
Madárvédelem és gazdasági jelentősége

Irta: KÓNYA ISTVÁN

A mezőgazdaság fejlődése megkívánja, hogy az ember az erdőt, a 
nem jövedelmező bokros területet, berket, ligetéi mind jobban és jobban 
kiirtsa és a szabaddá vált területet jövedelmezőobé, gazdaságilag értéke
sebbé tegye. Az új erdővédelmi intézkedések nem tűrik meg az erdőben az 
odvas fát. A szakszerű erdőgondozás eltávolítja az olyan beteg fát, amely
nek belseje korhadt. Ez az intézkedés azonban madárvédelmi szempontból 
komoly veszedelmet jelent az odúlakó madarainknak, mert az odvas fa 
nyújt nekik biztos fészkelési helyet. A bokrok és erdők irtása pedig a sza
badon fészkelő madarainkat fosztja meg fészkelési helyétől.

Mivel hasznos madarainknak életfeltételeit elvették, számuk igen 
megfogyatkozott. Pedig táplálékuk nagyrészt a gyümölcs- és erdei fákat 
elpusztító rovarok hatalmas tömegéből tevődik össze, amelyeknek pusztítását 
az ember madarak nélkül nem is tudná megakadályozni. Az ember csak 
akkor veszi észre a rovar elszaporodását, amikor az már javában pusztít. 
A fürge kis madár gondosan átvizsgál minden ágat és a petétől a kifej
lett rovarig felfal mindent, ami útjába kerül. Rovarevő énekes madaraink 
általában nagyon falánk állatkák. Egy madár testsúlyának több, mint a 
felével felérő mennyiségű rovart képes megenni naponta, sőt, van olyan, 
amelyik testsúlyánál nagyobb mennyiséget is elfogyaszt.

Ezért kell a hasznos madarainkat óvni, fészkelési lehetőséget bizto
sítani nekik és télen, amikor a hó minden táplálékot eltakar, élelmezésük
ről gondoskodni. A madárvédelmet, mint igen fontos gazdasági és eszté
tikai érdeket, népszerűsítenünk kell a széles néptömegek között. Meg kell 
érnünk azt, hogy minden háznál legalább egy fészekodú legyen felállítva, 
ami várja új lakóját. Ha ez megtörténik, számíthatunk arra, hogy vidé
künkön elszaporodnak a rovarirtó madarak és munkájukkal felmérhetetlen 
anyagi hasznot hajtanak. Nem fordul elő többé az, hogy gyümölcsöseink
ben évekre kiható károkat okoznak a rovarok és gyümölcsfáinkat kopaszra 
rágják. A legjobb segítőtársunk a madár és a leghálásabb munkatársunk 
lesz, ha azt a kevés segítséget megadják nekik, ami kis életük megmenté
séhez szükséges.

Hadd mutassak rá a madárvédelem fontos eszközeire. Mielőtt azon
ban ezt tárgyalnám, meg kell jegyeznünk, hogy fészkelési szempontból 
vannak odúlakó madarak és szabadon fészkelők.

Lássuk először az odúlakó madarak fészkelési lehetőségeit.
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Az odúlakó madarak védelme.

Az odvas fák és természetes faodúk erdőből való eltávolítása, az odú
lakó madarak megfogyatkozását okozta. Természetes, hogy ezek hiánya

1. ábra. Természetes harkályodúk.

2. ábra. Mesterséges fészekodú.

gyümölcsöseinkre és erdeinkre nézve komoly károkat jelentenek. Hogy a 
hiányt helyrehozzuk, a kárt megállítsuk és odúlakóink számát megszapo-
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rítsuk, szükséges, hogy a természetes íaodúkat mesterséges üregek fel
állításával pótoljuk. Ilyen mesterséges fészkek készítését az alábbiakban 
közlöm.

A harkályok az odvas fákba üregeket kopácsolnak és abban költenek. 
(1. számú ábra.) Mindig több üreget készítenek, mint amennyire szüksé
gük van, így jut az apróbb madaraknak is. Sok évi tapasztalat azt bizo
nyítja, hogy a mesterségesen utánozott harkályodút elfoglalják a cinegék, 
fakúszók (Certhia), csúszkák (Sitta), nyaktekercs (Jynx torquilla L.), 
légykapó (Muscicapa), rozsdafarkú (Ruticilla phoenicura L.), stb. Ezek
bén az üregekben védelmet találnak az időjárás viszontagságai, valamint 
a ragadozók ellen.

