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Madárvédelmi beszámoló 1935—1941.
I r ta :  D r . V ertse A lbert .

D r . C sÖRGEY TiTUS, a gyakorlati madárvédelem terén kifejtett 
munkásságának eredményeit javarészben „Madárvédelmi tanulmányok" 
cim alatt az Aquila köteteiben adta közre. Nagynevű elődöm nyomdo
kain való haladást óhajtom kifejezésre ju ttatni— minthogy nyugalomba- 
vonultával az intézet igazgatójától én kaptam megbízást, hogy e meg
tisztelő őrhelyen munkálkodjak — amidőn a „Madárvédelmi tanulmá
nyok" szerves folytatásaképen a jövőben „Madárvédelmi beszámoló" 
cim alatt összesitem az elmúlt évek madárvédelmi törekvéseit és 
eredményeit.

A m esterséges fé szek o d v ak n ak  CsÖRGEY-től k iindu ló  v e réb m en tes ité -  

sére, neveze tesen  a  v e ré b n e k  fészekanyaggal az o d ú b a  való  b e h a to lá sá t,  

t e h á t  fészkelésé t g á tló , m egfelelő rö p ly u k -e lő té t  szerkesz tésére  1914 ó ta  

fo lyó  k ísé rle tezések  so rán  sik  rk é n t  k ö n y v e lh e tő  el M aksó L ászló készü 

léke. A je len leg  m á r  a  M. K ir . S zab ad a lm i B íróság  126.253. sz. S zab ad a lm i 

L e írá sb a n  szerep lő  ru gós csap ó a jtó s  v e ré b h á r i tó  (6. á b ra )  a r r a  az egész

6. ábra. MAKSÓ-féle csapóajtós 
verébháritó.

Fig. 6. Spatzenabwehr V orplatte 
von M aksó.

7. ábra. A MAKSÓ-féle verébháritó 
működése.

Fig. 7. Spatzenabwehr-Vorplatte 
von MAKSÓ in Funktion.

k ísé r le t  k iin d u lá sá t  képező  e lv re  v a n  a lap o zv a , hogy  a  v e reb ek  a  c inegék 

n é l ro sszab b  repü lő k . A rö p n y ilá s  a l a t t  és f e le t t  sp irá lru g ó  á l ta l  vízszin tes



helyzetben tartott két lemez között a széncinke összecsukott szárnyakkal 
némi próbálkozás után be tud surranni, a veréb azonban kénytelen útját 
megszakitani s az alsó lemezre szállva próbálkozni a bejutással. (7. ábra). 
A veréb súlyától a lemez lebillen, vele együtt az áttételi kar közvetítése 
folytán a felső lemez lecsapódik s lezárja a röpnyilást. A kezdetben teljes 
sikert igérő készülék a további kisérletek során nem bizonyult minden 
körülmények között megbízhatónak, nevezetesen a fáradhatatlanul 
próbálkozó mezei verebek, végül is az áttételi karral ellentétes oldalon , 
az odú faláról benyúlva kapaszkodtak meg a röpnyilás szélébe s jutottak 
be ilymódon az odúba. A szabadalmazásra váró kivitel ilyen formájában 
tehát módosításra szorul. Aggályos a szerkezetnek rugó által való nyitva- 
tartása is. A vékony rugó könnyen bekövetkezhető törése az odú végleges 
lezáródását, a költő vagy etető madár kintrekedését s a költés teljes 
megsemmisülését vonhatja maga után.

A kényes szerkezetű, te
hát csak kifogástalan álla
potában eredményesen mű
ködő s ezért tömeges hasz
nálatra nem alkalmas csapó
ajtós verébháritó helyett 
CsÖRGEY az ékalaku kivá- 
gásu előtét-lemez további 
módosítását szorgalmazta.
Legutóbbi kísérletei szerint 
„a (8-ik ábrán látható) javí
tott előtét a vaskos házi 
verebet, valamint a nyak
tekercset gátoljaa betelepü
lésben. Utóbbiról ismeretes, 
hogy a kedvére való odúból 
az ott már megtelepült ma
darak tojásait és fészkét 
kidobva, alkalmilag a cine
geköltésben is kárt okozhat.
Ily kártétel az előtéttel biz
tosan elhárítható. A cinege 
a röplyukkal pontosan szem
ben levő előtéten könnyen 
áthatol, kapaszkodva is. A vele ügyességben csaknem vetekedő, karcsú 
mezei veréb ellenben csak órákig tartó próbák árán képes bejutni, 
de csupán „surranó repüléssel", ezzel magyarázható az előtétnek 
1—i y 2cm‘Te való oldalratolásával elért siker. Amennyiben tehát az

26

1030/42] M ádX rV ÉD BLM I BESZÁMOLÓ 1035—1041. 4 0 1

8. ábra. V erébháritó röplyuk-előtét. 
Fig. 8. Spatzenabwehr V orplatte.
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oldalra eltolt előtét a cinegékre nézve nem bizonyul riasztó vagy 
gátló akadálynak, a sokféle ily készülékkel 25 év óta folyó kísérletezés 
befejezhető volna."

Az oly sok madárvédő kedvét szegő verebeknek a fészekodukból 
való részbeni kiküszöbölésére az aprótermetü kék- és barátcinegék 
elszaporitása is alkalmas volna. Erre már kezdetben történtek kísérletek. 
Számukra készült a 28 mm röpnyilásu, úgynevezett A mintájú fészekodu, 
majd amikor ennek 15 cm mély, felül 6, alul 9.5 cm széles ürege szűknek 
bizonyult, a 28 mm röpnyilásu B  mintájú odú, melynek ürege 23 cm 
mély és 8—10 cm széles. Sajnos, ezek a 28 mm röpnyilásu B  mintájú 
odúk sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az utóbbi években, 
a kék- és barátcinegék fészkelésével kapcsolatos megfigyeléseim alapján 
az odúk módosítását vettem tervbe, mivel úgy találtam, hogy ezek a 
28 mm röpnyilásu fészekoduk az apró cinegék szükségletéhez mérten egy
részt keskeny átmérőjüek, de főként rendkivül mélyek. Az apró cinegék 
által fészkelésre elfoglalt természetes odúk méreteit ugyanis jóformán 
sohasem találtam nagyobbnak, kb. 15 cm széles és 10 cm mély átlagos 
ürtartalmunál, de a mérettől eltekintve az volt a legfontosabb sajátságuk, 
hogy inkább szélesek voltak mint mélyek, megjegyezve, hogy nem 
harkályvágta odúk voltak, hanem ágcsonk, vagy ágelágazásban kelet
kezett repedés nyomán támadt kikorhadt üregek. Döntő bizonyítéknak 
vettem, amikor lakásom kék- és barátcinegéktől eléggé sürün látogatott 
kertjének egyik fájára kihelyezett 28 mm-es B  odú is üresen maradt 
akkor, amikor a vele szomszédos fán fészkelésre telepedett meg egy 
barátcinege-pár, a fatörzs elágazásában keletkezett olyan sekély kis 
kikorhadt üregben, hogy a kotló madarat látni lehetett a röpnyiláson 
keresztül. A kiskunhalasi fehértói erdő fészekoduiban eléggé gyakori 
fészkelő a kékcinege, mégpedig tágnyilásu, 32—46 mm-es röpnyilásu 
B  odúkban, azonban azt tapasztaltam, hogy elsősorban olyan odúkban 
telepedtek meg, amelyek már jórészben tele voltak a ki nem takarított 
fészkek törmelékéből évek során át fölhalmozódott szeméttel, tehát sekély 
üregü odúkban. Ezt a sekély odúhoz való ragaszkodást ugylátszik a fész- 
kelés biztonsága és a helykihasználás törvényszerű sorrendje követeli meg: 
a fakopáncstól elhagyott fészekben költenek a nagyobb termetű odu- 
lakók (széncinege, csuszka, seregély, stb.), majd amikor a fészekanyag 
fölhalmozódása miatt a fészekodu ürege ezek számára alkalmatlanná 
válik, akkor telepednek bele, most már a nagyobb termetű odulakóktól 
nem veszélyeztetve, az apró cinegék.

Ezek alapján valószínűnek látszott, hogy kellően tágas, de sekély 
üregü fészekodukkal talán eltaláljuk az apró cinegék faji igényességétől 
megkövetelt odutipust, amelynek bejárónyilását ha 28 mm-re, de helye
sebb ha 27 mm-re leszűkítjük, a megtelepedés zavartalanságát is biztosi-
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tottuk.* Ennek a még csak föltételezett faji igényességnek részben való 
kielégítésére alkalmasnak látszott a most forgalomban levő 28 mm-es 
B odú átalakítása olykép, hogy azt derékban kettéfürészelve, egy odúból 
kettőt csináltam. (9. ábra.) Ilymódon egy kb. 10—11 cm mély és 10 cm

10. ábra. Aprócinegék fészekodujának 
9. ábra. Apró cinegék fészekoduja. keresztmetszete.

