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ELŐSZÓ.

Kiszámithatlan a kár, melyet különféle apró álla
tok évenként a mezőn, kertek és erdőkben okozni 
szoktak. Emlékezzünk csak az egerek, sáskák, csi- 
mazok, hernyók, faszuk s egyéb rovarok pusztítá
saira ! És az ember — minden ereje, tudománya s 
fáradsága daczára, majdnem tehetetlen ama károsi- 
tók ellenében. Törekvése sikertelen maradna, ha maga 
a természet nem gondoskodnék, hogy a növényzet 
ama rombolói tulságig el ne szaporodjanak s általuk 
az összhangzat a természet háztartásában mértékentul 
ne zavartassák. Éber, bátor és fáradhatlan őröket ál
lított a természet — a gazda, kertész és erdész ama 
ellenségei ellen, melyek önként és kárpótlás nélkül 
védik a mezei, kerti s erdei veteményeket a kárté
kony rovarok és kisebb emlősök pusztításai ellen.

Ámde az ember — rövidlátása és tudatlanságá
ban — a helyett hogy hű szövetségeseit méltányolná 
és működésükben támogatná, irtóhadat indit ellenök 
és százféle módon igyekszik számukat kevesbíteni, 
szaporodásukat nehezbiteni. Minek szomorú követ
kezménye s méltó büntetése: az ártalmas rovarok s 
egyéb káros állatok vészteljes szaporodásában s a 
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gazda legszebb reményeinek gyakori meghiúsulásá
ban nyilvánul.

A természettudósok rég megismertették a gazda 
ama fáradhatlan barátait; a gyakorlat emberei is meg
figyelték hasznos működésüket; a törvény védelme 
alá vette az emberiség e jóltevőit és kormányok szö
vetkeztek oltalmazásukra: ámde a földmivelok milliói
nak tudatlansága, balhite s előítélete még folyvást 
irgalom nélkül dúl és ront saját jóltevőinek soraiban.

Nagyon szükséges tehát, hogy eme sajnos visszás
ság ellen minden vidéken a hatóságok, tanítók, lelké
szek és más ügybarátok szövetkezzenek: felvilágosítva 
a földmivelő népet — kivált a fiatal nemzedéket — 
a nevezett állatok életmódja, fontos hivatása, üdvös 
működése, szükséges volta felett. Ismertessék meg 
velők ama madarakat, emlősöket, hüllőket és rovaro
kat, melyek a természettől nyert ösztönüknél fogva 
a növényzetre veszélyes apró állatok millióit fárad- 
hatlanul üldözik és pusztítják.

Jelen kis munkának is ily irányú feladata van. 
Vajha általa számosán felvilágosittatnának arról, 
mennyire figyelem és védelemre méltók mind azon 
állatok, melyeket jelen könyv a szives olvasónak — 
mint a gazda, kertész és erdész leghasznosabb barátait 
— bemutat.

Magyar-Óvár és Gröböljárás, 1877. november 24.

Sporzon Pál. 
Élmer Sándor.
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BEVEZETÉS.

Mióta az emberek mezei gazdálkodással foglalkoz
nak, törekvésük oda irányult, hogy szaporittassék a 
szántható terület. Hogy pedig e czél eléressék, keves- 
bittetnek a kaszálók és rétek, kivágattak az erdők; 
cserje és bozóttal beárnyékolt kisebb-nagyobb föld
részletek, engedve az ekevas és borona működé
sének, mívelés alá vonattak; mocsárok és nádasok a 
helyesen vezetett árkolás következtében kiszárittat- 
tak, s most kalásztenger hullámzik — de gyakran 
csak képzeletben — ott, hol nehány évtized vagy 
század előtt rovarok, hüllők, madarak vagy ragadozó 
emlős állatok találtak biztos menlielyet.

A földmívelő e működését azzal indokolja, hogy: 
gazda vagyok, tehát míveletlen területet nem tűrök 
birtokomban. Továbbá, a kiadások nagy mennyisé
géből eredt szükség is azt parancsolja, miszerint ne 
kíméljek fáradságot, hanem takarítsak el mindent, 
mi útjában áll az ekének és a remélhető magasabb 
jövedelemnek.

A gazda csak az esetben tekinti magát valóságos 
gazdának és csak az esetben véli a birtok jövedelmét 
szaporíthatni, ha a legkisebb területtel is megismerteti 
ekevasát.

E terület utáni kapkodás és földhajhászat gya
korta nem helyes utón halad. A kapzsiság és tulbuz- 
galom érzékeny károkat szokott e téren okozni.

1*
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Erdők, berkek, bokrok, cserjék, bozótok és gye
pek kíméletlen kevesbitésével és kiirtásával a termé
szet összevágó s egymásból kifolyó működése zavar - 
tatik. Aránytalanságok támadnak, melyek előbb- 
utóbb, de elmaradhatlanul több-kevesebb kárt okoznak 
a zavar előidézőjének.

Lépjünk ki a szabadba és vizsgálódjunk, mily 
élet- és egyéb működések folynak a természet ház
tartásában.

Figyelemmel kisérve a természet viszonyainak 
szabályszerűségét, továbbá tekintetbe véve az embe
rek által létesített földmivelés, növénytermelés és 
állattenyésztés körüli eljárásokat, azon meggyőződésre 
j utunk, hogy az emberi tevékenység kiváló befolyást 
gyakorolhat a természet különféle lényeire. Házi 
állataink, disz- és hasznos növényeink e befolyás 
léteiét eléggé igazolják. A fejlődés előmozdítása úgy 
akadályozásából származtak a fajták és válfajok, 
tehát az állati és növényi szervek némely része bizo
nyos erőszakkal, kényszeritve tereitettek a természe
tes fejlődés utjától a mutatkozó eltérés felé, s az 
ember most sem nyugszik, hanem mind újabb mes- 
terkélések által újabb, meglepőbb eredmények eléré
sére törekszik.

Kétségbe sem vonható, miszerint a szabad ter
mészetben megedzve fejlődött állatok és növények 
erőteljesebbek és inkább képesek daczolni az időjárás 
és egyéb ellenséges viszonyokkal, mint oly szerves 
lények, melyek mesterkélten elkényeztetve emberi 
ápolásban állandóan részesültek.

Számos élő teremtménynél s az embernél is 
ugyanazt tapasztaljuk.

Elkényesztetett növények, ha nem vettetnek trá
gyázott, kellően felporhanyitott, igényeiknek teljesen 
megfelelő talajba: elbetegesednek, elsatnyulnak s 
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végre elpusztulnak. Meg nem ütközhetünk, sőt egész 
természetesnek fogjuk találni, ha elkényeztetett fáink 
gyümölcsükkel, zöldségeink, gabonánk és dísznövé
nyeink épen e kényeztetett állapot folytán, számtalan 
ellenségeik által megtámadtatva kevesbittetnek, sőt 
tönkre mennek. Növényeink ellenségei pedig sohasem 
hiányzanak ott, hol pusztítani valót, zsákmányt 
éreznek.

A rovarok osztályába tartozók a mezőgazdaság 
és kertészetre nézve legkártékonyabb teremtmények. 
Nagy számuk, rövid idő alatti szaporodásuk és elter
jedésük, apróságuk, fürgeségük és gyorsaságuk, to
vábbá roppant étvágyuk és falánkságuk termesztett 
növényeink legveszedelmesebb ellenségeivé minősiti. 
De minthogy növények nélkül emberek sem élhet
nek, ők pedig épen az embereknek szükséges nélkü- 
lözhetlen növényzetben iparkodnak pusztító hivatá
sukat érvényesíteni: az embernek is ellenségei és 
pedig veszedelmes ellenségei annál inkább, mert 
kevesbitéstikre és kiirtásukra alkalmazott törekvé
seink, érintett körülményeknél fogva kijátszva, meg
hiúsulnak.

Fáradságunk és költekezésünk kárba veszettnek 
bizonyul; az emberi erő és akarat tehetetlennek 
mondható, rágonyaik őrlő működését meg nem akaszt
hatjuk. Ellenben azt vagyunk kénytelenek tapasz
talni, hogy napról napra, évről évre szaporodik 
ellenségeink száma a nélkül, hogy szaporodnának a 
kiirtásukra alkalmas eljárások és eszközök.

Egyik híres természettudós (Vogt Károly) állí
tása, hogy a földmívelés és mívelődés elŐhaladtával 
apadnak a rovarok, sáskák és férgek, úgy látszik, 
tévhiten alapul; mert a mutatkozó károk mennyisége 
az ellenkezőt bizonyítja. És hogy ez állításunkban 
nem tévedünk, az a következő fejezetekből fog kitűnni.
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Egyesek, sőt gyakran egész nemzetek a rovarok 
óriási pusztitása miatt kénytelenek félj aj dúlni; tudó
sok és szakegyletek észlelnek, kutatnak oly eszközök 
után, melyek apró ellenségeink sorait ritkítanák, s 
mégis mit látunk? az emberek zöme panaszkodik és 
eszközöket keres, de megveti ama szövetségeseit, melyele 
hű társként megosztanák a munkát és czélunk felé vezet

nének.
Az ember háládatlan, önként kínálkozó szövetsé

geseit megveti vagy kicsinyli közreműködésöket, és 
épen azon állatokat, melyek a rovarok elleni harezban 
legnagyobb segítségére lennének, a helyett hogy ma
gához édesgetné, lételüket biztosítaná, szaporodásu
kat előmozdítaná, — elidegeniti, pusztítja, üldözi.

A szives olvasó nyilván eltalálta már, hogy e 
szövetségesek főleg a madarak. Az erdők és odvas fák 
kivágásával, cserjék, bokrok kevesbitésével, a rétek és 
nádasok kiszárításával és feltörésével, egyáltalában 
jelen mező- és erdőgazdasági működésünkkel a ma
darak osztályához tartozók kevesbednek; megfosztat- 
ván tartózkodási és búvhelyeiktől, fészekrakás és 
költés megnehezítve nem létesülhet. Mi magunk indí
tottuk tehát szövetségeseink élete és létele ellen és 
folytatunk pusztító harezot. De ez még nem elég. 
A mezei munkásnak, az erdőben és bokrok között 
bolyongó gyermekseregnek nincs kedvesebb foglal
kozása a madárfészek keresésénél; és jaj azon sze
gény madárfiókának, mely kezökbe kerül! a megtalált 
tojás játékszerül szolgál, a kis madár pedig zsinegre 
kötve, nevető gyermeksereg után vonszoltatik s a 
szülők és felnőttek a helyett hogy megszüntetnék e 
kegyetlen kínzást: örvendenek a fiuk élelmességén 
és találékonyságán.