A fészekodvak és a bejárónyílás nagysága a megtelepítendő madár 
nagyságától függ. A fészkek méreteit a Magyar Madártani Intézet által 
használt méretek alapján közlöm.

A legkisebb méretű „A“ jelzésű odú a kis fakopáncs (Dendrocopus 
minor L.) fészekodú mérete szerint készül. (2. ábra.)

Hossza 29 cm, 14—15 cm átmérőjű, 15 cm mély, alul 9—10 cm szé
les és 6 cm-ig szűkülő zacskós fészek, 3—3,20 cm-es röpnyilással, amely 
kerek és befelé kissé emelkedő, hogy az eső ne essék bele. A tetődeszkára 
fakorongot erősítünk, amelyet két harántul beütött szeggel rögzítünk. Ez a 

9  tetőmegoldás nagyon fontos a fészek ellenőrzése és tisztítása szempont
jából. A fenti méretű odúba betelepíthető a kék-, barát-, búbos-, szén- és 
fenyvescinege, kerti rozsdafarkú fülemüle, nyaktekercs, csúszka, örvös 
légykapó.

A „B“ jelzésű fészekodú méretei a nagy fakopáncs (Dendrocopus 
maior) fészke szerint készül. Hossza 40 cm, 13—20 cm széles fatörzsda- 
rab, az üreg mélysége 23 cm, alul 12 cm, felül 8 cm széles üreggel. A röp- 
lyuk nagysága 4,6 cm-nél ne legyen nagyobb. Ebben az odúban a fenti 
madarakon kívül a seregély is fészket rak. E két minta nagyon fontos, mi-
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vei az odúlakó madaraink legnagyobb része ezt a két fészekméretet v á 
lasztja.

- A „C“ minta a barázdabillegető (Motacilla alba L.), szürke légykapó 
(Muscicapa grisola L.) és kerti rozsdafarkú (Ruticilla phoenicurus) ré 
szére, készül. (3. ábra).

Ez részben eltér az előbbiektől. A fatörzs hossza 20 cm, szélessége 
13 cm, az üreg mélysége 15 cm, alsószélessége 12 cm, felsőszélessége 8 
cm, röpnyílása egy 5X5 cm-es négyszögletes nyílás.

A „Q“ odúminta a fekete harkály fészkét utánozza. Kb. 50 cm hosz- 
szú, 21—26 cm széles fatörzsből készítjük. Az üreg mélysége 30 cm-es,

5. és 6. ábra. Házi gyártású fészekodú. (Csörgei nyomán.)

18 cm széles, a röplyuk 6—8 cm között változhat. Megtelepedik benne a 
búbosbanka (Upupa epops L), kék csóka, kék galamb és a bagolyfélék.

Az odvakat készíthetjük: feketefenyő, fűz, nyár, éger,- szil, stb. fából. 
A fát előbb szárítsuk ki, hogy utólag ne repedjen és a kész odú elveszítse- 
eredeti alakját. A röpnyílást 5 fokos szögben fölfelé fúrjuk. Az odú belső 
fala érdes legyen vagy rovátkáit, hogy a kismadarak kapaszkodni tudja
nak rajta.

Készíthetünk odvakat ügy is, hogy egy darab 10—15 cm átmérőjű 
fát ketté hasítunk és kivésünk. (4. ábra.) Azután a két féldarabot össze
enyvezzük és szeggel, csavarral vagy bádoggal Összeerősítjük. Ez az odú 
azonban nem olyan tartós, mint az egy darabból készült fészek. Nem ta
nácsos az odú fenekét külön betétből. készíteni, mivel könnyen kihullhat 
fészekkel együtt.
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A fedéltartó korongnak aem szabad szorosan illeszkedni az odúba, 
mert tartós esőzésnél kidagad az odúban és szétfeszíti azt. Inkább két ha- 
rántul beütött szeggel rögzítsük azt. Az odú fedelét horganylemezzel vagy 
kátránypapírral vonjuk be. A röplyuk széleit csiszolópapírra! csiszoljuk 
simára. Deszkából is készíthetünk tartós fészekodvakat. (6. ábra.)