Fig. 9. Nisthöhlen für Kleinmeisen. ^*8- Q uerschnitt der Kleinmeisen-
Nisthöhle.

széles üregü odú keletkezett, bár előnyösebb lett volna az üreg széles
ségét legalább 12 cm-re tágítani. Az első két ilyen aprócinegeodut 1939. év 
késő tavaszán helyeztem ki föntemlitett lakásom erdőhöz közel eső, 
erdőjellegű parkjában. Sikerként könyveltem el, hogy az egyikbe rövi
desen betelepedett s fészkelt egy kék cinegepár, mig a másikban fészkelési 
próbálkozások nyomai voltak észrevehetők. 1940 tavaszán Gyöngyös
sólymoson 20 darabot, Budapesten, az egyik villanegyed kertjében 
2 darabot, Hajdúböszörményben 2 darabot helyeztettem el. Gyöngyös
sólymosról kapott értesítés szerint a fészekoduk közül négyet azonnal 
elfoglaltak éjszakai szállásul a kék cinegék ; a budapesti két odú közül az 
egyikben kék cinege költött ; a hajdúböszörményiek üresen maradtak, 
de amint az értesítés szól — valószinüleg az 1939—40. év emlékezetes 
rendkivül kemény tele miatt — aprócinegét egyáltalán nem látnak és 
széncinege is nagyon kevés van.

♦O . Keller kísérletei szerint (Der spatzensichere Blaumeisenkasten. Deutsche 
Vogelwelt 1941. p. 67.) a 26 mm-es röpnyilás biztosítja  az aprócinegék zavartalan
fészkelését.
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Kezdettől fogva a nagy erdőségekkel határos gyöngyössólymosi 
kísérlethez fűztem a legtöbb reményt, hol a kitűnő madárvédő, N a g y  

G y u l a  rk. tanító, kérésemre készséggel vállalta az odúknak megadott 
méretekben való elkészítését s a szomszédos Mátra hegység közeli erdő- 
részeiben való kihelyezését. Az 1940 év tavaszának tapasztalatait katonai 
szolgálata miatt nem tudtuk begyűjteni. 1941 év februárjában a faluban 
kihelyezett kisodukba hálni járó kék cinegék közül 4 darabot sikerült 
gyürüzés céljából megfognia. Március elejére, a tél folyamán készített 
160 drb odú közül 50 darabot készített az általam megadott méretek 
szerint háromféle üregtágassággal. Sajnos az a tervem, hogy mindegyik 
üregtágasság 27 és 28 mm-es röplyukkal készüljön, nem volt kivihető, 
ilyenformán a tervezett hatféle odutipus helyett csak háromféle állott 
rendelkezésre, és pedig : 6 cm mély és 12 cm széles, 8 cm mély és 14 cm 
széles, 10 cm mély és 16 cm széles üregü. mindegyik 28 cm röplvuku 
kivitelben. Az odúk nagyobb része a község kertjeiben, kisebb fele az 
erdőkben került kihelyezésre, egymástól távoleső csoportokban B  és C 
tipusu odvakkal vegyesen, azonban ezek a B  odvak is, N a g y  G y u l a  

egyéni kezdeményezésére az általam előirott kisodu-mérettől alig mélyebb 
sekély üreggel készültek.

A május 9-én tartott első erdei odú szemle alkalmával 11 kék 
cinege-fészkelést állapított meg N a g y  G y u l a , amelyek valamennyien 
sekély üregü odúkban költöttek ; a község kertjeibe kihelyezett kisoduk- 
ban 2 helyen volt megállapítható a kék cinege költése. A junius 2-án 
és 3-án tartott szemleut alkalmával az erdei odúkban, az átvizsgált
15 drb kisodu közül 5-ben állapítottunk meg kék cinege-fészkelést, mig 
a többiben tulnyomórészben örvös légykapó, kerti rozsdafarkú, csuszka 
s egyben kisfakopáncs költött, megjegyezve, hogy ezeknek a kisoduknak 
a röplyukai mind kivoltak tágítva, de ilyen próbálkozások nyoma minden 
odú röplyukán észlelhető volt, ami a fészkelésre alkalmas helyek nagy 
hiányát, egyben az odúk közkedveltségét mutatta. Sajnos a nyilvá- 
valóan nagy vetélkedés, a röplyukak nem eléggé gondos szűkítése miatt, 
továbbá, hogy a kihelyezett B odúk is sekély üreggel készültek, a leg
jobban kedvelt odumélységre vonatkozó pontos következtetést nem 
vonhattam le a tapasztaltakból, bár valószínű, hogy a 10 cm mély és
16 cm széles üregtágasság lesz a legalkalmasabb (10. ábra). Feltűnő volt 
s a kezdeményezés biztató jelének tekinthető, hogy azokban az odu- 
csoportokban, ahol kisodu található volt, a kék cinegék csak azokat 
foglalták el.

A fatönkoduknak házi előállítása helyett, a készítés nehézkességére 
való tekintettel a Madártani Intézet a hosszúkás ládaalaku, úgynevezett 
deszkaodu házi előállítását javasolja a madárvédőknek, bár a deszkaodu 
úgy tartósság, mint célszerűség szempontjából is a jól elkészített fatönk

464 DB. VERTSE ALBERT [Aquila
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o d ú  m ö g ö t t  m a r a d ,  a m e W e lt, \vogy kirívó \ádaf OTm&}áva\ a kert vagy 
park növényzetének természetes összhangját is bántóan zavarja. Az 
alábbiakban ismertetett „kapacska“ nevű szerszám használatával a 
fatönk-odu házi előállításánál, nevezetesen a kivésésnél olyan jelentős 
szerszám- és munkamegtakarítást érhetünk el, mely a házi előállítás e 
módjának minél szélesebb körben való ismertetését indokolttá teszi. 
Különösen gazdasági iskolák munkatervébe vehető fel eredményesen a 
fészekoduk e készítési módja. A kezes kis szerszámra N a g y  G y u l a  

gyöngyössólymosi tanitó, madárvédő hivta fel figyelmünket (11. ábra).

11. ábra. Fészekodú házi előállítása.

Fig. 11. Häusliche H erstellung von Nisthöhlen.

A gyöngyössólymosiak, N agy G yula  buzdítására, valamint tanítványai 
által is most már rendszeresen készített s a községben, valamint környékén 
ma már több száz példányban kihelyezett fészekodukat a kapacskával 
faragják ki. A szerszám nagy előnye, hogy a vésendő fatönkdarabot 
nem kell gyalupadba fogni, hanem azt balkezünkkel függőleges állásban 
rögzítve véshetjük és pedig sokkal gyorsabb ütemben és eredménye
sebben, amint az kalapáccsal ütögetett vésővel lehetséges volna. Kellő 
gyakorlattal, félkemény fából, a fatönkodu elkészítése alig kerül több 
időbe egy negyedóránál. A szerszámot a gyöngyössólymosiak elhasznált 
csákányból csináltatják, tapasztalatuk szerint a gyakorlatban ez a leg
könnyebben beszerezhető, legkeményebb acél. Az ábrán bemutatott
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szerszám méreteire vonatkozólag elégséges annyit megjegyeznünk, 
hogy a nyél hossza kb. 10 cm ; az ábra az odukészités menetét is kellően 
szemlélteti. A két féldarabot, azok összeenyvezése után tágnyilásu 
U szegekkel huzzuk össze, majd az összeillesztés helyén bekátrányozzuk.

Számos madárvédő munkatársunk próbálkozik minél tökéletesebb 
verébmentes etető szerkesztésével. Figyelmet érdemel alvinczi MÁRY 

G yula  ablaketetője (12-ik ábra), mely Intézetünk alulnyiló ablaketető
jének módosított kiadása. Az etető 
felső rekeszében levő tálalórészre 
az A tolóajtó nyílásán keresztül 
szórjuk az eleséget, mig a madarak 
csak a B nyíláson át, a nyíllal jel
zett, háromszor megtört útvonalon 
juthatnak oda. Az eleséghez való 
körülményes bejutás a cinegéknél 
óvatosabb verebeket távoltartja; 
M áry G yula  értesítése szerint évek 
óta több példányban használják s 
tapasztalatuk szerint teljesen veréb- 
mentesnek bizonyult. Az Intézetünk-

0 A . ,. „ . f ben is kipróbált etetővel, a nehézkes
í i g .  12. Spatzensieherer Fensterfutter- J

apparat von J ulius v. MAry . bejutás ellenére is 48 óra alatt meg
barátkoztak a cinegék ; ez a nehézkes 

bejutás egyébként az etetőre járó cinkéket bizonyosfoku óvatosságra 
s az ott talált eleség nagyobb megbecsülésére serkenti, — a fölkapott 
eleséggel igyekszik mielőbb kijutni. Kevésbbé pazarló tehát s az eleséget 
nem szórja ki, amit különben az etető szerkezete miatt sem tehet, ennek 
pedig az az előnye, hogy nincs az etető alatt elhullatott eleség, ami a 
verebeket odacsalná. Első alkalmazásakor ajánlatos az alsó rekeszbe is 
némi eleséget szórni, a röpnyilás egyik sarkába pedig, a bejárás könnyebb 
fölfedezése érdekében, arasznyi spárgadarabon dióbelet, vagy faggyú- 
darabot függeszteni.