Mások tőrrel, csapdával fogdossák a lombok kö
zött vig danát zengő állatkát, s nem gondolják meg, 
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hogy e kedvtelésük vagy kapzsiságuk által épen saját 
ellenségeiknek használnak.
F;-’ Az emlősök között is találhatók oly állatok, me
lyek barátaink gyanánt tekinthetők, de ezek is a 
madarakkal hasonló elbánásban részesülnek. Denevér, 
vakandok, sün, görény, cziczkány — kártévő rovarok
kal és férgekkel táplálkoznak. És mégis ők is üldöz- 
tetnek, és szerencsésnek, megkönnyebbültnek érzi 
magát azon ember, ki eldicsekedhet, hogy kiszegez
tem egy denevért a kapura, megöltem a kertben egy 
vakondokot.

Az ártatlan hüllők iránt meg épen ellenszenvvel 
viseltetünk. Valóságos csodának tekinthető, ha egy 
mezei munkás kígyó, gyik, békára akad és darabokra 
nem vágja. De miért üldöztetnek és öletnek meg? 
hát csak azért, mert kígyó, gyik és béka.

E gyönyörű okadatolással meg van fejtve, miért 
irtózunk tőlük és miért gyilkoljuk meg.

A rovarok osztályában is vannak oly állatok, me
lyek működése valóságos áldás. Szükséges ezeket 
megismerni, hogy a kártékony okkal egyetemben ne 
kevesbittessenek.

Nem tagadható, hogy e kegyetlenségek legin
kább tudatlanságból és előítéletből származnak; de 
ez még nem alapos mentség.

Iparkodjunk tehát a természet nagy háztartásá
ban előforduló berendezésekhez alkalmazkodni; tanu
lás és megfigyelések után pedig az egyes állatok 
természetével és életfeltételeivel megismerkedni: ak
kor, de csakis akkor leszünk hajlandók becsülni s 
kímélni azon állatokat, melyek mint hasznosak s 
mint valódi baráti meg jóltevői a földmívelő gazdá
nak ronkonszenvet és védelmet érdemelnek.

Jóllehet az ember uralkodik vagy uralkodni vél 
az állatok felett, továbbá a természet az embert oly 
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tehetségekkel áldotta meg, hogy az állatokat saját 
fentartására, kényelme előmozdítására és gyönyör
élvezetre fordíthatja; de arra nincs feljogosítva, hogy 
e tehetségével visszaéljen és működésével megzavarja 
a természetben felállított rendet.

Mint észszel, ítélő tehetséggel ellátott lénytől meg
kívánható, hogy a fejlődés fokán alant álló teremt
ményeket, főképen azokat, melyek hasznára vannak, 
minden körülmények között védelmében részesítse.

Az emberek és állatok közötti viszony megítélé
sénél nem helyezkedünk a merő elméletre, sem pedig, 
szobatudósok módjára, a gyakorlattal meg nem egyez
tethető tanácsokat nem adunk; hanem a természet
vizsgálók megfigyeléseit saját tapasztalatunkkal ipar
kodunk megegyeztetni, és ha e két tényező felett el
fogulatlan ítéletet mondunk, akkor nem vádoltatha- 
tunk, hogy a hasznos állatok és madarak működését 
túlbecsüljük.

Nem tartoznék a helyes állítások közé, hogy mi
helyt a madarakat kellő védelemben részesítjük, a 
természetben támadt aránytalanságok nehány év 
alatt kiegyenlittetnek. Ha évtizedek, talán nehány 
század szükségeltetett, migameggondolatlan eljárások, 
fészekpusztitás és a fogdosás különféle módjai segít
ségével a madarak kevesbültek, bizonyára ugyan
annyi idő fog kivántatni, mig ismét kellő számra fel
szaporodnak. E körülmény azonban ne riaszszon el a 
madarak védelmezésétől; főképen ha meggondoljuk, 
hogy hasznos madaraink máris aggasztó mértékben 
kevesbednek; és hova juthatnak nehány század 
múlva, ha a pusztítás eddigi arányban folytattatik tol
las szárnyasaink ellen? Szomorú jövőnek nézünk elé.

Minden természetbarát és gazdasággal foglalkozó
nak sürgősen ajánljuk tehát, hogy a gazdaságnak 
és erdészetnek hasznos állatokat, nevezetesen a ma-
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darak, hüllők és rovarok osztályából való jó barátait 
és szövetségeseit kímélje és védelmezze!

A következő fejezetekben iparkodunk mindezek 
működését és életmódját, továbbá a védelmükre 
czélzó eszközöket és eljárásokat megismertetni.

Leírásunkat azon állatok osztályánál kezdjük, 
melyek a gazda s kertész ellenségeinek elpusztítása 
által aránylag legtöbbet használnak az emberiségnek^ 
s ezek kétségtelenül a madarak.
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I. A madarak.

Hírnökök jelzik a tavasz közeledtét; e hírnökök 
a különféle madarak. Messze földről többnyire sebes 
repüléssel jönnek s elfoglalják régi tanyájukat, jól 
ismert tartózkodási helyüket. A seregély és pacsirta 
nagy csapatban megrezgetteti a levegőt; nemsokára 
a tél tartama alatt távol volt bibicz, szalonka, vadlud, 
daru, veresbegy, éneklő rigó és pintyfélék nagy csi
csergéssel, ide s tovaszálló repkedéssel adják tud
tunkra megjelenésüket.

A tavasz kitárja bájait, növény- és állatvilág él
vezetessé teszi a szabadban való tartózkodást.

Különféle szárnyasok ugrándozva és bizalmasan 
közelednek a földmivelő által húzott barázdába. Ott 
látjuk a seregélyeket, varjukat, bibiczeket, később 
hozzájuk csatlakoznak a barázda-billegény, veres
begy, banka, fogoly és számos mások.

Fáradhatlan igyekezettel járnak a barázda fene
kén és barázda élén, összeszedik, felcsipdesik a szán
tási mívelet által felszínre került kukaczot, csigát, 
nyüvet, álczát, csimazt, misem kerüli el figyelmüket, 
hajtja őket az önfentartási ösztön, munkára készteti 
az étvágy: jaj azon féregnek és rovarnak, melyet 
villogó szemük meglát és csőrük elér.

Mig ezek künn a mezőn a gazda javára szorgal
matoskodnak, addig a kertnek csapatonként egész 
családok, úgy egyes tollasok megjelenése által is 
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akadnak vendégei: ott látjuk a czinkét, királykát, 
fakuszókát, harkályt, ökörszemet, pintyeket és egyéb 
zenéreket, mint ugrálnak ágról ágra, mily kíváncsi
sággal tekintgetnek jobbra balra fel s alá, a legki
sebb rés, hézag, repedés mellett el nem haladnak, ha 
csak ki nem kémlik tartalmát.

A dermesztő' hideg után enyhe éltető' levegőt hoz 
a várva várt kikelet, de mihelyt a rovarok számtalan 
mennyisége élni, mozogni kezd: előteremnek az em
lített madarak, mohó étvágygyal rontanak rájuk és 
milliókat emésztenek fel, még mielőtt kártékonysá
guk a gazdát, erdészt és kertészt megszomorithatná.

Később működésűk óriásilag fokozódik.
Hajnaltól késő estig szülői kötelességet teljesíte

nek. Mennyi fáradságba, jövés-menésbe kerül, mig 
mindég éhes fiaik gyomra — légy, szúnyog, moly, 
hernyó, nyíí, kukaczokkal (a különféle fejlődés foko
zataiban a legveszedelmesebb férgekkel és rovarok
kal) megtöltetik.

Nyár elején és nyár folytán még nagyobb tevé
kenységet észlelünk. A különféle madarak mintha 
csak versenyeznének, oly igyekezettel felelnek meg 
rovarfogyasztási rendeltetésüknek.

Ki ne ismerné kedves nyári vendégünket, a fecs
két ? Vig csevegéssel egész nap fáradhatlanul a leve
gőben tartózkodik, fel-le száll s reptében kapja el 
prédáját.

Kertek, cserjések és sövényekben a különféle ze
nérek bujkálnak s élelem után keresgélnek, ezek tár
saságában találjuk a füstfarku fülemülét (Luscinia 
phoenicurus) a fehér és sárga billegényt (Motacilla alba 
és M. flava), a legyészt (Muscicapa), a nád- és lombzené- 
reket^ továbbá a pipiskét és rigókat.

Mindamellett, hogy magvakkal táplálkoznak s 
ez által némi kárt okoznak, mégis figyelmet érdé- 
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melnek a pintyfélék, mert fiaikat kizárólag rovarok
kal és pedig a legkártékonyabb rovarok és hernyók
kal élelmezik.

Fák és bokrokkal benőtt területeken hasonló mű
ködést tanúsítanak a kavicsok (Coraciidae). Fiaikat leg
inkább sáskával, szökősével, csimazzal, csigával s 
egyéb ártalmas férgekkel étetgetik, továbbá a tarlón 
levő gabona-csomók kévéiből kiböngészik a rovarok 
bábjait, álczáit és petéit. A kakuk (Cuculus) nagy 
étvágygyal nyeli el a szőrös hernyók különféle 
fajait.

A lappantyú (Caprimulgus), nyő-félék (Turdus), és 
a büdös banka (Upupa epops) ugyancsak vetélked
nek a kakukkal, melyikük képes nyári tartózkodása 
alatt több hernyót és rovart eltüntetni.

Oszszel, midőn erdőn és bokorban megszűnik ked
ves szárnyasaink vig danája, midőn madaraink na
gyobb része már elköltözött, vagy már útra készeur 
gyülekeznek, s a nagy természetben csend és nyuga
lom uralkodik, midőn a fák levelei sápadt színt ölte
nek és zörejjel hullanak alá : még akkor is virgoncz, 
mozgékony madárkákat látunk, melyek rovarok fel
keresésével foglalkoznak.

A czinkék (Parus), fakusz (Certhia), falkusz (Ti- 
chodroma), a tarajas és tüzfejü királyka (Regulus cris
tatus és ignicapillus), és némely harkály-fáléAi, bár 
rovarevők, mégis télen sem távoznak erdeinkből és 
kerteinkből, hanem család és csapatot képezve ellá
togatnak mindenhová, hol rovart, álczát, nyüvet, 
petét vélnek lelhetni.

Kíváncsian nézik meg a legszűkebb hézag és re
pedést, a fakéreg hasadásai körül alapos vizsgálatot 
tartanak, átkutatják a fákon csüngő összesodrott 
leveleket, földre szállva a fák töveit és az árok par
tok, elszáradt gyomok lelapult és fennálló szálai sem 
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kerülik el figyelmüket. Minél hidegebb és zordonabb 
az idő, annál többet mozognak, esznek, s annál lele
ményesebbek a jól elrejtőzött bábok, peték, nyüvek 
felkeresésében.

Mind az itt tartózkodó madarak télen sokat szen
vednek. Patak és csermely a dermesztő hidegben 
nem oltja szomjúságukat, a talaj kemény kéreggel 
beborul és elzárja az abban rejtőzött rovarokat és 
kukaczokat; hó takarja a föld felületét, s igy sem 
magvakat, sem zöldelő növény maradványt nem lel
hetnek. A fák és bokrok ágai jégkéreggel, zúzmará
val vonattak be: igy hasznos barátainknak ugyan 
sok fáradságba kerül a megélhetés. Legnagyobb nél
külözések között tengődnek, felkeresik az ágak csú
csán lévő elszáradt bogyókat, az összesodrott faleve
leket átkutatják, a bennük levő s téli álmukat szen
dergő hernyók megmenthetlenül gyomortöltelékké 
változtatnak.