A fészekodvak elhelyezésénél nagyon fontos a hely megválasztása. 
Ha nincs megfelelő helyre kitéve, nem telepedik bele a madár. A cinege

félék kertekben, erdőszéleken és más bokros helyen szívesen megteleped
nek. Az odút a fák törzsére, vagy fiatalabb fáknál a melléjük helyezett 
karóra szegezzük. A szabadon álló karókra kihelyezett fészekodút is el
foglalják a cinegék, különösen ha a közelben bokros sűrűség van. Az odút

mindig a csendesebb helyekre állítsuk fel, így nagyobb a madár bizton
ságérzete. Az odú nyílása előtt kis szabad tér legyen, hogy a madár ki
láthasson. A vascsövekre kihelyezett fészkeket is szívesen elfoglalják a 
madarak. Ezt a macskák sem tudják kifosztani. (7. ábra.)

Felállíthatjuk drótkerítésre is az odút. (8. ábra.)
A cinegéken kívül megtelepíthető még a kerti rozsdafarkú, nyak

tekercs, kis fakopáncs, csúszka, fakúszó, szürke- és örvös légykapó.
A seregélyek csak a házaktól távol eső csendes helyeken telepíthetők 

meg, „B“ típusú odúban, úgyszintén a baglyok, kékgalamb, búbosbanka,- 
a távolabbi csendes helyeket szeretik és ,,D“ típusú odúban fészkelnek.

7. ábra. Vascsőre helyezett fészekodú.

8. ábra. Drótkerítésre helyezett odú.
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Az „A“ és „B“ típusú odvakat olyan helyen, ahol a verebek nagy 
iömegben élnek, x/2—1V2 m magasságba helyezzük. Ahol a veréb kevesebb, 
vagy egyáltalán nincs, ott 2—4 m magasságban lehet elhelyezni.

A „B“ típusú odvakat a seregélynél 2—8 m magasságban, a „D“ 
típusú odvakat pedig 3—15 m magasságban állítsuk ki.

Az odút lehetőleg függőlegesen állítsuk .fel, ügyelve arra, hogy 
hátrafelé ne dűljön, mert az eső beleesik. A nyílása mindig déli vagy ke
leti irányba nézzen.

Az odvakat lehetőleg már ősszel helyezzük ki. így a télen kóborló 
cinegék hideg éjszakákon hálóhelyül használják és tavasszal is inkább ott 
maradnak. Különösen, ha etetőasztalt is állítunk nekik, így szinte biztos, 
hogy a környező odvakat is benépesítik. Minden 10—15-ik fára elhelyez
hetünk egy fészekodút. A seregélyek kolóniákban fészkelnek, így egy fára 
több odút is helyezhetünk nekik.

Néhány odút tavasszal is tegyünk ki az akkor érkező vándormada
raknak, a nyaktekercs, rozsdafarkú fülemüle, stb.-nek.

Az odúlakó madarak egy része falrepedésekbe is szívesen betelepszik. 
Ezeket a repedéseket átalakíthatjuk alkalmas üregeknek, ha két egymás
feletti féltéglát kiszedünk és egy 5X5 cm-es bejárónyílást hagyunk. 
(9. ábra.)

A .falréseknél sokkal alkalmasabb a kihúzható deszkabetét, 
amely két 15X15 cm-es deszkadarabból all. (10. ábra.)
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A fali rés vagy deszkabetét nyílása 5X5 cm legyen. A deszkát be
helyezzük a falba és készen áll á könnyen ellenőrizhető és tisztántartható 
fészek. Az ilyen odvakat cinegék számára lV2 m-ig, szürke légykapó, rozsda
farkúik számára 2—6 m magasságig vagy m agasabban is elhelyezhetjük.

Az odvakat ősszel takarítsuk, javítsuk meg és szilárdan erősítsük 
vissza a helyükre.

10. ábra. Kihúzható deszkabetét.

Hogy madárvédelmi törekvésünk igazi célját elérje, nagy súlyt kell 
helyeznünk a verebek távoltartására és irtására is. A gyümölcsvédelem 
szempontjából fontos odúlakó madaraink megtelepítését néha teljesen 
meghiúsítja, vagy nagy mértékben hátráltatja úgy a házi, mint az apróbb 
mezei veréb. Ezek csoportosan megtámadják és a már meglévő fészkükből, 
még ha tojás is van benne, akkor is kiszorítják a cinegéket. Különböző 
csapdák alkalmazásával foghatjuk őket. Egyszerű virágcserép is alkalmas 
erre a célra, amelynek fenekére egy nyílást vágunk, majd falra akasztjuk. 
Az ide beköltött verebet könnyei kiemelhetjük. (11. ábra.)
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Bokorlakó és szabadon fészkelő madaraink védelme.