A madárvédelem, a fontos gazdasági vonatkozások mellett a nem- 
kevésbbé fontos erkölcsi tőkére, az emberek jóérzésére is épit. Altruisz- 
tikus szinezete miatt meglehetősen függ a társadalomnak az általános 
jólétből fakadó s emiatt ingadozó áldozatkészségétől. A legutolsó évtized 
gazdasági megszilárdulása a madárvédelem fejlődésére is kedvező hatású. 
Különösen a vidéken működő madárvédő egyesületek és magánosok 
tevékenykedésében mutatkozik nagy erőtelj ességgel s ez annál örven- 
detesebb, minthogy a Madártani Intézet mindig elsőrendűen fontosnak 
tartotta, hogy a gyakorlati madárvédelem szellemi irányításával, első
sorban társadalmi utón, magánosok vagy testületek önálló kezdeménye

12. ábra. Alvinczi Máry Gyula  
verébmentes ablaktetóje.
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zéséből, tehát a legegészségesebb s tapasztalás szerint a legtartósabb 
fejlődési alapból eresszen vidékenként gyökeret.

Első helyen az 50 éves Mecsek Egyesület 35 évvel ezelőtt megalakult 
Madárvédő Osztálya munkásságáról kell ezúttal is megemlékeznünk. 
A PÁLDI GÉZA elnökletével működő szakosztály Pécs város társadal
mának szinejavát hódította meg a madárvédelemnek. A túlnyomóan 
vidéki körzetekben megtartott számos madárvédelmi előadások, kiállí
tások s a kezdeményezésükre alakult Madártani Intézet Baráti Köré-vei

13. Ábra. 14. ábra.

Fészekodunak vascsőre való felerösitóse. Gombatetős fészekodu a Mecseken.

Fig. 13. Montierung der Nisthöhlen a»if Fig. 14. Mit pilzförmigen Zementguss-

Kesselröhre. Stück montierte Nist höhle im Mecsek-gebiete.

karöltve megtartott hagyományos májusi madárszemlék, mint a madár
kultusz szellemi téren való megnyilatkozásai mellett a gyakorlat terén 
is a pécsi madárvédelem az első az országban. Több mint 300 kitűnő 
karban tartott madárodu, 15 emlékműszerüen kőből is épült madáretető 
hirdeti a város parkjaiban s a Mecsek hegység autóutjai mentén a 

• Madárvédő Szakosztály munkásságát. Az odúk legnagyobbrészt a szak
osztály által bevezetett vascsőállványos odúk. A vascsőre való szerelés 
legújabb módja szerint a fatönkodut, bádogboritásu deszkafödele helyett 
gombakalap-alaku, színesre festett cementöntvénnyel fedik be (13. ábra). 
Tartóssága mellett nagy előnye, hogy súlyánál fogva megerősítés nélkül 
is biztosan megül, egyben pedig arányos külsőt ad a magában álló odúnak
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(9. ábra). Az odúnak a vascsőre való felerősítése úgy történik, hogy az 
odú fenekére szegezett vékonyabb vascső a vastagabb vascsőtartóba 
felülről belecsusztatható. Az Egyesület által, a májusi madárszemlékkel 
kapcsolatban rendezett társadalmi összejöveteleken lehetőleg megjelenik 
a Madártani Intézet vezetősége is D r . C sörgey T itus és Vönöczky 

Schenk  J akab kisérletügyi főigazgatók személyében. 1940-ben a Föld
mi velésügyi Minisztériumot D r . K enessey T ibor  képviselte a májusi 
madárszemlén.

Mig a Mecsek Egyesület Madárvédő Osztálya a Dunántul s az 
Alföld déli felén reprezentálja s jár elöl jó példával a madárvédelem 
terén, a tiszántúli országrészek területére a Debrecenben székelő Tiszán
túli Madárvédelmi Egyesület végzi azt D r . N agy  Jenő kollégiumi 
tanár vezetésével olyan szellemi nivón, mely a legalkalmasabb volt 
arra, hogy a tiszántúli főváros társadalmát megnyerje a madárvédelem 
számára. Elsősorban szellemi téren mozgó, propagáló működést fejt ki 
madár- és madárvédelmi ismereteket nyújtó előadásaival. Gyakorlati 
tevékenységének területe a város határában elterülő Nagyerdő és a 
Hortobágypuszta madárvédelme.

E két kitűnő egyesület munkássága a legjobb reményekre jogosít, 
hogy az egymástól elütő természetű országrészek sajátos követelményei
nek megfelelően a madárkultusz maradandóan megszilárduljon s mintegy 
őrhelye legyen vidékük madárvilága számára.

D r . K orom pai V ik t o r  Békésgyula város erdeiben, a város megértő 
erkölcsi és anyagi támogatása mellett 1936 óta folytat mintaszerű madár
védelmet, ma már több mint 130 állandó ellenőrzés alatt álló, legnagyobb
részt deszkaoduval és 7 etetővel. Az odúk állandó ellenőrzésére a szo
kásos, különösen a költési idő alatt nélkülözhetetlen oduellenőrzésen 
felül fokozott mértékben szükség van a békésgyulai városi erdőkben, 
a fészekodukba előszeretettel betelepülő feltűnő nagyszámú mogyorós- 
pele (Muscardinua avellanarius L.) miatt, amely különösen az első 
években, a madártelepités teljes sikertelenségével fenyegetett. A pelék 
ellen folytatott harc folyamán 1936 óta a legutóbbi időkig mintegy 
450—500 drb mogyoróspelét fogott ki D r . KOROMPAI a fészekodukból ; 
ezzel egyidejűleg olyan röplyukelőtét szerkesztésén fáradozott, amely 
meggátolná a peléknek a fészekoduba való behatolását. Hosszas kísér
letezés után tányérnagyságu, gömbszeletformáju, kemény anyagból (pléh, 
bakelit) készült, tehát kúszásra, kapaszkodásra alkalmatlan röplyuk- 
előtéttel sikerült a peléket az odúkból kizárni (15. ábra). A peléknél jóval 
kevesebb számban előforduló fészekbitorló emlősök még az erdei egér 
(Mus sylvaticus L.) és a menyét (Foetorius nivalis L .). Az odúkat 
szívesen elfoglalják a hangyák is ; távoltartásukra a deszkaoduk karboli- 
neumos áztatása megfelelőnek bizonyult.



A tiszajobbparti Mezőgazdasági Kamara (Miskolc) 1937—39. évek
ről szóló igazgatói jelentése is a madárvédelem örvendetes felkarolásáról 
számol be. A gyakorlati madárvédelem fontosságának tudatában 1938 
IX. 29-én D r . P etrÓ K álm án  országgyűlési képviselő elnökletével s 
K u l in  I stván mezőg. kamarai igazgató ügyvezető elnökletével meg
alakult a Tiszajobbparti Madárvédő Egyesület. Működésének előmoz
dítása érdekében, VÖNÖCZKY SCHENK JAKAB, a M. Kir. Madártani 
Intézet igazgatója is meg
jelent az alakuló ülésen s 
előadást tartott egyrészt a 
madárvédelem gyakorlásá
ról, másrészt a madárvédel
mi kihágások megakadályo
zásának módjairól. AzEgye- 
sület körzete területén 180 
helyi madárvédelmi fiókot 
szervezett s ezek vezetőit, a 
helyi értelmiség köréből vá
logatva, Intézetünktől ju t
tatott madárvédelmi nyom
tatványokkal látta el, egy
ben madárvédelmi előadás- 
sorozatot is tartott, a ma
dárvédelmi eszközök bemu
tatásával.

A mezőhegyesi M. kir.
Áll. Ménesbirtokon 1938 ok
tóberében D r . Vasvári M ik 

lós főadjunktus tartott elő
adást a madárvédelem 
megszervezése érdekében, melynek folyományaképen D r . CS. O rosz 

K ároly, m. kir. vadászati intéző vezetésével nagyobbszámú fészekodú 
alkalmazása mellett kezdetét is vette az okszerű madárvédelem. Ez a 
ténykedés minden évben folytatódik.

B á n h e l y i F erenc polgári isk. tanár a Budapesti Polgári Iskola
III. évfolyamában (1938—39) a madárvédelemnek a székesfővárosi 
polgári iskolákban, a természetrajzi oktatás keretébe való érdemes és 
sikeres bekapcsolását javasolja s számol be a X., Elnök-utcai polgári 
fiúiskola madárvédő növendékeinek széleskörű madárvédelmi iskolázott
ságáról s az iskola madárvédelmi berendezkedéseiről.