A czinke és királyka megszemlél minden gályát és 
lecsipdesi a rajta levő gyűrűs potrócz (Bombix neu- 
stria) tojásait. Az úgynevezett hernyófészkek, mely
ben a veszedelmes galagonya özöndék (Pontia cra
taegi) és a sárga faru gyapjász (Phalaena chrysor- 
rhoea) hernyói önkészitett ágyban telelnek, általuk 
meglelve kiürittetnek. Az ökörszem, a veresbegyü füle
müle nem elégszenek meg az ágak és gályák átné
zésével, hanem bebújik a rőzse-kazalba, ölfa közé 
és felkeresi az abban található szúnyogot, legyet, pó
kot, nyüvet, álczát.

A fa- és falkuszmáraz épületek közelében is ellá
togat, deszkák, keritések, kapuk hézagaiban lévő 
bábok, a magtárakban létező gabonamolyok álczái 
fürkésző tehetségének esnek áldozatul. A harkályok 
ék alakú csőrükkel egyhangú kopogást hallatva, 
kilyukgatják az erdei és gyümölcsfák kérgét, és 
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hosszú kiölthető nyelvükkel kihúzzák menhelyéből a 
faragók (Xylophaga), szuhok (Bostrychus), és hossz- 
csápziak (Longicornua) hernyóit, bábjait, lepkéit.

Más madarak a gazdasági udvarban levő trágya
dombon keresgélnek s az abban található nyűvel, 
légygyei csillapítják éhségüket. A búbos pacsirta és 
pintyfélék pedig a szérüskertben, istállóajtók körül, 
magtárak közelében maghulladékot keresnek, betola
kodnak a sertésólokba, s a lótrágya mellett sem ha
ladnak el a nélkül, hogy megkaparázva meg ne néz
zék tartalmát.

Mindamellett, hogy a természet sokféle eledelről 
gondoskodott, mégis számtalan, de főképen kizáró
lag rovarokkal táplálkozó madár pusztul el a tél zor- 
donsága folytán éhségben.

Ha a madarak száma bármely oknál fogva túl
ságosan leapad, akkor tavaszkor és nyáron a férgek 
és rovarok nem csak nem kevesbittetnek, hanem any- 
nyira megszaporodnak, hogy felemésztik gyümöl
cseinket, zöldségeinket, sőt vetéseinket. Kötelessé
günk tehát, de az önparancsolta szükségek közé tar
tozik, hogy az apró tollasokat ellenségeink elleni szö
vetségeseknek tekintsük.

Ki meggondolatlanul elhagyja szövetségesét, az 
ellenségének erejét szaporítja, s azzal együtt önmagát 
hajtja a tehetetlenség örvényébe.

Komolyan gondolkodva tehát a mondottak felett: 
sürgős kötelességünk oda működni, hogy a madarak 
tőrrel, enyvvel, csapda vagy hálóval senki által ne 
fogdoztassanak, hogy továbbá zord téli időben, mi
dőn a szabad természet az éhenhalás felé tereli őket, 
tehetségünk szerint iparkodjunk barátainkat némi 
élelemben részesíteni; úgy szintén korán tavaszkor 
megérkezett vándor madaraknak rendes tartózkodási 
területükre szórjunk oly anyagokat, melyek általuk 
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megehetők, s amazok ez által kerteinkbe, erdeinkbe 
bilincseltessenek.

Rendes étető helyül oly területet választunk, me
lyet a madarak különben is kedvelnek és tömegesen 
látogatnak. E czélra legalkalmasabb valamely dél
nek hajló domboldal, hogy szegény állatkák a hideg 
éjszaki és keleti szél ellen védve legyenek. Továbbá 
legyünk figyelemmel arra is, hogy az etető' hely kö
zelében víz vagy patak legyen. Az etetőnek kijelölt 
területről a hó eltakarittatik, azután behintetik poly- 
vával és helyenkint lótrágyával. Szükségesnek bizo
nyult végre, az etető közelében néhány kisebb-na- 
gyobb kazal rozsét rakni, hová szegény állatkák a 
ragadozó madarak üldözése elől elbuva menhelyet, s 
a hideg ellen hajlékot találnak. — Az igy berende
zett etető helyre azután a pinty-félék számára szór
junk len és kendermagot, zabot, mákot vagy rozst és 
rostaljat. Elmorzsolt rozskenyér és főtt burgonyáról 
se feledkezzünk meg.

Baltával elhasitva, nyers, de velővel telt csontot 
függesztünk galy és ágakra, hogy a virgoncz czin- 
kéknek legyen mit enniök.

Költség és fáradság megkimélés nélkül szórjuk 
az etető helyre a lisztmoly és hangyának álczáit, 
továbbá a rigó-félék számára a bodza, orgona bokrok 
és gyalogfenyő bogyóit, a kizárólag rovarevők élel
mezésére pedig különféle liushulladékok aprittatnak 
össze.

Tavasz felé, midőn megérkeznek a billegények. 
veresbegy és seregély, hasonlóan gondoskodjunk 
róluk, nehogy éhen vesszenek el a beállható ziman- 
kós időben. Ezek élelmezésére használjunk lent, ken
dermagot, mákot, szétzúzott főtt burgonyát, apróra 
vagdalt hushulladékokat, megreszelt száraz zsemlyét, 
hangyabábot, bodza és orgona bogyót.
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Talán megemlíteni is felesleges, hogy az etető 
hely közelében nem szabad macskának, kutyának 
tartózkodni; továbbá ugyanonnét elüzetnek a var
juk, szarkák, sólymok, héják és kányák; utóbbiak a 
kertek és erdőkben később sem türetnek meg.

A czinke-félék az éhenhalástól úgyis megmentet
nek, ha szalonnadarabokat függesztünk a fák gá
lyáira, továbbá ha az elvetett napraforgó szárait 
magvaival, őszszel ki nem vágatjuk. A napraforgó 
kimagaslik a hóból, tehát télen át ízletes élelmet szol
gáltat nevezett madárkáknak.

A madarak szükséges oltalma és védelme iránti 
meggyőződés azonban nálunk még oly gyenge, hogy 
ezek élelmezése valószínűleg a szerény óhajok közé 
számítható. De ha el is határoznék magunkat szegény 
Ínségesek téli étetéséről gondoskodni, még sem szün
tethetnek az által kevesbedésüket, mert fennebb az 
előszóban említett körülmények azok elszaporodását 
kiválóan akadályozzák.

Jelen gazdálkodási rendszerünk, a madarak élfog- 
dosása, a fészkek, tojások és madárfiuk leszedése, továbbá a 
középtenger mellett lévő tartományokban dívó nagymérvű 
madárfogdosás nem engedik, hogy szegény állatkák 
megszaporodva, hasznunkra szolgáló áldásos műkö
désűk teljes mérvben érvény ülj ön.

Az erdők szükebb határok közé szorittatnak. Az 
erdők szélein levő bokrok és cserjék mint hasznot 
nem hozók kiirtatnak. Régenten az erdők elcsenevé- 
szett fák és bokrok alakjában végződtek, nagyobb 
mérvű ligetek és vízfolyások léteztek, és mind e he
lyeken a madarak biztos tartózkodásnak örvendve, 
háborithatlanul végezték szaporítási hajlamukat.

A belterjes és okszerű mezőgazdaság szintén nem 
tűr birtokterületén bozótot, cserjét és magánosán 
álló fákat.
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A kertekből eltávolíttatnak az elvénült dísztelen 
odvas fák, eltávolíttatnak cserjék és bokrok, s azzal 
együtt megszűnnek a buvó helyek, hol szegény ma
darak fészkelhetnének, a mostoha viszonyok ellen vé
delmet találnának és a ragadozók üldözése elől elrejt
hetnék magukat.

Mind ezekből kifolyólag kötelességünk, a madarak 
természetének megfelelő fészkelési helyekről gondoskodni. 
E tekintetben két eszköz áll rendelkezésünkre: elő
ször az erdőkben létező és származó odvas fákat fen- 
tartani, továbbá az erdők széleit, a rétek, kaszálók és 
patakok mentét bokorral és cserjével beültetni.

Ha az nem létesíthető, akkor másodszor az odvas 
fák és falyukakban költeni szokott madarak számára 
fészkelő ládák s kálitok függesztetnek ki, hogy azok
ban fészkelve fiaikat felnevelhessék. Gloger által 
ajánlott és Zeller Frigyesnél Bécsben jutányos áron 
tömegesen vagy egyenként kapható fészkelő ládák, 
seregélyek, czinkék, billegények, fülemülék és nyak
tekercsek számára legczélszerübben alkalmazhatók.

Magától értetődik, miszerint a madárfészkek és 
fészkelő ládák közeléből a madarak ellenségei u. m. 
rókák, menyétek, görények, kutyák, macskák, var
juk, csókák, szarkák, sólymok, kányák, vércsék, 
ölyvök, héják és gébicsek elüzetnek s távol tar
tandók.

A madárfogdosás és a madárfészkek tartalmának 
bármely okból történt s történendő elorzása legna
gyobb mértékben csökkenti a hasznos szárnyasok 
számát. Ezt a madarak oltalmára hozott törvény, 
annak szigorú végrehajtása és megtartása szüntetheti 
meg, de csak az esetben, ha a szülők, községi elöljá
rók és néptanítók utánzásra méltó példával és okta
tással iparkodnak közreműködni. E tekintetben a 
néptanítók legtöbbet tehetnek, ha a fogékony és

A gazda barátai. ~ 
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romlatlan gyermekkel megértetik a rovarok kárté
konyságát és a madarak hasznát. A megrögzött felnőt
tek madárfogdosása és fészekorzása ellen alkalmaz
tassák a törvény egész szigora, és ha a községi 
elöljáróságok, kik tudomással birnak az ily vissza
élésekről, s erélyesen és minden atyafi és komaságból 
eredő elnézéseket nem tanúsítanak, akkor kedves 
szövetségeseink, a madarak számának apadása nem 
fog oly aggasztó mérvben jelentkezni.

A közép-tengeri tartományok lakosainak azon 
igyekezete, minél több vándormadarat hatalmukba 
ejteni, valóságos madárfogdosási üzletté alakult; e 
tekintetben a babér Olaszországé, azonban Németor
szágban főképen Lipcse és Halle vidékén is százez
rekre megy a pacsirták, pipiskék és sármányok 
száma, melyek leleményes eszközökkel rabságba es
nek és drága pénzen eladva az inyenczek asztalára 
kerülnek.

A német kultúra harczosai hazánk lakosait«elma
radott» előnévvel szokták megtisztelni. Talán annyi
ból megérdemeljük az elnevezést, mert mivelődéstink 
és kapzsiságunk még nem haladott annyira, hogy a 
hasznos zenérek s egyéb rovarevő madarak ilynemű 
kíméletlen irtásával üzletszerüleg foglalkoznánk.