Hasznos madaraink között nagyon sok van, amely nem odúban, ha
nem szabadon fészkel. Ezeknek is lehetőséget kell nyújtani a megtelepe
désre. Madárvédelmi ültetvényeket kell létesítenünk. Erdők, mezővédő 
erdősávok, cserjék, bokrok ültetésével érhetjük el ezek megtelepítését. 
A gyümölcsös kertet igen sokféle rovar pusztítja. A rovarok pusztítására 
sokféle madár munkája szükséges. Ilyenek a rigók, poszáta- és fülemüle
félék, tengelic, zöldike, kenderike, erdei pinty, stb.

11. ábra. Verébfogó virágcserép.

Az egysoros bokrok általában alul ritkák’ felül pedig igen tömöttek, 
annyira, hogy a madár nem tud áthatolni rajta.

Ezért legalább háromsorosán ültessük a bokrokat, és a legbelső bo
korra,'am ely a legvédettebb, az ú. n. törzsbokorra irányítsuk a fészket. 
A középső bokrok ágait metszéssel nevelhetjük csészealakúvá. Ez alkal-
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mas fészekrakásra. A sűrű ágcsomók vezérhajtását kertészollóval kimet- 
szűk, a mellékágakat 5—6 cm-re visszavágjuk. (14. ábra.)

A legszebb eredményt azonban a rügyből nevelt ágcsomókkal ér
jük el. (15. ábra.)

13. ábra. A csokoralakú bokor átidomítása földig leveles bokorrá.
(Csörgei szerint.)

A középső vagy törzsbokor magassága 2 m legyen. Fészekrakásra a 
legalkalmasabbak az oltott akác, puszpáng, a galagonya, a metszett gyer-

14. ábra. A vezérhajtás kimetszése. (Csörgei szerint.)

tyánfa, stb. bokrok. A két oldalon védőbokrokat ültetünk és ügyelünk arra, 
hogy a törzsbokor magasságát el ne érjék. (16. ábra.)

A lehullott levelet lehetőleg ne távolítsuk el a bokrok alól, mert a
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poszáta- és fülemüle-félék szívesebben megtelepednek ilyen helyen. Szíve
sen fészkelnek a rigók, poszáták és magevő m adarak az örökzöld cserjék 
és fák között. A lucfenyő, babér, Thuja-félék, kínai boróka, mind alkal
mas madárvédelmi ültetvények létesítésére.

16. ábra. Madárvédelmi ültetvény keresztmetszete.

A gólyát is megtelepíthetjük házunknál, ha a kéményre, letört fa- 
törzsre kosarat vagy régi kereket helyezünk.

A fecske is egyik kedves madarunk, éppen ezért megérdemli, hogy 
fészeképítésében elősegítsük. Ezt elérhetjük azzal, ha az eresz alatt a fal 
felső részét 10—12 cm-es sávban- ripacsos vakolattal vonjuk be, hogy a
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fészek legyen mihez tapadjon. Ha a ripacsos rész alsó felére 5—6 cm-es 
deszkalapot szegzünk, még könnyebben építhetik fészkeiket. (18. ábra.)

E párkány távolsága az eresztó'l a molnárfecskénél 15 cm-es, a

17. ábra. Lucfenyő élősövény keresztmetszete.

18. ábra. Fecskefészek támasztópolccal.

füstifecskénél 20 cm-es legyen. Istállókban a gerendára szegezzünk egy 
20 cmre kiálló deszkát, ami egyúttal az ürüléket is felfogja.’ (19. ábra.) 
Tavasszal a kutak mellett tartsunk pelyvával kevert agyagos sarat, hogy 
ne kelljen ezt távolról hordaniok.
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Nagyon fontos volna a legelők közelében a fecskék részére fészkelési 
helyet biztosítani. Az állatok körül nagyon sok a rovar, amit pusztítanának 
egész nap. Erre a célra fecsketornyok építése volna alkalmas.

19. ábra. Fecskefészek istállógerendáni.

hatók és fürdők.

A madarak nagyon szeretik az olyan helyeket, ahol ívó- és fürdővizet 
találnak. Szívesebben is telepednek meg ilyen helyen. Ezért állítsunk ki 
vályút és más yizesedénvt, ahol mindig friss vizet talál az inni vagy für
deni akaró madár. A mélyebb vizekbe helyezzünk kis tutajokat, ne
hogy belefulladjanak az ügyetlenebb, madarak. Legalkalmasabb a fokoza
tosan mélyedő medence, amelyet elkészíthetünk cementből vagy fából.