Kiválóan eredményes madárvédelmet indított meg N agy G yula 

rk. tanító Gyöngyössólymoson. Az általa bevezetett kapacska szerszám
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segítségével, útmutatásunk nyomán a gazdasági ismétlőiskola 76 tanuló
jával kezdte meg a munkát 1938 őszén s még a tél folyamán 150 odút 
készíttetett (16. 17. ábrák). A következő tavaszon a kihelyezett

odúk 60%-ában már köl
töttek az odulakók. Az 
eredményre az Egri Érseki 
Uradalom ujabb 150—200 
odúnak való 16—20 cm át
mérőjű égerfarönköket aján
dékozott a gazdasági tovább
képző iskolának, az ajándé
kozás azóta is évente megis
métlődik. Nincs olyan gaz
dasági továbbképzős — irja 
N agy G yula — kinek ne 
volna 1—2 odúja a kert
jében, úgyhogy ma már több 
száz odú és nagyszámú 
etető szaporítja s védi a 

kitűnő zamatu gyümölcsöt termő mátraalji község számára oly fontos 
rovarirtó apró madárvilágot.

Az ifjúság társadalmában is mutatkozott maradandó jellegű ered
mény a madárvédelem terén. Hajdúböszörményben SÓVÁGÓ M ih á l y , 

akkor még gimnáziumi ta 
nuló kezdeményezésére s 
szorgalmas munkássága nyo
mán 1939-ben megalakult 
a Bocskay Gimnázium 
ifj. Madárvédő Egyesület,
SÓVÁGÓ ifjúsági elnökletével.
Kitűnő érdeme, hogy a kis 
alföldi városban, hol 1936- 
ban még jóformán telje
sen ismeretlen volt a 
madárvédelem, 1939-ben 
már 181 odú és 25 etető 
működött.

Meg kell még emlé
keznünk a Csanád-Arad-Torontál vármegyei Gyümölcsészeti Egyesület 
(Makó) madárvédelmi tevékenységéről is. 1938-ban a vármegye 31 
községében rendezett vándorkiállítás keretében a madárvédelem propa
gálására is nyújtott alkalmat, 1939 decemberében pedig nagy látó-

17. ábra. A fószekoduk kihelyezésre készek.

Fig. 17. Die Nisthöhlen sind fertig 
z jm  Aushángen.

16. ábra. Fészekodukészités kapacskával a gvön-  
gyössólvmosi rk. elemi iskolában.

Fig. 16. Herstellung von Nisthöhlen m it der 
K apatschka in der röm. kath. Elementarschule  

zu Gyöngyössolymos.
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gatottságnak örvendő madárvédelmi kiállítást rendezett a gyümölcsészeti 
kiállítás keretében.

A madárvédelem terjesztése s a fokozatos fejlődés érdekében nél
külözhetetlenek a folyóiratokban, hírlapokban s alkalmilag a rádión 
közreadott madárvédelmi cikkek, híradások. A gyakorlati madárvédelem 
időszerű kérdéseiről, ujabb eredményeiről a M. kir. Földmivelésügyi 
Minisztérium Növényegészségügyi Szolgálatának hivatalos lapja, a 
Növényvédelem közli a legfontosabb szakcikkeket, mig különösen az 
iskolai madarak és fák napjáról szóló beszámolókkal a Magyar Cserkész 
állatvédelmi rovata F odor Á rpád szerkesztésében tartja ébren az ifjúság 
érdeklődését a madárvédelem iránt.

A magyar madárvédelem legjelentősebb mozzanatainak e rövid 
összefoglalása is hiven tükrözteti a madárvédelem széleskörű elterjedt
ségét, amelyet teljessé tesz a magánosok, de különösen a tanítói kar és 
az iskolák részéről megnyilvánuló érdeklődés. Az iskolai madárvéde
lem nagy nevelőhatásának és propagáló erejének kiaknázását a Föld- 
mivelésügyi Minisztérium 1935. évi 59.550/VII. 1. sz. rendelete nagy 
lépéssel vitte előbbre, amennyiben valamennyi fennhatósága alá tar
tozó mezőgazdasági szakiskola és téli gazdasági iskola részére a házi
ipari munkák során a mesterséges fészekodvaknak és madáretetőknek 
a Madártani Intézet útmutatása alapján való készítését, továbbá 
nevezett intézményeknél a madárvédelem gyakorlását, fészekoduk 
kihelyezését, madáretetők felállítását s azok beosztott tanuló által 
való ellátását és ellenőrzését rendelte el. Az elmúlt években a 
Földmivelésügyi Minisztérium megértő támogatásával jelentős meny- 
nyiségü madár védelmi eszköz ingyenes kiosztásával is hozzájárultunk 
a madárvédelem terjesztéséhez. 1936-ban 171 odú, 51 etető, 1937-ben 
199 odú, 47 etető, 1938-ban 261 odú, 32 etető, 1939-ben 191 odú, 29 
etető, 1940-ben 93 odú, 40 etető, végül 1941 tavaszán 118 odú és 13 
etető került kiosztásra. A gyakorlati madárvédelmi ismeretek alapvető 
forrását, D r . C sÖRGEY T itus : Madárvédelem a kertben c. intézeti kiadvá
nyunkat, a nagy kereslet kielégítésére két izben kellett megjelentetnünk. 
1936-ban a VII-ik, 1940-ben a VIII-ik kiadás került sajtó alá, illetve 
küldtük szét azokat a madárvédelem iránt érdeklődőknek. A legutóbbi, 
VIII-ik kiadás a visszatért országrészek német anyanyelvű magyarsága 
részére német fordításban is megjelent.

A visszatért országrészeknek a magyar madárvédelemben való 
szoros bekapcsolódására Intézetünk kezdettől fogva nagy súlyt helyezett, 
annál is inkább, mert a kapcsolat a megszállás évei alatt sem szünetelt 
teljesen ; az országrészek visszacsatolása jórészben csak a fennálló kap
csolatok kiterjesztését jelentette. Elsősorban gazdasági, kulturális és 
társadalmi intézményeknek, egyesületeknek díjtalanul küldött nagyobb-
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számú madárvédelmi nyomtatványokkal és madárvédelmi eszközökkel 
juttattuk kifejezésre az oly régóta nélkülözött szoros együttműködés 
iránti óhajt, amely — mint föntebb említettük — számos kitűnő madár
védő személyén keresztül a megszállás évei alatt is, kismértékben ugyan, 
de töretlenül fennállott.

A sikeres madárvédelem egyik legfontosabb alapját, a kellő madár, 
ismeretet szolgáló, oly régóta nélkülözött szines madárképes madár
határozó iránt mind sürgetőbben megnyilvánuló óhaj kielégítésére is 
történtek örvendetes vállalkozások. A Tiszántúli Madárvédelmi Egye
sület kiadásában 1936-ban megjelent D r . N agy  J enő  : Az erdő madár
világa c. 65 szines és 26 egyszínű képet tartalmazó s a Növényvédelem 
és Kertészet kiadásában 1941-ben megjelent D r . V ertse A lbert : 

A kert madárvilága c. 48 szines és 16 egyszínű madárképet s a nagyközön
ség igényeihez mért magyarázószöveget tartalmazó határozókönyvek 
pótolták a magyar madárvédelemnek ezt az égető hiányát.

Vogelschutzbericht aus Ungarn in den Jahren
1935— I94I-

V on  D r . Albert  Vertse.

Als von der Direktion des Kgl. Ung. Ornithologischen Institutes 
betrauter Nachfolger von D r . T itus CsÖRGEY in dem Studium des prak
tischen Vogelschutzes veröffentliche ist hier meinen ersten Vogelschutz
bericht. In die Fusstapfen meines grossen Vorgängers des Begründers des 
praktischen Vogelschutzes in Ungarn tretend möchte ich als Fort
setzung seiner in der Aquila erschienenen Vogelschutzstudien künf
tighin meine zusammenfassenden Vogelschutzberichte in diesem Rahmen 
veröffentlichen.

Im Laufe der von CsÖRGEY seit dem Jahre 1914 begonnenen Ver
suchen zur Abwehr der Sperlinge von den künstlichen Nisthöhlen, nament
lich zur Verhütung des Eindringens von Sperlingen mit Nistmaterial 
in die Nisthöhle, also zur Verhütung des Nestbaues, durch eine ent
sprechende Flugloch-Vorplatte, kann als Erfolg der Apparat von 
LADISLAUS M aksó verzeichnet werden. Die bereits beim Kön. Ung. 
Patentgerichte unter Nr. 126.253 in der Patentbeschreibung dargestellte 
Spatzenabwehr-Vorrichtung (Fig. 6. p. 400) mit federnder Falltür beruht 
auf dem Prinzip, dass Sperlinge schlechtere Flieger sind, als die Meisen. 
Die Kohlmeise kann zwischen den zwei ober und unter dem Flugloche 
durch Spiralfedern waagerecht gehaltenen Platten mit geschlossenen 
Flügeln nach einigen Proben einfliegen, der Sperling ist aber genötigt.
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seinen Flug zu unterbrechen und auf der unteren Platte aufsitzend den 
Einflug zu versuchen (Fig. 7. p. 400). Durch das Gewicht des Sperlinges 
kippt die Platte um, mit ihr fällt durch Vermittelung eines Armgelenkes 
die obere Platte nach vorne und verschliesst die Flugöffnung. Dieser im 
Anfänge vielversprechende Apparat erwies sich durch die weiteren 
Versuche als nicht unter allen Umständen verlässlich, da namentlich 
die unermüdlich sich anstrengenden Feldsperlinge sich auf der dem 
Armgelenke entgegengesetzten Seite von den Wänden der Nisthöhle 
aus sich am Rande des Flugloches anklammerten und so in die Nisthöhle 
eindrangen. So benötigt die auf Patentierung wartende Ausführung 
in dieser Form einer Verbesserung. Auch die durch eine Feder betätigte 
Offenhaltung der Konstruktion ist bedenklich. Der leicht mögliche 
Bruch der dünnen Feder kann die vollständige Sperrung der Nisthöhle, 
die Aussperrung des nistenden, oder fütternden Vogels und die gänzliche 
Vernichtung des Geleges nach sich ziehen.