Ausztria-Magyarország és Olaszország kormányai 
újabb időben egyezségre léptek, törvény hozásilag 
oda működni, hogy a természet háztartásában s igy 
az emberekre nézve hasznos madarak általános olta
lomban és védelemben részesüljenek; továbbá más 
kormányokkal is érintkezni az iránt, hogy a nevezett 
üdvös intézmények minél tágabb elterjedést és alkal
mazást nyerjenek.

A madarak védelmezésére nézve következő alap
elvek állapíttattak meg: A madárfészkek elpusztítása^ a 
tojások és madárfiuk kiszedése szigorúan tiltatik. Amoda
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rak lövetése úgy azok fogdosása csak szeptember 1-től febr. 
végéig engedhető meg, utóbbi azonban külön szabály által 
rendeztetik. A meghatározott időszakon túl sem élő sem 
holt madarak árulása büntetés terhe alatt meg nem enged
tetik. Vizek és patakok mentén, hóval fedett területen, úgy 
éjnek idején a madarak lövetése, tőrrel, csapdával vagy 
hálóval fogdosása minden időben tilos.

Reménylhető, hogy Németország kormánya is ez 
üdvös rendszabályokat magáévá teszi. Az általá
nos jólét előmozdítása követeli azt. De azonfelül a 
német irodalmi erők e tekintetben rég felszólaltak és 
meg vannak győződve a madarak oltalmazásának 
elmaradhatlan szükségéről.

Nem czélunk, a madarak hasznát nagyítva túl
becsülni, és ha itt kimerítőbben szóltunk róluk, ez 
onnét ered, mert teljes meggyőződésünk, hogy ők 
mint valóságos szövetségeseink, barátaink, nemcsak 
kellemes éneklésük, de a káros rovarok kevesbitésére 
czélzó hajlamuk és rendeltetésük miatt inkább meg
érdemlik védelmünket, mint a hasonló működést 
tanúsító emlősök, hüllők és rovarok; továbbá az 
emberi önérzet és mai nap nagy hangon kürtőit hu
manitás és miveltség ugyancsak a szabadban élő 
állatok védelmét és oltalmát tűzte zászlójára. Az Ígé
ret, szó és akarat csak az esetben ér valamit és mél
tányolható, ha nem hangzik el a levegőben, hanem 
testté válik.

A következő fejezetekben részletesen tárgyaljuk 
a madarak hasznát. Szükségesnek találjuk azonban 
megjegyezni, miszerint a madarak hasznossága kü
lönféle szempontból ítélhető meg; a gazda és kertész, 
a vadász és halász, mindegyik más-más indokolásra 
alapítja vagy fektetheti ítéletét. Ez oknál fogva a 
helytelen eljárások közé számítható, ha valamely 
madár csak egyoldalú méltatásban részesül, és ha az

2* 
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egyoldalú ítéletnél fogva már kimondatik reá a «hasz
nos vagy káros» szó. Legyünk elfogulatlanok, ve
gyük szemügyre a megítélendő madár egész életmű
ködését és változó táplálkozását, és ebből kifolyólag 
oly eredményre jutunk, mely ítéletünket tévútra nem 
vezetheti.

Ezek előrebocsátása után megkísérthetjük tehát, 
hasznos madaraink tüzetesebb leírását. Könnyebb át
tekintés végett czélszerünek találjuk, azokat öt cso
portra osztani: I. rovarevőkre, II. magerő éneklőkre, 
III. galamb és tyúkfélékre, IV. vizimadarakra és V. ra
gadozókra.

A. Rovarevő madarak.

A rovarevő madaraknak már elnevezésük is mu
tatja, hogy valamennyi tollas társaik között ők a 
leghasznosabbak, s igy védelmünkre, Oltalmunkra 
minden tekintetben érdemesek, ámbár vannak köz
tük olyanok is, melyeknek hasznuk közvetlenül azon
nal ki nem mutatható.

Ezek három csoportra osztatnak: zenérek, kuszók 
és holló félékre. Tekintsük tehát

1. a rovarevő zenéreket.

A zenérek kellemes dalukkal élénkítik az erdőt, 
kedves tartózkodási helylyé változtatják a berket, a 
kert tulajdonosát pedig vig és mélabus hangúk által 
munkára serkentik, a mennyiben danájukkal oda
csalogatják, és ha már a kertben élvezetet talál a 
madárdalban, bizonyára nem fog tétlenül maradni, 
hanem egyúttal a fák és egyéb kerti növények körül 
keres foglalkozást.

Minthogy a zenérek többnyire a vándor mada
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rak közé tartoznak, sajnosán tapasztaljuk, hogy 
hosszú utazásuk tartama alatt, ezrek sőt százezrek 
pusztulnak el az ut fáradalmai miatt, és ismét száz
ezrekre rúg azok száma, melyek a közép-tenger tar
tományaiban azért fogdoztatnak össze, hogy Ízletes 
falatot nyújtva, a szegények és gazdagok asztalára 
kerüljenek. Mint már emlittetett, remélhető azonban, 
miszerint ilynemű kihágások és a természet megrab- 
lását czélozó kapzsiságból eredő ily visszaélések álta
lánosan meg fognak szüntettetni.

A zenérek fajához tartozó madarak fürgeségük és 
apróságuk, gyenge testalkatuk, ha nem is kirívó, de 
kellemes színezetük, továbbá egyenes, vékony, he
gyes, áralaku csőrük által tűnnek ki.

Élelmük rovarokból, tehát hernyók, álczák, bábok, 
nyüvek és kukaczokból áll.

Mind ezen a növényzetre kártékony állatok tar
tózkodási és búvóhelyükén kerestetnek fel általuk, 
kertek erdők és bokrok pedig bővelkednek ily álla
tokban, s igy a zenérek találnak elegendő foglalko
zást, hogy hivatásuknak megfelelhessenek.

Kellemes hangjával gyönyörködteti hallérzékein- 
ket a bájdalu fülemüle (Lusciola luscinia), a veres- 
begyü fülemüle (L. rubecula) és a magyar fülemüle (L. 
philomela).

Apró bogarak, bábok, szőrtelen hernyók, pókok, 
nappali és éjjeli lepék, legyek és szúnyogok képezik 
élelmüket.

Mindez ártalmas állatok száraz haraszt alatt a 
földön kerestetnek fel. E madarak mozgékony für
geségüknél fogva e tekintetben nagyszerű tevékeny
séget fejtenek ki.

Hol vig, hol mélabus hangjuk miatt általános 
kedveltetésben részesülnek és, megfosztva szabadsá
guktól; kalitkában tartatnak.
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Kívánatos volna, hogy e felette hasznos madár
kák csak az erdő és berkekben zengenék dalukat, de 
ha már oly madárkedvelők léteznek, kik lakásuk
ban szeretik tartani, akkor tartassanak minél korlá
toltabb mennyiségben és természetüknek teljesen 
megfelelő élelmezés mellett.

Álakra, tulajdonságra és a nagy természet ház
tartásában hasznosságra nézve fentebbiekhez csekély 
különbséggel hasonlít a füstfarku fülemüle (L. phoeni
curus). Eleimét repülő rovarok, legyek, molyok, szú
nyogok, apró lepék is képezik. Egy német gyógysze
résznek feltűnt, hogy magtára körül nagy csapat 
füstfarku fülemüle, fecske és billegény repkedett; 
behatóbb vizsgálódása után kitűnt, hogy nevezett 
madarak, padlásán összehalmozott arnica virágot 
pusztitó nagy mennyiségű légyfélék és molyok után 
vadásznak.

Kedves madárkák a valódi zenérek (Sylviadae); 
ezek leginkább kertekben, lombos erdőkben, bokrok 
és cserjésekben tartózkodnak és ritkán ereszkednek 
földre. Fáról fára, ágról ágra szállnak s útjukban 
összeszedik a gyümölcs- és mindenféle fára veszedel
mes araszlók (Geometridae) és ilonczák (Tortrici- 
dae) falánk hernyóit. Tagadhatlan, hogy szeretik a 
nyalánkságot is, s igy megtörténik, hogy a vörös és 
fekete ribiszkében némi kárt okozhatnak ; e csekély 
kár azonban az ezrekre tehető csuszó-mászó hernyók 
lecsipdesése által bőven ellensulyoztatik.

A barátka (Sylvia atricapilla) és kerti zenér (S. hor
tensis) a leghasznosabb tagja a madarak családjá
nak. Hogy megtelepedhessenek kerteinkben a zené
rek, szükségesnek mutatkozik galagonya és egyéb 
bokrokat, továbbá sűrű sövényeket ültetni s alakí
tani, vagy a meglevőket fentartani.

A virgoncz, gyenge s kis testalkatú lombzenérek 
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mintegy kiegészitőleg működnek a valódi zenéitek
kel. Ok is araszlók és ilonczák bábjával és hernyói
val élnek, de a mellett még ügyesen kapják el a re
pülő' legyeket, szúnyogokat, lepéket és apró bogara
kat ; nem csak gyümölcsfák, hanem az erdei fák ma
gasabb [állású koronáin és csúcsain ugrálva szedik 
össze s kevesbítik az oda telepedett különféle rovarok 
seregét.

Kevésbbé ismeretesek a nád- és sás-zenérek azért, 
mert működésük által a gazdának és erdésznek cse
kély hasznot hajtanak. Vizek mentén és nádasokban 
található és a vízi növényeken tartózkodó rovarok 
és azok álczáival táplálkoznak ; változatosság kedvé
ért néha ellátogatnak a kertek és berkekbe, s megte
kintik, nem lelnének-e valami rovart, mellyel éhsé
güket csillapíthatnák. Csak kivételes esetekben, mi
dőn nagyon megéheznek, láthatók szántóföldeken, 
azonban a mocsári zenér és nádirigó néha kedvet kapva, 
elhagyja buvlielyét s kijő a mezőre legyek, szúnyo
gok s apró bogarakat vadászni.

A réti és szürke szikiárok (Saxicolae), karcsú test
tel, lazán álló tarka tollazattal és feltűnően alkotott 
villás, fehér vagy rozsdás színű farkkal. Szántófölde
ken, réteken, továbbá köves és kavicsos helyeken, 
száraz területeken tartózkodnak.

Legnagyobb kedvüket vetéseinknek ártalmas 
bogarak összeböngészésében lelik, s igy minden 
ellenvetés nélkül a hasznos madarak közé sorol
hatók.

A gazdászat és erdészetre nézve nagyobb fontos
sággal birnak a legyészek (Muscicapidae).

Már nevük is mutatja, hogy repülő rovarokkal, 
lepékkel, molyok és legyekkel, továbbá bögöly és 
bagócsokkal táplálkoznak, s minden ártalmas és
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kinzó rovarok reptükben esnek a legyészek ügyessé
gének zsákmányául.

Legkedvesebb tartózkodásih elyük a gyümölcsösök 
és az erdők tisztásai, de ott is nem annyira a galyon, 
hanem inkább a fák sürü levelei és lombjai árnyéká
ban húzódnak meg. Tartózkodásukból Ítélve tehát 
inkább az erdész és kertésznek használnak, mint a 
gazdának.