(20. ábra.) Egy ilyen medence mellett órák hosszat gyönyörködhetünk, 
látva a madarakat a legkedvesebb jelenetekben.

Téli etetés.

A gyümölcstermesztés szempontjából nagyon hasznos madarainknak 
megfogyatkozását a zord tél is okozza. Ólmos eső és hófúvás idején a fák 
ágait jégpáncél vonja be és ilyenkor az örökké rovar után kutató cinege 
és más madár nem kap semmi élelmet. Mivel a madár nagyon falánk és
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testsúlyának felét meghaladó rovarmennyiséget pusztít el, a nagy hideg
ben néhány órai éhezés után elpusztul. A téli etetéssel pedig nagyon sok 
hasznos madárnak menthetjük meg az életét. Ugyanakkor a már odacsalo-

21. ábra. Etető kunyhó.

gatott madarak az ott levő fészekodúban alszanak, így tavaszra is való
színűbb, hogy visszatérnek. De amig az etetőasztal körül röpködnek, az 
alatt is tisztogatják a környék fáit és a petéktől a kifejlett rovarig mindent 
felfalnak. Ha pedig kissé enyhül az idő, rögtön otthagyják az etetőasztalt 
és hozzálátnak a rovarcsemege pusztításához.
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Az etetőasztal mindig olyan kell legyen, hogy az a legnagyobb hó
viharban is el tudja látni éhes vendégeit. Az olyan etető, amely csak jó^ 
időben hozzáférhető és hóviharban nem, a legveszélyesebb, mert akkor 
hagyja cserben a madarat, amikor a legjobban rá van szorulva.

Az etetőasztalok többfélék lehetnek. Közös vonásuk: peremes asztal, 
melyet felülről deszkatetőzet, oldalról függőleges üvegkeret véd eső és hó

ellen. Az üvegkeret mélyebbre nyúlik, mint az asztal felső pereme, így a 
vízszintesen jövő hó sem csaphat bele. Alól egy kis csalogató asztalka áll. 
(21—22. ábra.)

A ducetető, amely kisebb méretű, talán a legalkalmasabb kertekben 
és parkokban.. Ha egy ágakra borított gyékénydarabot helyezünk el alatta, 
asztalt terítettünk a pintyeknek, sármányoknak, búbospacsirtáknak, fekete
rigóknak, stb.

A galambdúc-etetőket lehetőleg sűrű bokrok vagy örökzöld fák tisz
tásaira helyezzük el, távol a forgalmas helyektől.
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Az etetőknek még igen sok fajtája használatos. Az ablakra szerelt 
etetők alkalmasak arra, hogy a szobából figyelhessük a madarakat és gyö
nyörködhessünk kedves mozgásukban. (24—25. ábra.)

23. ábra. Galambdúc-etető keresztmetszete: a) az etetőasztal, b) csalogatóasztal,
c) üvegkeret.

Ezek felszerelését gyermekekkel is elvégeztethetjük, alkalmat adva 
nekik arra, hogy megkedveljék a madarakat. Az etetők bejárónyílásait
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annyira szűkítsük, hogy a verebek ne tudjanak beférni rajtuk. Hogy fel
hívjuk a madarak figyelmét az etetőkre, lecsüngő féldiókat, feltüzött napra
forgó-füzéreket, valamint napraforgó-tányérokat helyezzünk azokra. H atá
sosabb az etető közelében levő fákra is ezeket a figyelmeztetőket fel
aggatni.

25. ábra. Alulnyíló etető'.

Használatos még az önműködő függő etető, amelyet fatörzsből 
vájnak ki, közepén kúppal. Ebbe nagyobb mennyiséget helyezünk el 
a magból, és ez súlyánál fogva állandóan pótolja a fogyasztást. (26. ábra.)

Kötött hálóba is helyezhetünk különböző magvakat, amit a madarak 
kicsipegetnek.

139



Mivel etessünk.

A cinegék az olajos magvakat és a zsiradékot kedvelik leginkább. 
Tanácsos a kender-, napraforgó-, valamint a tökmagot ugyanolyan súlyú 
faggyúba ágyazni és úgy feltálalni. Ezt ökölnyi nagyságban tegyük ki az 
asztalra, mert igy nem szórják széjjel és csak annyit csipegetnek belőle, 
amennyire szükségük van.

26. ábra. Önműködő függő etető és hosszmetszete.