Statt der falltürigen Sperlingsabwehr-Vorrichtung von so heiklicher 
Konstruktion, die nur in tadellosem Zustande wirksam funktioniert und 
deshalb für Massengebrauch ungeignet ist, veranlassten CsÖRGEY zu 
weiteren Abänderungen der Abwehrplatte mit der keilförmigen Öffnung. 
Die durch seine letzten Versuche verbesserte Abwehrplatte (Fig. 8. p. 401), 
verhindert den gedrungeren Haussperling, sowie den Wendehals in der 
Besiedelung. Von letzterem ist es ja allbekannt, dass er aus den ihm 
entsprechenden Nisthöhlen Eier und Nester der dort bereits angesiedelten 
Vögeln hinaus werfend, in manchen Fällen auch in den Meisenbruten 
Schaden anrichten kann. Solch ein Schaden ist durch diese verbesserte 
Abwehrplatte bestimmt abwendbar. Die Meise dringt leicht, auch 
kletternd, durch die dem Flugloche pünktlich gegenüberstehende 
Abwehrplatte. Der mit ihr in Geschicklichkeit beinahe wetteifernde, 
schlanke Feldsperling kann jedoch bloss nach stundenlangen Proben 
hineingelangen, aber nur mit „schwirrendem Fluge“, dadurch ist der 
durch die Verschiebung der Vorplatte nach der Seite hin von 1— auf
1 y2 cm erreichte Erfolg erklärbar. Falls sich also die nach der Seite 
hin verschobene Abwehrplatte für die Meisen nicht als ein abschreckendes, 
oder hemmendes Hindernis erweisen würde, könnte das mit vielerlei 
solchen Apparaten seit 25 Jahren dauernde Experiment als abgeschlossen 
betrachtet werden.

Zur teil weisen Fernhaltung der schon so vielen Vogelschützlern 
die Freude verderbenden Sperlingen von den Nisthöhlen, wäre auch die 
Vermehrung der kleineren Blau- und Sumpfmeisen geeignet. In dieser 
Richtung geschahen bereits vom Anfänge an Versuche. Für diese wurde 
die Nisthöhle mit 28 mm Flugloch, sog. Nisthöhle A erzeugt. Als sich 
diese 15 cm tiefe, oben 6, unten 9*5 cm breite Bruthöhle als zu schmal
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erwies, wurde die Höhle B mit einer 23 cm tiefen und 8—10 cm 
breiten Bruthöhle mit einem 28 mm messenden Flugloche für diese 
kleinen Meisenarten ausgesetzt. Leider erfüllten auch diese Höhlen 
nicht die in sie gesetzten Hoffnungen. Ich plante deshalb in den letzten 
Jahren auf Grund meiner Beobachtungen des Brutgeschäftes der Blau- 
und Sumpfmeisen, eine andere Abänderung der Nisthöhlen, da es mir 
vorkam, als seien diese mit 28 mm. Fluglöchern versehenen Nisthöhlen 
für die Bedürfnisse der kleingebauten Meisen von einem zu schmalen 
Durchmesser, besonders aber von einer allzugrossen Tiefe. Ich fand 
nämlich die Maße der von diesen kleingebauten Meisen besiedelten 
natürlichen Höhlen sozusagen niemals größer, als die eines 15 cm 
breiten und 10 cm tiefen durchschnittlichen Rauminhaltes, aber vom 
Maße abgesehen war ihre wichtigste Eigenschaft, dass sie eher breit, 
als tief waren. Bezeichnend ist, dass es nicht von Spechten gemeisselte 
Höhlen waren, sondern in Aststümpfen, oder in Astabzweigungen infolge 
Spaltung entstandene vermoderte Höhlen. Ich nahm es als schlagenden 
Beweis, als eine auf einem Baum des von Blau- und Sumpfmeisen 
ziemlich häufig besuchten Gartens meiner Wohnung befestigte 28 mm-ige 
Nisthöhle B auch dann leer blieb, als auf dem Nachbarbaume ein 
Sumpfmeisenpaar sich in einer Verzweigung des Baumstammes entstan
denen so seichten kleinen Höhle zum Nisten niederliess, dass der brütende 
Vogel durch das Flugloch sichtbar war. In den Nisthöhlen des Waldes 
von F e h é r t ó  bei K i s k u n h a l a s  ist die Blaumeise ein ziemlich 
häufig brütender Vogel, und zwar in den breitöffnigen, mit 32—46 mm 
Fluglöchern versehenen B Höhlen ; ich machte aber die Erfahrung, 
dass sie sich in erster Linie in solchen Höhlen niederliessen, welche zum 
guten Teile mit Nestresten tiefer aufgefüllt waren. Dieses Festhalten 
an seichte Höhlen bedingt scheinbar die Sicherheit des Brütens und 
die gesetzmässige Reihenfolge der Raumausnützung : in den vom Spechte 
verlassenen Höhlen brüten die grösseren Höhlenbewohner (Kohlmeise, 
Kleiber, Star, usw.) dann, wenn durch die Anhäufung des Nistmaterials 
die Nisthöhle für diese unbrauchbar wird, siedeln sich die von grösseren 
Höhlenbewohnern nunmehr nicht gefährdeten kleinen Meisen an.

Auf Grund dieser Beobachtungen schien es für wahrscheinlich, 
dass wir vielleicht mit genügend geräumigen, aber# doch seichten 
Nisthöhlen den Ansprüchen der kleinen Meisenarten entsprechenden 
Nisthöhlentypus treffen und falls wir dessen Eingangsöffnung auf
28 mm, oder richtiger auf 27 mm vermindern, so sichern wir auch 
die Ungestörtheit der Besiedelung.*) Zur teilweisen Befriedigung

*) L au t Versuchen von O. KELLER (Der spatzensichere Blaumeisenkasten. Deutsche 
Vogelwelt 1931. p. 67.) sichert die 26. mm. Fluglochöffnung das ungestörte Brut- 
geschaft der Kleinmeisen.
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dieses bisher bloss vorausgesetzten Anspruches schien die Abänderung 
der jetzt im Gebrauche stehenden 28 mm Nisthöhle B in der Hinsicht 
geeignet, dass ich sie in der Mitte auseinandersägte, von einer Höhle 
zweie verfertigte (Fig. 9. p. 403). So entstand eine Nisthöhle von 
ungefähr 10—11 cm Tiefe und 10 cm Breite, obzwar die Erweiterung 
der Höhlenbreite auf wenigstens 12 cm. viel vorteilhafter gewesen 
wäre. Die ersten zwei Kleinmeisen-Nisthöhlen dieser Art stellte ich im 
Spätfrühjahre des Jahres 1939 im waldartigen, dem Walde nahelie
genden Parke meiner obenerwähnten Wohnung auf. Als Erfolg konnte 
ich verbuchen, dass in der einen kurz nachher ein Blaumeisenpärchen 
sich ansiedelte und nistete, in der anderen dagegen Spuren von Nist
versuchen zu sehen waren. Ich liess im Frühjahre 1940 in G,y ö n  g y ö s- 
s ó l y m o s  20 Stücke, in B u d a p e s t ,  im Garten eines Villenviertels 
2 Stück, in H a j d ú b ö s z ö r m é n y  2 Stück aushängen. Laut einer 
Meldung aus G ö n g y ö s s ó l y m o s  nahmen die Blaumeisen viere 
von den Nisthöhlen zum Nachtquartier sofort in Besitz ; in einer der 
zwei budapester Nisthöhlen brütete eine Blaumeise ; die in H a j d ú 
b ö s z ö r m é n y  blieben leer — wahrscheinlich wegen dem denkwürdigen 
ausserordentlich strengen Winter des. Jahres 1939/40 — denn, wie 
die Meldung besagt, wurden kleine Meisen überhaupt nicht gesehen 
und auch die Kohlmeisen sind sehr spärlich.