Többnyire odvas fákban fészkelnek s igy a fész
kelő ládák alkalmazása által előmozdíthatjuk szapo
rodásukat.

A természetvizsgálók között még eltérők a véle
mények, vájjon a gébics félék (Laniadae), a hasznos 
vagy kártékony madarak közé soroltassanak-e. Ná
lunk négy faj ismeretes, azonban valamennyi világ
részben, de leginkább a meleg tartományokban 150 
faj létezik. A gébics félék átmenetet képeznek az 
éneklő madaraktól a ragadozókhoz.

Általában mondható, hogy inkább a ragadozók
hoz hasonlítanak; az erős, többé kevésbbé összenyo
mott, csőr felső kávája a horgas csúcs előtt foggal 
bir. Ok veszekedő természetűek, bátrak és öldöklők. 
A honi gébics fajok szemein át széles fekete öv vo
nul. Más madarak énekét utánozzák, zsákmányukat, 
mely rovarokból, apró madarakból és emlősökből 
áll, ágak közé szorítják vagy tövisekre szúrják. Leg
inkább költés idején nyilvánuló öldöklő természetük 
miatt, midőn apróbb madarakkal is táplálkoznak, 
nem tanácsos őket kertek és ligetekben tűrni. Legke- 
vésbbé ártalmas a rozsdás hátú gébics mert csak szük
ség esetén és fiai felneveléséig táplálkozik apró ma
darakkal, békákkal és egerekkel, rendes élelmét ro
varok képezik.

Kedves madarak a billegény-félék (Motacillidae) 
azért is, mert emberek közelében szeretnek tartóz
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kodni továbbá a nép általánosan meg van győződve; 
hasznosságukról s igy ajánlat nélkül is, éppen úgy 
mint a fecskék, oltalomban részesülnek.

A szántóvető gazda örömmel nézi, mint sétál a 
fehér billegény az alig húzott barázdában és barázda 
élén, mert tudja, hogy szántás által felszinre 
hozott férgek, kukaczok, de még a vaskos czima- 
szok is általuk megcsipve felfalatnak. Vizek men
tén és réteken pedig valóságos irtó háborút folytat
nak az ott tartózkodó ártalmas férgek, szúnyogok, 
csigák és legyek ellen.

Ha a harkályok az erdők őrének nevezhetők, 
akkor a czinkék (Paridae) ugyan e névvel tiszteltei
nek meg, azon különbséggel, hogy őrterületük tága
sabb, azaz erdőkre és kertekre is kiterjed. Mindenki 
ismeri e vidor, örökké jókedvű, apró madár sereget. 
Hasznosságra nézve a nálunk tartózkodó valamennyi 
madár felett állanak, mert nem csak kizárólag rova
rokkal, álczákkal és a lepék petéivel táplálkoznak, 
hanem bámidatos szaporaságuk, és kitűnő étvágygyal 
biró fiaik élelmezése miatt, kiszámithatlan azon ártal
mas rovarok száma, melyek általuk összeszedetnek.

Tekintetbe veendő továbbá, hogy ők nem csak 
nyáron tartózkodnak itt, hanem télen is, midőn a 
királykák és fakúszók társaságában csapatonként 
lepik meg kerteinket, s átkutatják a fák kérgeit, szá
raz harasztot, bokrot, bozótot, általában mindent, hol 
élelemre vélnek találni.

Nagyszerű működésükről már a bevezetésben 
emlékeztünk meg. Testük könnyűsége és erős kar
maik segítségével a legvékonyabb galyakra szállnak 
s kemény hegyes csőrükkel himbálódzva szedik le a 
rügyekre és gyenge ágakra tapadt lepék petéit. A 
különféle czinke fajok különféle működési tért válasz
tanak. A szén-, kék és mocsári czinke leginkább a lom- 
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bos levelii fák vagy a lomb és tűlevelű fákkal kevert 
erdőségekben tartózkodik; a hosszufarku czinke már 
inkább kedveli a lombos fákat és cserjéseket, a feny
ves czinke a jegenye- és szurkos fenyő; a bubos czinke 
pedig az erdei fenyő erdeiben végzi rovarirtási ren
deltetését.

Ősszel és télen azonban kevésbé válogatósak, a 
szükség kiszorítja erdeikből; ilyenkor lejönnek a 
sikra, bebarangolják kelteinket, s a kisebb faültetvé
nyeket.

A legveszedelmesebb rovarok a czinkék által fa
latnak fel. Erdők és gyümölcsösökben a különböző, 
kivált a nagyfejü gyaponcz (Liparis dispar) elszapo
rodását a czinke akadályozza meg ; gyümölcsfáinkat 
ismét a czinke tisztitja meg a gyűrűs pohók (Lasio- 
canpa neustria) és téli szonya (Larencia brumata) 
nagyétü seregétől.

Nem ismerünk étkesebb lepke-pete evőt a czinké- 
nél, a fenyő gyaponcz (Liparis monacha) és bucsus 
pohók (Cnethocampa processionea) petéit ők keresik 
fel és százezrek vándorolnak begyükbe.

Alapos megfigyelések szerint (Droste Ferencz 
báró után) a kék czinke perczenként sőt félperczen- 
ként araszlókkal megrakva sietett fészkébe fiait élel
mezni.

Tévedés nélkül állítható tehát, hogy egy czinke 
évenként 3—400,000 különféle fejlődési fokozatai
ban levő rovart emészt meg.

Tekintetbe véve, hogy egy közép nagyságú gyü
mölcsfa levelének teljes lerágásához 2—3—4—5000 
hernyó kívántatik, azonnal átlátjuk a czinkék nélkü- 
lözhetlenségét; mert ha a falevél egymás után követ
kező két évben lerágatott, a harmadik évben az ily 
fa kiszárad és tűzre kerül, s gyümölcstermésük — 
mint sok más terv — füstbe megy.
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Minden gondolkodó embernek kötelessége tellát 
oda működni, hogy a leginkább télen divatozó rosz- 
akaratu és könnyelmű összefogdosása a czinkéknek 
megakadályoztassék.

Egyetlen egy czinkét sem volna szabad térrel, 
csapdával, hálóval szabadságától megfosztani, és 
talán meg sem fosztatnék, ha az illetők alaposan 
ismernék a czinkének áldásos tevékenységét.

A téli idő mostohasága, zúzmara, hó és hideg 
folytán úgy is kevesbedik számuk. Legyünk tehát mi 
emberek irgalmasok irántuk, hisz erdőnkben fáradnak 
és rovar-irtásuk által a mi megélhetésünket könyitik: 
tehát védelmet, általános védelmet és oltalmat nekik!

Legkisebb európai madár a királyka (Regulus cris
tatus és R. ignicapillus) a czinkével hasonló műkö
dést tanusit. 0 inkább repülve, szállva keresi élelmét, 
holott a czinke ugrálva, kapaszkodva találja meg azt. 
Gyenge csőrével a legkeskenyebb hézagok és repedé
sekből húzza ki prédáját. A királyka a fák koronáin 
tartózkodik.

A madarak másik törpéje az ökörszem vagy csuk 
(Troglodytes parvulus) földszint bujkál, átvizsgálja a 
talaj-nyilásokat, a gyökerek közeit, a fatörzsök repe
déseit és úgy mint a czinkék és királyka fáradhatlan 
fürkésző nagyétü madár, mely, valamint nevezett 
társai, egész éven át el nem távozik.

Az eddig elősorolt madaraktól eltérő tulajdonsá
gokkal és életmóddal bírnak a rá/o-félék.

Ezek vándormadarak, s a telet nagyobbrészt 
déli Európában töltik, itt létükkor pedig kiváló- 
lag erdőben szeretnek tartózkodni. A rigók figyel
mes, okos, kiváncsi, sőt azt mondhatni szemtelen 
madarak, mely utóbbi tulajdonságuk kiaknázása 
által tömegesen kerülnek fogságba és fenyves madár 
név alatt hozatnak piaczra. E madarak leginkább 
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cikkor fogdoztatnak össze, midőn az éjszakibb vidé
kekről délnek húzódnak, kevesbitésük meg nem 
engedhető, mert hasznos működésük kétségbe sem 
vonható. A rigó-félék földi gilisztával, csimazzal, csi
gával, nyüvekkel és a haraszt alatt létező különféle 
férgekkel táplálkoznak. A fekete rigó nagy kedvelője 
a cseresnyének, szőllőnek és más jó izü bogyóknak. 
Torkossága azonban megbocsátandó, mert ártalmas 
rovarok kevesbitése által a csekély kártétel ellensú
ly oztatik. Az éneklő kék fenyőrigó azonban ily nyalánk
ságok felkeresésére nem indul.

A léprigó (Turdus viscivorus) nagy kedvelője a 
fehér fagyöngy ragacsos anyaggal bevont bogyóinak, 
s igy annyiban ártalmas, a mennyiben bélürülékei
vel ezen élősdi növény magját a fák galyaira hullatja, 
mely odatapadása után csirába indul s a veszedelmes 
élősdi növény elterjedését közvetlenül előmozdítja.

Általában azonban állítható, hogy a rigók hasz
nos madarak. Némelyik még azonfelül kellemes 
hangjával gyönyörködteti hallérzékeinket.

Mindezekből kitűnik, hogy a mind nálunk, mind 
Olaszországban divó nagymérvű rigófogdosás mielőbb 
korlátoltassék és beszüntethessék.

A természet háztartásában és összes gazdászatra 
csekély hasznot hajt a vizi buka (Cincius agraticus); 
kisebb a közönséges seregélynél, és a vízben tartóz
kodó s fejlődő rovarokkal táplálkozik.

Ha róla feltűnő üdvös működést nem is jelezhe
tünk, mégis az észszerűden eljárások közé számí
tandó e ritka és szép hanggal biró madár kevesbbitése.

Megemlítést érdemel, őszszel és télen a hideg 
éjszakról lejövő selyemfarku locska (Bombicilla gar
rula) ; itt tartózkodása alatt rejtekükben keresi fel a 
rovarokat és azok álczáit.

A gébicseknél úgy mint az élénk sárgaszinü arany
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begy vagy sárga rigónál (Oriolus galbula) sem egyeznek 
a természetvizsgálók, gazdák és kertészek ítéletei.

Némelyek a kártékony, mások a hasznos mada
rak közé hajlandók őket osztályozni:

A kertész és gazda rósz szemmel nézi, ha megiz- 
leli cseresnyéjét, szőllőjét és egyébb bogyóit; az elfo
gulatlan ítélő pedig tekintetbe veszi, mint üldözi s 
falja fel az ártalmas rovarokat, hernyókat, lepéket s 
leginkább az éjenczek közé tartozó lepéket, s abból 
azt következteti, hogy ha a sárgarigó bizonyos idő
szakban némi tekintetben kárt okoz is, egész életmo
dora joggal az oltalmazandó madarak közé tereli.