Az etetőkbe berakhatjuk a konyháról kikerülő ételmaradékot is. Itt 
azonban nagyon ügyeljünk, hogy vízben vagy tejben áztatott kenyeret ne 
adjunk, mert az hamar megsavanyodik és a madár beteg lesz tőle.

A magevő madaraknak bármilyen gabona- és egyéb maghulladékot 
adhatunk a földön berendezett etetőn.

A harkályok, királykák, őszapók vagy hosszúfarkú cinegék az etető
készülékbe nem mernek beszállani. Ezek részére különböző keveréket ké
szítünk; húsvagdalék, kendermag, mák, szárított bodzabogyó ugyanolyan 
súlyú faggyúba ágyazva. Ezt a keveréket megolvadt állapotban fenyő
gallyakra öntjük. Ha be is takarja a hó az ágat, a rászálló madár rezgésé
től lehull és a táplálékot bármikor elfogyaszhatja. Az ilyen fenyőgallyat 
helyezhetjük ablak mellé is, ahonnan tanulmányozhatjuk a madarak életét.
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Mindenkivel meg kell ismertetnünk a madarak védelmének fontossá

gát, mert a madarak munkája nélkül nem lenne gyümölcs, mert elpusztulná
nak gyümölcsös kertjeink. De a mezőgazdaság is teljesen megbukna, úgy 
elszaparodnának a kártékony rágcsálók és rovarok. Egy bagoly pl. egyet
len éjszaka 8—10 egeret fogyaszt el. Képzeljük el, mi történne baglyok 
hiányában a terméssel. •

Hasznos madaraink ellenségei.

Hasznos madaraink ellensége igen sok. Ezek a védtelen madarakat 
igen megtizedelik, miért is a hasznos madarak elszaporodhatásának ez 
egyik főakadálya. t

27. ábra. Bádog- és töviskoszorú macskák ellen.

Hogy madárvédelmünk eredményes legyen, ezeket az ellenségeket 
irtani és üldözni kell, hogy minél kevesebb kárt tegyenek a madárvilágban.

Az emlősállatok közül a legveszélyesebb a macska és a menyét. 
A macska nemcsak a földön és fán fészkelő fajokra, hanem az odúlakókra 
nézve is a legveszélyesebb. Éppen ezért üldözni és irtani kell, ahogy csak 
lehet, akár lőfegyverrel, akár csapdával. Az odútartó fának vagy karónak 
a törzsét drótkoszorúval, gledicsiagallyakkal vagy bádoglemezzel körül
vesszük, hogy ne tudjon felmászni. (27. ábra.)

A menyét szintén kártevője a madárnak és fészkének; csapdával 
pusztítható.

A madarak közül ellenségük a házi- és mezei veréb. Lármájukkal el
üldözik és fészkeiket foglalják el hasznos rovarirtó madarainknak. Igen 
káros a karvaly, mivel a cinegék ezreit pusztítja.

A szajkó (mátyás), a szürkevarjú és a szarka veszedelmes fészek
rabló. Ahol ezek a madarak tanyáznak, kevés fészek marad épen.
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A tövisszúró gébics és a nagy őrgébics is pusztítja hasznos mada
raink fiókáit, sőt, az utóbbi a felnőtt madarat is elfogja.

A káros madarakat legcélszerűbb fészküknél felkeresni és tojásaikat 
kiszedni, az öregeket pedig lőfegyverrel ártalm atlanná tenni. A ragadozó 
madarakat pedig bagolykunyhóból lőjjük, de nagyon ügyeljünk a hasznos 
ragadozókra, mint pl vörös-vércse, kékvércse, fehérkörmű vércse, egerész
ölyv.

Ha a felsorolt lehetőségeket igyekszünk gyakorlatban minél jobban 
megvalósítani, ha hasznos madarainknak biztosítjuk a fészkelési lehető
séget, ha téli zord időben gondoskodunk élelmezésükről és óvjuk ellensé
geiktől, rövid idő alatt százszorosán kapjuk vissza azt az értékű munkát, 
amit velük töltöttünk. Ügy a mezőgazdaság, mint a gyümölcsészet és er
dészet terén olyan felmérhetetlen és hatalmas rovarpusztítást végeznek, 
amit emberi munkával nem lehetne pótolni. Ugyanakkor milliós költségek
től, sok fáradságtól óvnak meg és könnyítik munkánkat, ők  pedig ingyen 
végzik el nekünk ezt a hatalmas munkát, amiért csak annyit kérnek, hogy 
szeressük és védjük őket.
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