Die grösste Hoffnung setzte ich von Anfang an auf den Versuch 
in G y ö n g y ö s s ó l y m o s ,  welches an grosse Waldungen angrenzt, 
wo der hervorragende Vogelschützler J u liu s  N ag y , röm. kath.. Lehrer, 
auf meine Bitte, die Herstellung der Nisthöhlen in den angegebenen 
Maßen und ihre Aufstellung in den nahen Waldpartien des benach
barten Mátra Gebirges bereitwillig übernahm. Erfahrungen aus dem 
Frühjahre 1940 konnten wir wegen seinem Militärdienste nicht erhalten. 
Es gelang im Februar des Jahres 1941 in den im Dorfe ausgesetzten 
Kleinhöhlen 4 Stück Blaumeisen zur Beringung einzufangen welche diese 
Höhlen als Schlafplätze benützten. Von den bis Anfang März wäh
rend des Winters hergestellten 160 Stück Nisthöhlen verfertigte er 50 
Stück mit den von mir angegebenen Maßen mit dreierlei Höhlengeräu
migkeit. Leider war mein Plan, dass jede Höhlengeräumigkeit mit 27 
und 28 mm Fluglöchern erzeugt werde, nicht ausführbar und so standen 
statt den sechserlei Nisthöhlentypen bloss dreierlei zur Verfügung, 
und zwar mit 6 cm. tiefen und 12 cm breiten, 8 cm tiefen und 14 cm 
breiten, 10 cm tiefen und 16 cm breiten Höhlenausführung, jede mit
28 mm Flugloch versehen. Der grösste Teil der Nisthöhlen kam in 
die Gärten der Ortschaft, der kleinere Teil in den Wäldern zur Auf
stellung, in einander fernstehenden Gruppen, gemischt mit B und C 
Höhlen, aber auch diese B Nisthöhlen wurden nach der persönlichen
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Initiative von J ulius N agy  mit seichten, den von mir vorgeschriebenen 
Kleinhöhlen-Maßen kaum tieferen Aushöhlungen, erzeugt. Bei der am
9. Mai gehaltenen ersten Wald-Nisthöhlenkontrolle konstatierte J ulius 

N agy 11 Blaumeisen Bruten, alle in seichten Nisthöhlen von den in 
den Gärten der Ortschaft ausgesetzten Kleinhöhlen, waren in zweien 
Blaumeisenbruten feststellbar. Bei dem am 2. und 3. Juni abge
haltenen Kontrollgange konstatierten wir in den Wald-Nisthöhlen, 
in fünfen der kontrollierten 15 Kleinhöhlen Blaumeisenbruten, während 
in den anderen zumeist Halsbandfliegenfänger Gartenrotschwanz, Klei
ber und Kleinspecht brütete. Zu bemerken ist — dass die Flug
löcher dieser Kleinhöhlen vergrössert waren, aber die Spur solcher 
Versuche war am Flugloche einer jeden Höhle sichtbar, was auf den 
grossen Mangel von geigneten Nistgelegenheiten und zugleich auf die 
Beliebtheit der Nisthöhlen zeigt. Leider konnte ich wegen des offen
sichtlich großen Wettbewerbes, wegen der nicht einheitlichen Grösse 
der Fluglöcher, weiters, weil auch die eben daselbst ausgesetzten B Nist
höhlen ebenfalls mit seichter Nische erzeugt wurden, hinsichtlich der 
beliebtesten Höhlentiefe keine pünktliche Schlussfolgerung aus den 
Erfahrungen ziehen, obzwar es wahrscheinlich ist, dass die 10 cm tiefe 
und die 16 cm breite Höhlengeräumigkeit am geeignetsten ist (Fig.
10. p. 403). Es war auffallend und kann als ermutigendes Zeichen der 
Anregung angesehen werden, dass in jenen Höhlengruppen, wo Klein
höhlen auffindbar waren, die Blaumeisen nur jene in Besitz nahmen.

Statt der häuslichen Herstellung der Baumstammhöhlen, empfiehlt 
das Ornithologische Institut wegen den Herstellungsschwierigkeiten den 
Vogelschützlern die häusliche Erzeugung von länglichen, kastenähn
lichen, sog. Bretternisthöhlen, obzwar die Bretternisthöhle ebenso in 
Haltbarkeit, wie auch in Zweckmässigkeit hinter der gut verfertigten 
Baumstückhöhle zurückbleibt, und mit der unschönen Kisten
form auch die natürliche Harmonie der Garten- oder Parkflanzen- 
welt störend beeinflusst. Mit dem Gebrauche des unten besprochenen 
Gerätes, namens „Kapatschka“ erzielen wir bei der häuslichen Her
stellung der Baumstückhöhlen, besonders bei der Ausmeisselung eine 
solch bedeutende Gerät- und Arbeitsersparniss, welche die Bekannt
machung dieser Form der häuslichen Erzeugung in je zahlreicheren 
Kreisen für begründet erscheinen lässt. Die Herstellungsart der Nisthöhlen 
kann besonders in das Arbeitsprogramm der landwirtschaftlichen Schulen 
auf genommen werden. Auf dieses leicht handhabliche Gerät richtete 
unsere Aufmerksamkeit J ulius N a g y , Lehrer und Vogelschützler in 
G y ö n g y ö s s ó l y m o s  (Fig. 11. p. 405). Die auf Anregung des Herrn 
JULIUS N ag y , von den Bewohnern der Ortschaft G y ö n g y ö s 
s ó l y m o s ,  sowie auch von seinen Schülern jetzt schon planmässig
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verfertigten und in der Ortschaft, sowie in der Umgebung heute bereits 
in mehreren hundert Exemplaren ausgesetzten Nisthöhlen werden mit 
der „Kapatschka“ ausgemeisselt. Der grosse Vorteil des Gerätes beruht 
darin, dass man das auszumeisselnde Baumstück nicht in die Hobel
bank einklemmen braucht, sondern es mit der linken Hand in senk
rechter Richtung festhaltend ausmeisseln kann, und zwar viel schneller 
und erfolgreicher, als es mit einem durch Hammer geschlagenen Meissei 
möglich wäre. Bei genügender Übung braucht die Herstellung der 
Baumstücknisthöhle aus halbhartem Holze kaum mehr Zeit, als eine 
Viertelstunde. Die G y  ö n g y ö s s ó l y  m o s e r  lassen dieses Gerät 
aus den verbrauchten Krampen herstellen, dies ist laut Erfahrung der 
in der Praxis am leichtesten zu beziehbare, härteste Stahl. Hinsichtlich 
der Maße des auf der Abbildung veranschaulichten Gerätes genügt es 
soviel zu bemerken,, dass die Länge des Griffes ungefähr 10 cm i s t ; 
die Abbildung veranschaulicht genügsam auch den Arbeitsgang der 
Nisthöhlenherstellung. Die zwei Halbstücke zieht man nach deren 
Verleimen mit breitspaltigen U Nägeln zusammen und überzieht dann 
die Zusammenfügungssteilen mit Teer.

Viele unserer Vogelschützler-Mitarbeiter machen Versuche zwecks Her
stellung von spatzensicheren Futterapparaten. Aufmerksamkeit verdient 
der Fensterfutterapparat von J ulius MÁRY (Fig. 12 p. 406), welcher die 
modifizierte Ausgabe des von unten offenen Fensterfutterapparates unse- 
res^Institutes ist. Wir streuen das Futter durch die Öffnung der Schiebe
tür A auf den im oberen Fache des Futterapparatcs stehenden Futter
tisch während die Vögel nur durch die Öffnung B auf einem durch den 
Pf eil gekennzeichneten dreimal gebrochenen Wege zu demselben gelangen 
können. Das umständliche Hineingelangen zum Futter hält die 
vorsichtigeren Sperlinge fern; laut Information von J ulius MÄRY 

werden sie seit Jahren in mehreren Exemplaren gebraucht und erwiesen 
sich auf Grund der Erfahrungen als gänzlich spatzensicher. Die Meisen 
befreundeten sich mit dem auch in unserem Institute ausprobierten 
Futterapparate trotz dem schwerfälligen Hineingelangen binnen 48 
Stunden ; übrigens spornt dieses erschwerte Hineingelangen die den 
Futterapparat besuchenden Meisen zu gewisser Vorsicht an und zur 
grösseren Schätzung des dort Vorgefundenen Futters, — sie trachten 
mit den aufgenommenen Futter je eher hinauszukommen. Sie ist also 
weniger verschwenderisch und streut das Futter nicht hinaus, was sie 
übrigens auch wegen der Konstruktion des Futterapparates nicht tun 
kann ; dies hat aber den Vorteil, dass sich unter dem Futterapparate 
kein verstreutes Futter befindet, welches die Sperlinge hinlocken würde. 
Es ist zu empfehlen, bei der ersten Verwendung auch in das untere 
Fach etwas Futter zu streuen, in die eine Ecke des Flugloches aber zur
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leichteren Auffindung des Einganges auf einem spannelangen Bind
faden einen Nusskern, oder ein Talgstück aufzuhängen.