Ha minden egyes ember a különféle madarak 
hasznossága vagy kártékonysága felett elfogult és 
egyoldalú ítéletet hoz és nem veszi tekintetbe a meg
ítélendő madár egész életmodorát és életszükségleteit, 
akkor a madarak hasznosságáról nem a legkielégi- 
tőbb értesítést nyernénk.

A seregély (Sturnus vulgaris) általában üldözendő 
madárnak tekintetik, de kérdjük mi joggal és miért? 
mert ellátogat a kertbe cseresnyét, gyümölcsöt, a 
szőllőkbe pedig szőllőt enni, vagy azért, mert költés 
után kis családját a változatosság kedvéért néha apró 
madarakkal is étetgeti, vagy midőn földi gilisztát, 
csimaszt, csigát és földben tartózkodó hernyókat, 
álczákat keresgél, néha egy-egy hasznos növényt is 
kikapar ?

Tagadhatlan, hogy mindezek kellemetlenül érin
tik a kertészt és gazdasággal foglalkozót, de ha összes 
élelmi szükségletét szemügyre veszszük, akkor né
mely természettudóssal a seregélyt, mi is valamennyi 
itt tartózkodó madarak között, a leghasznosabbnak 
fogjuk tekinteni.

Midőn hosszú távoliét után, tavasz kezdetén vig 
csiszergéssel megérkezik a seregélyek nagy mennyi
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sége, azonnal ellepik réteinket, szántóföldeinket, és 
irtó hadjáratot indítanak a mezei csigák ellen.

Egy német gazda megfigyelése szerint 150 hol
das tölgyfa erdejében körülbelül 50 pár seregély 
tartózkodott s az 50 pár seregély, a mezei csigával 
ellepett 15 hold rozszsát rövid idő alatt annyira meg
tisztította emlitett veszedelmes állatoktól, hogy rozs- 
zsa a legjobb termést adhatta. A seregély 4—7 fiókát 
költ. Megfigyelések után kiderült, hogy az öreg sere
gélyek délelőtt minden 3 perczben, és délután min
den 5 perczben hoznak fiaiknak élelmet, tehát dél
előtt 140 és délután 84 csigát, sáskát és hernyót. Az 
öregek megehetnek óránként 10 csigát, tehát naponta 
140-et. E szerint egy seregély család naponta 364 
csigát, sáskát stb. emészt meg.

Az apróság szárnyrakelése után az élelmi szük
séglet még fokozódik. Második költés utána seregély 
család 12 tagot számlál, ha minden tag óránként 
csak 5 csigát eszik, akkor összesen 840 csiga, sáska 
szükséges napi élelmezésükre.

A seregélynek szívós testalkata képesíti e nagy 
munka végzésére, továbbá erős sima tollazatát át nem 
áztatja sem harmat, sem eső. Hosszú hegyes feje és 
csőre segítségével a legsűrűbb fűben elrejtőzött álla
tokat is megtalálja. A fecskéhez hasonlítható gyors 
repülő tehetségénél fogva, fészkétől távol eső terüle
tekre is ellátogathat élelmet keresni

0 nem csak csigával, sáskával, földigilisztával s 
a föld alatt tartózkodó hernyók és álczákkal táplál
kozik, hanem midőn tavaszkor előkerülnek a csere
bogarak, akkor nem szenved szükséget, hanem nekik 
ront és iszonyú mennyiségben faijaiéi. A seregélyről 
be van bizonyítva, miszerint a tűlevelű fákat pusztító 
ormányos bogarakat is kedves falatai közé számítja. 
Ki nem látta volna, mint lepik meg a birka és sertés 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



31

nyájat, továbbá mily csoportosan követik a szabad
ban tartózkodó gulyabeli marhát?

Állataink kinzóit, a vért szopó légyféléket fog- 
dossák össze, — bizonyosan a nyugalom édes érze
tét akarják számukra biztosítani.

Elősoroltakból meggyőződhetik a szives olvasó, 
hogy a seregély védelmet, oltalmat érdemel.

A réti pipiske (Anthus pratensis) a pacsirtához 
hasonló madárka, ugarföldeken, réten, legelőn és 
vizek mentén legyekkel, szúnyogokkal, szökősével és 
sáskával táplálkozik. Sajnos, hogy e hívogató csiszer- 
gést hallató madarak mind inkább fogynak, őszi 
vándorlásukban részint össze fogdoztatnak, részint 
pedig a mai gazdasági viszonyok miatt kevesbittet- 
vén a cserjések és bokrok, igy nem találnak alkal
mas fészkelő helyet.

Közkedveltségben és általános oltalomban része
sülnek a fecskék (Hirunginidae).

Mint bizalmas házibarátok, gazdasági épületek 
és lakházaink védszárnya alatt rakják fészküket és 
nevelik fel fiaikat.

/

Állandóan a levegőben tartózkodnak és kizárólag 
repülő rovarokkal táplálkoznak, melyeket repülés 
közben fognak el.

Uj-Hollandiában nincs fecske, a többi földrésze
ken 70 fajt ismerünk. Tévedésen alapszik azon véle
mény, hogy a fecske elfogdossa a méheket és dará- 
zsokat; ő szúnyogokat, legyeket, kisebb lepéket és 
bogarakat vadász, de a fullánkkal ellátott méheket 
érintetlenül hagyja.

Ha a házi, füstös és parti fecske este nyugalomra 
száll, akkor elérkezett a lappantyú (Caprimulgus 
europeus) működésének ideje.

Az est homályában és éjjel dongva repülő boga
rakat és lepkéket, melyek hernyói a gazdászatban és 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



32

kertészetben legtöbb kárt okoznak, repülés közben 
ragadja meg, szélesen kinyiló szája egész üreget ké
pez, az istállókban és épületek körül repülő szúnyo
gok, legyek, molyok és bögölyök száj-üregében tűn
nek el.

Azért tartózkodik istállók közelében, mert ott 
legtöbb zsákmányra tehet szert. Szegény lappantyú 
azon kemény vád alatt áll, hogy kiszopja a tejet, 
megszurja a tehén tőgyét s másnap véres a tej stb.

Ez tévedés, a házi állatok körül legtöbb repülő 
rovar tartózkodik, tehát azért száll közelükben, hogy 
elfogdossa azokat.

Ne üldözzük tehát, mert ő épen oly barátunk s 
működésre ép oly hasznos, mint a házi fecske.

A rovarevő madarak csoportjába tartoznak to
vábbá :

2. a kuszák.

E csoportot oly szárnyasok képezik, melyek egy
mástól nagyon különböznek, de életmódra s egyéb 
tulajdonságra nézve bizonyos egyöntetűséget mu
tatnak.

Az alább elősoroltak mindnyájan erős testalka
tnak, rövid erős nyakkal és a kúszásnál támaszul 
szolgáló kemény farktollakkal, továbbá lábukon két 
előre és két hátra álló éles karmokkal fegyverzett ujjaik 
segítségével a függélyesen nőtt fák oldalain meglepő 
gyorsasággal szaladnak fel s alá, azaz kúsznak.

Leginkább erdőben vagy erdős területekben tar
tózkodnak, s nem vélünk tévedni, midőn azt állítjuk, 
hogy az erdők fenn- és épségben tartására nélkülöz- 
hetlenek.

Rovarok képezik élelmüket és csak bizonyos rövid 
időközökben indulnak gyümölcsök és egyéb magvak 
felkeresésére.
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Minthogy nagyobb részök meglehetős testnagy
sággal bir, igen természetes, hogy tetemes mennyi
ségű élelmi anyagot, tehát nagy mennyiségű rovart 
szükségeinek táplálkozásukhoz.

Mint leghasznosabbak legelső sorban a harká
lyok említendők. Ők valóságos őrei az erdőnek. A ro
varok veszedelmes rágonyainak működését megaka- 
dályozandók, a nap minden szakában kémszemléket 
tartanak, ez utjokban elcsípik a kihágókat, eltünte
tik a rendetlenkedőket, s a börtönbe vagyis gyom
rukba tolják azon hernyókat, bábokat, melyek ra- 
konczátlan működésük által, a fák élete ellen törni 
merészelnek.

A harkály féregalaku nyelvének szarunemü 
vége horgocskákkal bir s igen messzire kiölthető. 
Erős csőre segítségével a rovarok által belepett fákba 
lyukakat váj magának s az ott élő rovarokat hegyes 
horgokkal ellátott nyelvére fűzi s kihúzza.

Nálunk nyolcz harkály-faj tartózkodik. Mig a 
tarka harkályok a fák tövein és koronáin keresik élel
müket, addig a zöld és hamvas harkályok földszint 
vizsgálódnak, a fekete harkályok pedig változatosság 
kedvéért mind két helyen iparkodnak hivatásuknak 
megfelelni.

Minthogy a harkályok télen sem távoznak, gyak
ran ellátogatnak gyümölcsösökbe és egyéb faülteté
sekbe s messzire hallható kopogással adják jelenlé
tüket tudtunkra.

A nagy tarka harkály az erdészek által vádoltatik, 
miszerint a fenyőfák tobozait lerágja s kieszi az 
azokban rejlő magvakat. Tagadhatatlan, hogy e 
működése által tetemes kárt okoz, de azért az ő 
és többi harkály társainak rovarpusztitási hajlama 
s rendeltetése oly nagyszerűen kedvező az erdé
szetre nézve, hogy ily csekély kártétel általánosan

A gazda barátai. ° 
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hasznos működésüket tekintve, említést sem ér
demel.

Kinek alkalma volt figyelemmel kisérni a szürke 
és zöld harkályok tevékenységét, bizonyosan tudja, 
hogy ők az erdőkön kívül még meglátogatják a legelő 
területeket, ott csőrükkel lyukat vájnak s a földből 
szedik elő az ott tartózkodó gilisztákat, tücsköket 
(Grryllotalpa) és sáskákat. Még télen sem tartanak szü
netet, hanem a megfagyott földet is megbontva, éle
lem után kutatnak.

Némi kárt okoznak ugyan a hasznos vörös han
gya (Formica rufa) úgynevezett hangyabolyainak 
széthányása és az azokban levő hangyatojás, azaz 
hangyának bábjai felfalása által; azt azonban észsze
rűen kívánni sem lehet, hogy a harkály vagy bár
mely állat is kizárólag ártalmas rovarokkal táplál
kozzék.

Ha a kártékonyak mellett elcsúsznak némely 
hasznos rovarok is; azért az illető madarat lehet ugyan 
kárhoztatni, de üldözni, irtani nem.

Hasonló életrendet követ a fekete harkály (Picus 
martius); azonban mint már emlittetett, leginkább a 
fákon tartózkodik és csak kivételes esetekben eresz
kedik a földre. A fák törzseit, ágait megkopogtatja, 
átvizsgálja a fakérget s mélyebb repedéseket, nem 
akadna-e hernyóra, bábra vagy kifejlett rovarra. 
Különösen kedveli a beteges fákat, mert tudja, hogy 
azokban talál legtöbb enni valót.