Der Vogelschutz besitzt neben seinen wichtigen wirtschaftlichen 
Beziehungen auch nicht minder wichtige moralische Werte, weil ein 
Vogelschützler in der Regel auch ein guter Mensch mit gesunder mora
lischer und politischer Gesinnung ist. Infolge seiner altruistischen 
Grundlage hängt er ziemlich von der, aus dem allgemeinen Wohl
stände quellenden und deshalb schwankenden Opferwilligkeit der 
menschlichen Gesellschaft ab . Die wirtschaftliche Konsolidierung der 
letzten zehn Jahre in Ungarn war für die Entwicklung des Vogel
schutzes von günstiger Wirkung. Dies zeigt sich besonders kraftvoll in 
der Tätigkeit der in der Provinz wirkenden Vogelschutz-Verbänden und 
der Einzelnen und dies ist umso erfreulicher, weil das Ornithologische 
Institut es stets für erstklassig wichtig hielt, dass der praktische Vogel
schutz in erster Reihe auf gesellschaftlichem Wege, aus der selbst
ständigen Tätigkeit, der Einzelnen und der Verbände, also aus der 
gesündesten und laut Erfahrung der dauerhaftesten Entwicklungsbasis 
Wurzel fasse.

An erster Stelle müssen wir auch diesmal der Tätigkeit der 
vor 25 Jahren gegründeten Vogelschutz-Abteilung des 50-jährigen 
Mecsekvereins gedenken. Die unter dem Vorsitze von GÉZA PÁLDI 

wirkende Sektion gewann die obersten Kreise der Stadt P é c s  für den 
Vogelschutz. Neben den zahlreichen Vogelschutz-Vorträgen, Ausstellun
gen und den gewöhnlich im Monate Mai im Rahmen des von dem 
Vereine gegründeten Verbandes der Freunde des Kgl. Ung. Ornith. 
Institutes veranstalteten Besichtigungen der Vogelschutzanlagen, als 
Offenbarungen des Vogelkultus auf geistigem Gebiete, steht der 
Vogelschutz von P é c s  auch auf praktischem Gebiete an der ersten 
Stelle in Ungarn. Mehr als 300 in erstklassigem Zustande gehaltene 
Nisthöhlen, 15 monumentartige, auch aus Stein gebaute Vogelfutter- 
apparate verkünden in den Stadtparken und entlang den Autostrassen 
des M e c s e k-Gebirges die Tätigkeit der Vogelschutz-Abteilung. 
Die Nisthöhlen sind grösstenteils die von der Abteilung eingeführten, 
auf Kesselröhren befestigte Nisthöhlen. Nach der neuesten Art der 
Aufmontierung auf die Eisenröhren wird die Baumstückhöhle sta tt 
dem blechbeschlagenen Bretterdeckel mit einem pilzförmigen bunt
bemalten Zementgusse bedeckt (Fig. 13 p. 407). Neben seiner Haltbar
keit hat dieser den grossen Vorteil, dass er ohne Befestigung dank seiner 
Schwere sicher aufsitzt und zugleich der so aufgestellten Nisthöhle 
ein symmetrisches Äussere schenkt. (Fig. 14 p. 407). Die Befestigung 
der Nisthöhle auf das Kesselrohr geschieht so, dass das auf den Boden 
der Nisthöhle befestigte dünnere Eisenrohr in die weitere Eisenröhre.
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v o n  oben  h in e in sch ieb b a r is t. A uf d en  v o m  V erb än d e  im  Z u sa m m e n 

hän g e  m it  d en  M ai-B esich tigungen  d e r  V o g e lschu tzan lagen  v e ra n s ta l 

te te n  G ese llsch aftszu sam m en k ü n ften  e rsc h e in t n ach  M öglichkeit au ch  

d ie  D ire k tio n  des O rn itho log ischen  In s t i tu te s  in  d e r  P e rso n  d e r  H e r rn  

D r .  T i t u s  C s ö rg e y  u n d  Ja k o b  V ö n ö c z k y -S c h e n k . Im  J a h r e  1940 

v e r t r a t  bei dieser G elegenheit d as  K gl. U ng. A ck e rb au m in is te r iu m  

H e rr  D r .  T ib o r  v. K en essey .

Während die Vogelschutz-Abteilung des Mecsekvereines im Gebiete 
jenseits der Donau und auf der südlichen Hälfte der Tiefebene den 
Vogelschutz propagiert wird diese Aufgabe für das Gebiet der Land
teile jenseits des Tisza =  Theissflusses von dem in D e b r e c e n  unter 
Leistung von D r . E ugen  N agy stehenden Vereine mit grossem Erfolge 
durchgeführt. Dieser Verein entfaltet eine hervorragende propagierende 
Tätigkeit durch vcgelkundliche-und Vogelschutzkenntnisse vermittelnde 
Vorträge. Das Gebiet seiner praktischen Tätigkeit bildet der Schutz 
der Vögel des an der Stadtgrenze liegenden sogenannten Nagyerdő =  
Grosswaldes und der H o r t o b á g y  p u s z t a .

Die Tätigkeit dieser zwei ausgezeichneten Verbände berechtigt 
zu den schönsten Hoffnungen, dass der Vogelschutz in diesem Land
teilen sich in immer höheren Grade entwickeln wird.

D r . V iktor  K orompay  übt in den Wäldern der Stadt B é k é s 
g y u l a ,  mit der verständnisvollen moralischen und materiellen Unter
stützung der Stadt seit 1936 vorbildlichen Vogelschutz aus, mit heute 
bereits mehr als 130 unter ständiger Kontrolle stehenden, zum grössten 
Teile Bretternisthöhlen und 7 Futterapparaten. Der ständigen Kontrolle 
der Höhlen bedarf es ausser der gewohnten, besonders während des 
Brutgeschäftes unentbehrlichen Höhlenkontrolle im erhöhten Maße 
in den Stadtwäldern von B é k é s g y u l a ,  wegen der mit Vorliebe in die 
Nisthöhlen sich ansiedelnden auffallend zahlreichen Haselmaus (Mus- 
cardinus avellanarius L.), welche besonders in den ersten Jahren mit 
iem  gänzlichen Misslingen der Vogelansiedelung drohte. Im Laufe des 
gegen die Haselmäuse geführten Kampfes fing D r . K orompay  seit dem 
Jahre 1936 bis zu den jüngsten Zeiten etwa 450— 500 Haselmäuse aus 
den Nisthöhlen. Gleichzeitig bemühte er sich, eine solche Flugloch - 
Vorplatte zu konstruieren, welche das Eindringen in die Nisthöhle für 
die Haselmäuse verhindern würde. Nach langen Versuchen gelang es 
durch eine tellergrosse scheinwerferförmige, aus hartem glattem 
Materiale (Blech, Bakelit) verfertigte, also zum Klettern und Anklammern 
ungeignete Flugloch-Vorplatte, die Haselmäuse aus den Höhlen auszu- 
schliessen (Fig. 15 p. 409). Die in weit geringerer Anzahl, als die Hasel
mäuse, vorkommenden Nestusurpatoren sind noch : die Waldmaus 
(Mus sylvaticus L.) und das Wiesel (Foetorius nivalis L.). Auch die
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Ameisen besetzen gerne die Höhlen ; zu ihrer Fernhaltung hat sich die 
Durchtränkung der Bretternistenhöhlen in Karbolineum als entsprechend 
erwiesen.

Der Direktionsbericht aus den Jahren 1937—39 der Landwirtschaft
lichen Kammer des Gebietes am rechten Tisza-Ufer gibt Rechenschaft über 
die erfreuliche Organisation des Vogelschutzes. Im Bewusstsein der 
Wichtigkeit des praktischen Vogelschutzes entstand am 29. IX. 1938 
unter Vorsitz des Herrn D r. KOLOMAN P e trÓ , Reichstagsabgeordneten 
und unter dem geschäftsführenden Vorsitz des Direktors der Landwirt
schaftlichen Kammer STEPHAN KuLIN der Vogelschutz verein des Gebietes 
des rechten Tisza-Ufer. Zur Förderung seiner Tätigkeit erschien auf der 
konstituierenden Sitzung auch der Direktor des Kön. Ung. Ornitholo
gischen Institutes Ja k o b  V ö n ö c z k y  S c h e n k  und hielt einen Vortrag 
teils über die Ausübung des Vogelschutzes, teils über die Verhinderungs
arten von Ausschreitungen gegen den Vogelschutz. Der Verein gründete 
in seinem Wirkungsgebiete 180 örtliche Vogelschutz-Filialen und ver
sorgte deren Leiter, — die aus der Ortsintelligenz ausgewählt wurden, — 
mit den Vogelschutz-Flugschriften unseres Institutes, zugleich hielt 
dieser Verein auch Vogelschutz-Vortragsserien mit Demonstrierung von 
V ogelschutz-Geräten.

In dem staatlichen Gestüt zu Mezőhegyes hielt Oberadjunkt D r . 

N ikolaus Vasvári im Interesse der Organisierung des praktischen Vo
gelschutzes im Oktober 1938 einen Vortrag, als Folge dessen D r . 

K arl O rosz DE C sicser der Jagdinspektor des Gestütsbesitzes eine 
grösere Anzahl von künstlichen Nisthöhlen aushängen Hess. Diese 
Aktion wird jedes Jah r fortgesetzt.

F ranz BAn h e l y i , Bürgersohulprofessor, proponiert im III. Jahr- 
gange der „Budapesti Polgári Iskola“ =  Budapester Bürgerschule 
(1938—39) die lohnende und erfolgreiche Einschaltung des Vogelschutzes 
im Rahmen des naturwissenschaftlichen Unterrichtes in den Bürger
schulen der Reichshauptstadt und berichtet über die ausgedehnte 
Schulung auf dem Gebiete des Vogelschutzes der Schüler der Knaben- 
Bürgerschule, Budapest X. Elnök Strasse und über die Vogelschutz 
Einrichtungen dieser Schule.

Besonders erfolgreichen Vogelschutz begann J ulius N agy , röm. 
kath. Schullehrer in G y ö n g y ö s s ó l y m o s .  Mit Hilfe des von 
ihm eingeführten „Kapatschka“ Gerätes begann er die Arbeit nach 
unserer Anleitung mit 76 Schülern der landwirtschaft liehen Wieder
holungsschule im Herbste 1938 und liess noch während des Winters 
150 Höhlen verfertigen (Fig. 16 und 17 p. 410). Im nächsten Früh
jahre nisteten bereits in 60% der ausgesetzten Höhlen die Höhlen
bewohner. Nach diesem Erfolge schenkte das erzbischöfliche Herr
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schaftsgut von E g e r  für neuere 150—200 Hö hlengeeignete Erlen- 
8tämme mit 16—20 cm. Durchmesser der landwirtschaftlichen Wieder
holungsschule ; diese Schenkung wiederholt sich auch seither jährlich. 
Es gibt keinen Landwirtschaftlichen-Wiederholungsschüler — schreibt 
J ulius  N agy — der nicht in seinem Garten 1—2 Höhlen hätte, sodass 
heute schon mehrere 100 Höhlen und zahlreiche Futterapparate die für 
die obstbauende Unter-Mätra Ortschaft so wichtige insektenvertilgende 
Kleinvogelweit vermehren und schützen.

Auch in den Kreisen der Jugend zeigte sich auf dem Gebiete des 
Vogelschutzes ein Erfolg von bleibendem Werte. Auf Initiative des 
damals noch Gymnasialschülers M ichael  SÓVÁGÓ in Hajdúböszörmény 
und Dank seiner emsigen Tätigkeit wurde der Jugendvogelschutzverein 
des Bocskay-Gymnasiums gegründet unter der Leitung des Schüler- 
Vorsitzenden SÓVÁGÓ. Sein hervorragendes Verdienst ist, dass in der 
kleinen Stadt der ungarischen Tiefebene, wo 1936 der Vogelschutz 
sozusagen gänzlich unbekannt war, bereits im Jahre 1939 schon 181 
Nisthöhlen und 25 Futterapparate funktionierten.

Wir müssen hier noch der vogelschützerischen Tätigkeit des 
Obstbau Vereines in M a k ó  gedenken. Im Jahre 1938, im Rahmen 
einer in 31 Ortschaften veranstalteten Wanderausstellung nahm er auch 
zur Propagierung des Vogelschutzes Anlass, und im Dezember des 
Jahres 1939 veranstaltete er im Rahmen der Obstbau-Ausstellung eine 
sehr zahleich besuchte Vogelschutzausstellung.

Im Interesse der Verbreitung und der stufenweisen Entwicklung 
des Vogelschutzes sind unentbehrlich die in Zeitschriften, in der Tages
presse und gelegentlich im Rundfunk veröffentlichten Vogelschutz- 
Artikel und Nachrichten. Über die zeitgemässen Fragen des prak
tischen Vogelschutzes, über dessen neueren Erfolge bringt das Amts
blatt des Pflanzen-Gesundheitsdienstes des Kön. Ung. Ackerbau
ministeriums die wichtigsten Fachartikel, während die Vogelschutz- 
Abteilung des amtlichen ungarischen Pfadfinderblattes „Magyar Cserkész" 
unter Redaktion von ÁRPÁD F o d o r  besonders mit seinen Referaten 
über die in den Schulen abgehaltenen Vogel- und und Baumtagen 
das Interesse der Jugend für den Vogelschutz wachhält.

Auch diese kurze Zusammenfassung der allerwichtigsten Momente 
des ungarischen Vogelschutzes wiederspiegelt getreulich die ausgedehnte 
Ausbreitung des Vogelschutzes, welche noch durch das, seitens von 
Privaten, aber besonders seitens der Lehrerschaft und der Schüler
schaft, sich zeigende Interesse ergänzt wird.

Die Ausnützung des grossen erzieherischen Wertes und der propa
gierenden Kraft des Schul-Vogelschutzes förderte die Verordnung des 
Ackerbauministeriums unter Nr. 59.550—VII. 1. vom Jahre 1935,



insofern es für sämtliche ihm unterstellten landwirtschaftlichen Fach
schulen und Winter-Land wirtschaftsschulen die Herstellung von 
künstlichen Nisthöhlen und Futterapparaten laut Anleitung des 
Ornithologischen Institutes im Rahmen der hausgewerblichen Arbeiten, 
weiters die Ausübung des Vogelschutzes bei den genannten Institutionen, 
die Aussetzung von Nisthöhlen, Aufstellung von Futterapparaten 
und ihre Versorgung und Kontrollierung durch einen zugeteilten 
Schüler, verordnete.

In den vergangenen Jahren trug auch das Institut, Dank der verständ- 
nissvollen Unterstützung des Ackerbauministeriums, durch unentgeltliche 
Austeilung einer erheblichen Anzahl von Vogelschutz-Geräten zur Ausbrei
tung des Vogelschutzes bei. Im Jahre 1936 gelangten 171 Nisthöhlen 
51 Futterapparate, 1937 199 Nisthöhlen 47 Futterapparate-
1938 261 Nisthöhlen 32 Futterapparate, 1939 191 Nisthöhlen,
29 Futterapparate, 1940 93 Nisthöhlen 40 Futterapparate, im 
Frühjahr des Jahres 1941 endlich 118 Nisthöhlen und 13 Futterapparate 
zur Verteilung. Die ausserordentlich beliebte Edition des Institutes, 
welche alles Wissenswerte des praktischen Vogelschutzes en thä lt: 
Vogelschutz im Garten von D r . T itus C sörgey , mussten wir zur 
Befriedigung der grossen Nachfrage zweimal erscheinen lassen. Im Jahre 
1936 erschien die VII, im Jahre 1940 die VIII. Auflage. Diese 
Flugschrift wurde an die Interessanten unentgeltlich abgegeben, ebenso 
auch die im Jahre 1940 nach der VIII. ungarischen Auflage heraus
gegebene deutsche Übersetzung.

Auf die Einschaltung der zurückgekehrten Landgebiete in den 
ungarischen Vogelschutz legte unser Institut von Anfänge an grosses 
Gewicht, umso mehr, da die Verbindung auch in den Jahren der 
Besetzung nie gänzlich ruhte ; die Rückgliederung der Landesgebiete 
bedeutete zum grossen Teil bloss die Ausdehnung der vorhandenen 
Verbindungen. Diesen unsern Wunsch nach einer schon seit so langer 
Zeit vermissten engen Zusammenarbeit, brachten wir in erster Reihe 
durch unentgeltlichen Versand einer grösseren Menge von Vogelschutz- 
Drucksachen und Vogelschutz Geräten an wirtschaftliche, kulturelle und 
gesellschaftliche Institutionen und Verbände, zum Ausdruck, welche 
Zusammenarbeit — wie wir oben erwähnten — durch die Person von 
zahlreichen, ausgezeichneten Vogelschützlern auch während den Jahren 
der Besetzung, wenn auch in geringerem Maße, aber unvermindert 
bestand.

Auch zur Befriedigung des immer dringender geäusserten Wunsches 
nach einem seit langer Zeit vermissten, mit farbigen Vogelbildem 
ausgestatteten Vogelbestimmbuch, geschahen erfreuliche Unternehmun
gen. Das im Verlage des Vogelschutz Verbandes des Gebietes jenseits
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der Theiss im Jahre 193G erschienene Büchlein : Die Vogelwelt des 
Waldes — von D r . E ugen  N agy  mit 65 farbigen und 26 einfarbigen 
Bildern und das im Verlag des „Pflanzenschutz und Gartenbau“ im 
Jahre 1941 erschienene Werkchen : Die Vogelwelt des Gartens — von 
D r . A lbert V ertse, mit 48 farbigen und 16 einfarbigen Vogelabbil
dungen, und mit den Ansprüchen auch der Laien angemessenen 
Texterläuterungen ersetzten diesen brennenden Mangel des ungarischen 
Vogelschutzes.