Csak kivételes esetekben lyukgatja ki az egész
séges fatörzseket, de ha egészséges fatörzset támad 
meg, akkor sem teszi ok és haszon hátramaradás 
nélkül.

Az egészséges fában is tartózkodik rovar, és hogy 
a fa ennek következtében el ne betegesedjék, szüksé
ges azokat is kihorgászni.
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Az általa vájt lyukakban részint a harkályok talál
nak biztos éjjeli tanyát, vagy benne költenek vagy 
más apró rovarevő madarak foglalják el ugyan eczélra.

A kisebb madarak gyenge csőrükkel nem képe
sek természetüknek megfelelő fészkelő és éji men- 
helyet nyújtó lyukakat készíteni,—helyettük a har
kály végzi e munkát, s igy lehetségessé teszi azt, 
hogy az úgynevezett odúban fészkelők vagy odúban 
ülők szaporíthatnak, megélhetnek, és létük biztosít
tassák.

Bámulatra gerjeszt a természetnek gondoskodása! 
A harkály élelem, rovar-keresés czéljából kivájja a 
fát, az apróbb rovarevő madarak a lyukakba húzód
nak, védelmet találnak az utánok leselkedő raga
dozók ellen, benne költenek, s ivadékukat minden 
ellenséges befolyástól mentve ugyan ott nevelik fel. 
Minden tartózkodás nélkül mondhatjuk tehát: védel
met, oltalmat a harkályoknak!

Nálunk a ritkábban előforduló madarak közé 
tartozik a nyaktekercs (Jynx torquilla), farktollai nem 
merevek, nyelve hosszú, de nem horgas, táplálékát, 
mely leginkább hangyákból és bábjaikból áll, a föl
dön keresi; nyakát kinyújtani,„fejét tekerni szokta, 
s ezért is kapta elnevezését. Oszszel ellátogat ker
tekbe, káposztaföldre s összeszedi az ott található her
nyókat és elrejtett álczákat.

A nyaktekercsnél sokkal hasznosabb madái’ a 
közönséges poncz (Sitta europae) és a közönséges fakusz 
(Certhia familiaris). Mindkettő a fakéreg, repedések, 
hézagok fáradhatatlan átkutatója, és a legkisebb rés 
sem kerüli el figyelmüket. Araszlókkal és egyéb a 
gyümölcsészetre nézve veszedelmes hernyókkal s 
azok petéivel táplálkoznak. — A poncz erős csőrével 
még lyukat is váj a fában, mely lyukakat azután a 
czinkék tulajdonítanak magukénak.

3*

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



36

A kakuk azon madarak közé való, mely a legfa
lánkabb s így legveszedelmesebb hernyókkal táp
lálkozik.

Az erdőkre nézve óhajtandó, hogy számuk tiz- 
szeresedjék.

Egyetlen állatot sem ismerünk, mely őt s műkö
dését pótolhatná. Jóllehet, hogy kifejlett rovarokkal, 
szőrtelen hernyókkal is táplálkozik, fő élelmét azon
ban a nagy szőrös hernyók képezik.

Más madarak utálják, sőt meg sem emészthetik 
a fenyves fidócz (Fidonia piniaria), a fenyö-gyaponcz 
(Liparis monacha), a bucsus ég álczány (Cnethocampa 
processionea), a pohók (Lasiöcampa) stb. szőrrel be
nőtt veszedelmes hernyóit; a kakuk pedig épen eze
ket számítja legkedvesebb eledelei közé.

Tekintve a kakuknak testnagyságát és állandó 
bámulatos étvágyát, hogy azt mondjuk falánkságát, 
bizonyosan megszámlálhatlan mennyiségű erdőt s 
fát pusztító hernyó vándorol hegyibe. Megfigyelések 
után kiderült, miszerint a kakukok ott jelennek meg 
tömegesen, ott tartózkodnak huzamosabb ideig és 
költözködésük alkalmával azon erdőterületet láto
gatják meg legszívesebben, hol bőven és elegendő 
hernyó áll rendelkezésükre.

Mihelyt a hernyók fogynak, a kakukok is tova- 
huzódnak.

Eszleletek igazolják, hogy egy fenyő-gyaponcz 
hernyóitól fenyegetett erdőben száznál több kakuk 
tartózkodott, s ha egy kakuk perczenként csak 2 
hernyót evett meg, akkor tizenhat óra alatt vagyis 
naponta 1920, tehát száz kakuk 192,000 hernyót 
pusztított el naponta.

Mily óriási számra rúghat a felfalt hernyók meny- 
nyisége, kitűnik, ha tekintetbe veszsziik, hogy a 
kakukok említett erdőben több hetekig tartózkodtak.
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A kakukok eltávozta után a legszorgosabb kuta
tás után sem lehetett hernyóra akadni. Hasznos mű
ködése a gyümölcsösökre is kiterjed: araszló, nagy
fejű gyaponcz és különféle ártalmas darázsok her
nyói, bábjai kerestetnek fel általa.

Az emberek általában nem ismerik áldásos műkö
dését, nem részesítik védelemben, hanem élvezhető 
húsa miatt lőfegyverrel is kevesbbitik.

A kakuk nem rak fészket és nem költi ki fiait, 
hanem tojásait czinkék, zenérek, billegények s egyéb 
rovarevő madarak fészkeibe rakja. Idegen madarak 
által és idegen fészekben kikelt kakuk-ivadék sok
kal nagyobb és falánkabb testvéreinél, — s igy erő
teljesebb lévén, szegények elől nemcsak elkapja az 
élelmet, hanem rövid idő alatt megnőve kiszorítja az 
ártatlanokat fészkükből.

Mostoha szülei nem veszik észre a rajtuk elköve
tett csalást, hanem a legnagyobb szorgalommal élel
mezik az idegen tolakodót, saját véreik pedig éhen 
halnak el. Egy ízben volt alkalmunk meggyőződni, 
hogy egy kakuk lassanként öt kis czinkét szorított 
ki fészkéből, mig végre egyedül maradt. Tekintve e 
gonosz tulajdonságát, bizonyára azon meggyőződésre 
jutunk, hogy a kakuk az által tetemesen kevesbíti a 
hasznos rovarevő madarakat. De minthogy egy ka
kuk több ártalmas rovart képes elpusztítani, mint 
5—8 rovarevő apró madár, mégis a védelmezendő 
és oltalmazandó madarak sorába tartozik.

Tévedésen alapul azon vélemény, hogy a kakuk 
madarak tojásaival vagy apró madarakkal táplál
kozik.

A csimazok és áskák buzgó üldözője a búbos banka 
(Upopa epops). Görbe hosszú csőrével rejtekükben 
és földalatti járásaikban keresi fel. Kedves eledele 
közé tartozik még a tücsök, sáska, szökcze, cserebo
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gár, giliszta s a trágyában tartózkodó nyüvek és 
bogarak.

Védelmet érdemel az élénk kék és zöld színit — 
a kuszóktól a varjú-félékhez átmenetet képező csa
csogó karics (Coracias garrula).

Aratás idején a szalmásgabona csomóin látjuk, 
ott keresi s találja élelmét.

Ily helyeken szoktak sáskák, tücskök, lepkék és 
bogarak tartózkodni, tehát azokat vadászsza, nehogy 
petéiket elrakhassák és leendő termésünket veszé
lyeztessék.

3. A hollófélék

nemcsak rovarokkal, hanem elhullott állatok húsá
val, apró madarakkal, egerekkel, hüllőkkel és mag
vakkal is táplálkoznak. A rovarok közül leginkább 
kedvelik a csimazt, cserebogarat, áskát, tücsköt és 
sáskát, s igy a gazdára nézve némi tekintetben nem 
tartoznak a határozottan üldözendő madarak sorába. 
Az ártalmasak közé számíttatnak a szarka (Pica cau
data), a szajkó (Garrulus), a fekete varjú (Corvus corona), 
a hamvas varjú (Corvus cornix) és a holló varjú (Cor
nus corax). Működése következtében hasznosnak te
kintetik a vetési varjú (Corvus frugilegus) és a csóka 
varjú (Corvus monedula).

A hollófélék hasznos- vagy ártalmasságára nézve 
nagyon eltérők a vélemények, mind az által hasz
nosnak nyilatkoztatjuk a vetési és csóka varjút, a fe
kete és hamvas varjut pedig kevésbbé kártékonynak.

Tagadhatatlan, hogy a fekete és hamvas varjuk 
egér, cserebogár, sáska, tücsök, csimaz stb. össze- 
böngészésénél a gazdának tetemes hasznot hajtanak; 
e haszon azonban elveszti értékét, ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy nevezettek épen úgy, mint a holló varjú: 
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a vető ember után föleszik a magot, az udvarból a 
gazdasszonyok nagy bosszúságára elhordják az 
apró majorságot, a rovarevő madarak fészkeit kira
bolják, továbbá a kelő félben lévő gabonát és bur
gonyát kiássák, a kukoricza csöveit megbontják s 
lecsipdesik a szemet; végre gabonaéréskor földi é 
húzzák a kalászt, s kieszik a búzát belőle. Kiirtásu
kat nem mérnök ajánlani; azonban tavaszkor, midőn 
tolvaj hajlamuk legnagyobb mértékben jelentkezik, 
lőjjük le kíméletlenül azért is, nehogy idejük legyen 
a fogoly, fiirj és nyúl ivadékot, a vadászat kedvelők 
bosszantására, túlságosan kevesbíteni. Bűnhődjenek, 
lakóijának életükkel. A vetési varjú a fekete varjútól 
karcsúbb termete által különbözik, továbbá, ha meg
vénül , csőre töve egész szeméig megkopaszodik, sugy 
néz ki, mint ha meg volna borotválva. Ezt tevékeny
ségének köszönheti. Élelme keresésében csőrét a 
földbe dugja, lyukat váj, tehát idővel lekopik atoll s 
innét ered kopaszsága.

Legkedvesebb foglalkozása eke után egész méltó
ságteljesen sétálni, és séta közben a felszínre hozott 
csimazt, földi gilisztát s egyéb férgeket felkapkodni.

Mezei csigák, cserebogarak s egyéb álczák és 
bábok, csőrük és villogó szemükkel felkerestetnek s 
felfalatnak.

Emlitést érdemel, hogy az egerekről sem feled
keznek meg — gyomor töltelék vagy csemegének az 
is megjárja.

E hasznos működése daczára a gazdának mégis 
kárt okoznak; mert feleszik a vetőmagot, a megért 
buzakalász tartalmával pedig fiaikat is étetgetik; 
továbbá csimaz és egyéb föld alatt tartózkodó férgek 
túlbuzgó keresése alkalmával csőrükkel s lábukkal 
sok hasznos növényt húznak ki, és ha épen csirában 
találnak valami magot, azt sem hagyják ott.
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Ha kertek és faültetésekben tömegesen fészkelnek, 
akkor a gazdának feljajdulása jogosult, mert falánk 
ivadékuk felnevelésének befejeztéig nem lehetünk 
barátai. Mit tegyünk tehát a kár ellensúlyozására? 
Ajánltatik (Taschenberg által) azon köríilbelől négy 
heti időszakban, midőn fiaik étetgetéséről kénytele
nek gondoskodni: élelemmel ellátni őket, és pedig 
szórjunk konyhahulladékot bizonyos helyekre, az 
elhullott állatokat pedig ne ássuk el, hanem bocsás
suk rendelkezésükre s akkor nem fognak szükséget 
szenvedni és kevesebb kárt okozni.

Ily varjukonyha felállítása lehet nevetséges, de 
azért közvetve jövedelmező. Télen sem árt élelmezé
sekről ily módon gondoskodni. A vetési varjut keves
bíteni, kíméletlenül üldözni, annyi mint ha önmagun
kat ütnénk arczul, mert kártékonysága eltörpül azon 
nagy haszon mellett, melyet a gazdának rovarkeves- 
bitése által okozni törekszik.

A kisebb csóka-varjú hasonlóan az előbb említett
hez rovar és egér pusztítása által válik hasznossá.

0 is megészleli a vetőmagot és kikelt vetést, ellá
togat a kertekbe cseresnyét szőllőt enni, továbbá 
hacsak hozzá fér kiüríti az apróbb madarak fészkeit, 
mind a mellett azonban helyre üti hibáját azon tevé
kenysége, melyet mezei csiga, csimaz, giliszták és 
egerek buzgó és fáradhatatlan kevesbitése által tanú
sít. Szárnyainak ügyes csapkodásával megrázza a 
galyakat, s leveri az azokon lévő rovarokat, hogy 
lehullva, a földön annál kényelmesebben szed
hesse össze. Említett hibáit nézzük el s bocsás
sunk meg neki az általános haszon kedvéért. Oltal
mat érdemel.
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B) Magevő madarak.

Úgy látszik azon vélemény vergődött túlsúlyra, 
hogy az ide tartozó madarak u. m. a pintyfélék sat. 
részben vagy egészen kártékonyak. E feltevésnél 
azon kár vétetik tekintetbe, melyet gabonában, zöld
ségben és gyümölcsben okoznak ; de e kemény ítélet 
hozatalnál mindenki megfeledkezik arról, hogy csak 
bizonyos időszakban nem válnak hasznunkra, s meg
feledkezünk arról is, hogy nagy mennyiségű gyom
magvakat és költés idején ivadékuk felnevelésekor 
némelyek kizárólag rovarok után vadásznak. Kény
telenek vagyunk elismerni, hogy az ide tartozó ma
darak az erdészet, gazdászat és kertészetre nézve nem 
működhetnek oly jótékonyan, mint a kizárólag rovar
evők, de azért működésűk ellen kárlioztatólag nyi
latkozni legalább is igazságtalanság.

A magevő madarak éneklőkre, lyuk és galambfélékre 
osztatnak, mely csoportban élő tagok több kevesebb 
mértékben érdekelhetnek és figyelemre méltathatók.

1. Magerő éneklők

között találkoznak olyanok, melyek vetés és ara
tás idején kisebb nagyobb — vagy olajtartalmú ma
gokkal táplálkoznak s igy a gazdának és kertésznek 
gyakran érzékeny kárt is okozhatnak. Rövid azon 
időszak, midőn ilyféle magvakat találnak, — behor- 
dás és maggyüjtés után az elpergett hulladékot kere
sik fel s midőn már ilyent sem lelnek, akkor pipacs, 
csaláncsikszár, kis szulák, úti fű s egyéb gyomok 
magvai összeszedésére indulnak. Mielőtt e madarak 
felett tehát kimondanók döntő ítéletünket vagy pusz
tításukat czéloznók, vizsgáljuk meg alaposan műkő- 
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désüket s oly enyhítő körülmények fognak jelent
kezni, melyek felmentetésüket eredményezik.

Ki ne ismerné kedves dallosunkat a pacsirtát 
(Alauda), midőn tavasz nyiltával felszáll a magasba 
dicséneket zengeni s hirdetni a kikelet érkeztét. A 
pacsirta magevő madár, de azért kárt nem okoz, mert 
csak az elhullott és vetés idején be nem takart mag
vakat eszi fel. Fiait a szálas gabonában és réteken 
élődő rovarokkal táplálja. Ezen felül a gazdászatra 
nézve veszedelmes gyomok magvait nagy mennyi
ségben kevesbíti.

Csak fájlalni lehet, hogy a mezei munkálások 
alkalmával nem szándékosan ugyan, de a munka ter
mészeténél fogva számtalan pacsirtatojás és ivadék 
pusztittatik el. Hazánkban nem ismerünk vidé
ket, hol a pacsirtafogdosás oly mértékben űzetnék, 
mint külföldön Lipcse és Halle környékén.

Ebből azt következtetjük, hogy mivelődésünk 
nem halad tévúton s nem szült oly inyenczeket, kik 
elpuhultságot jelző kívánságaik kielégítésére, a ter
mészet megrablásától sem riadnak vissza. Mint az 
előszóban emlittetett, reménylhető, hogy rövid idő 
alatt e visszaélések törvényhozás utján korlátol
tadnak.

Mig a szürke sármány (Emberiza miliaria) a pacsir
tához hasonló életműködést tanúsít és a repczeveté- 
seken a veszedelmes ormányos bogarakat is kevesb- 
biti, addig a kerti, czitrom és nádi sármány rét és szán
tóföldre, kert és erdőre terjeszti ki áldásos tevé
kenységét. Kora tavaszszal rovarokkal táplálkoznak, 
később fiaikat hernyókkal és kukaczokkal étetgetik, 
az évnek hátralevő szakában pedig a gazdára nézve 
legalkalmatlanabb gyomok magjaival töltik meg 
begyüket. Egy gyakorlati gazda állítása szerint a 
czitrom-sármány a szédítő vadócznak magvait is 
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megeszi, pedig tudjuk, miszerint annak magva any- 
nyira mérges, hogy gabonával megőrölve az abból 
sütött kenyér veszedelmes betegségeket szülhet.

A pinty félék nem csak hangjukkal érintik kelle
mesen hallérzékeinket, hanem buzgó rovar-üldözésük 
által válnak barátainkká.

Némelyek nagy csapatokban lepik meg ken
der és lennmag-termésünket, de azért valamennyi 
pintyre általában nem mondhatunk kárhozatot.

Minden bővebb vitatás nélkül a leghasznosabb 
az erdei pinty (Fringilla coelebs). Leginkább gyümöl
csösökben mutatkozik tevékenysége, midőn kikelt 
fiait araszlók és ilonczák falánk hernyóival, továbbá 
egyéb ártalmas rovarokkal táplálja. Oszszel a gyo
mok elhullott magvait szedegeti, ugyanakkor a zöl
dike és kenderike társaságában csapatonként keresik 
fel az olajtartalmú magvak növényeit. Tavaszkor az 
elvetett, de felül maradt kender és lenmagot, mákot 
iparkodik hatalmába keríteni. De egyúttal kevesbíti 
a buja növést tanúsító különféle gyomok magvait is.

Egy természetbarát sem fogja az erdei pintyet 
említett csekély kártékonysága miatt gyűlölni és 
üldözni, hanem oltalmazni azért is, hogy kellemes 
hangjában gyönyörködhessék.

Valamennyi között legélénkebb színezetű a tenge- 
licz pinty (Fringilla carduelis). Mozgékonysága, vidor 
természete és kellemes éneke miatt is, oltalmat 
érdemel.

Nyáron át apró bogarakkal, levelészekkel, sima 
hernyókkal, továbbá az unalmasságig alkalmatlan 
zsoltina, csorbóka, bogács, mácsonya, bojtorján mag- 
vaival táplálkozik. Az olajtartalmú magvak érését 
figyelemmel kiséri és ha onnét kifüggesztett zászlók 
vagy szalagok segítségével el nem riasztatik, kedves 
csemegének tartja és nem csak az elhullottakat, de a 
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magtokban levőket is felemészti. A természet rendje 
ellen vétkezik, ki ily kedves madarat megfoszt sza
badságától vagy könnyelműen tör élete ellen.

Az apró, meglehetős bátorsággal biró csízek (Frin
gilla spinus) is megérdemlik, hogy védelemben része
süljenek. Már kicsi testalkatásuknál fogva sem tehet
nek kárt. Ellenkezőleg, kedves eledelük közé tarto
zik az úgyis bőven termő éger és nyírfának magja, 
tavaszkor és nyáron pedig a fákat mentik meg kín
zóiktól, a hernyók, levelészek és egyéb rovaroktól.

Azonfelül gyommagvakat esznek és a szabadban 
tett sétáink alkalmával kíváncsiságuk és kellemes 
hangjuk által élvezetet is szereznek az őket figyelem
mel kísérőknek.

A kenderike pinty (Fr. cannabina) kizárólag 
magvakkal táplálkozik és fiait is avval étetve neveli 
fel. Tetemes kárt okozhat, ha tavaszkor és nyáron 
csapatosan lepi meg a repczét, mákot, kendert, lent és 
magnak ültetett káposztát; de nem szabad megfeled
keznünk arról sem, hogy a hegyi pintytyel (Fr. mon- 
tifringilla) együtt nagy mennyiségű gyommagvat 
emésztenek meg és hogy kellemes hangjuk és vidor- 
ságuk által némi kárpótlást iparkodnak nyújtani.

Említettekkel hasonlóan táplálkozik a zöldike pinty 
(Fringilla chloris). Működését tekintve nem sok jót 
mondhatunk róla, mert mérlegre téve hasznosságát 
és kártékonyságát, utóbbi fog súlyosabbnak bizo
nyulni. Jóllehet gyommagvakat is eszik, de csak 
akkor, ha már lenn, kender, mák, köles, napraforgó 
nem kínálkoznak számára. Minthogy számuk nem 
nagy, kártékonyságuk sem lehet felette érzékeny.

A veréb (Fr. domestica), már több gondot ad a gaz
dának és kertésznek. Habár határozott magevő ma
dár, ivadékát ha. csak lehet mégis rovarokkal és her
nyókkal táplálja, ő maga pedig hatalmas üldözője a 
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cserebogaraknak. Ha csak egy vagy néhány veréb 
léteznék, akkor a gabonában, cseresnyében stb. tett 
károk elenyésznének vagy rovarpusztitása által ellen- 
sulyoztatnának; de ha meggondoljuk, hogy nemcsak 
szereti a társas életet, hanem nagy csapatokban tar
tózkodik a gazdasági épületek közelében, hogy éven
ként 2—3-szor 4—8 ivadékot bocsát szárnyra s az 
első költés még a nyár folytán újra szaporít; továbbá, 
hogy még lábán és asztagban is kevesbíti gabona
termésünket, hogy a kertekben leeszi a cseresnyét, 
ribiszkét, málnát stb. és végre hogy a fakadozó 
rügyeket is lecsipdesi, akkor bizonyosan kártékony
nak kénytelenittetttnk őt tartani.

Szaporaságuk s igy nagy mennyiségük teszi őket 
azzá. — Nem marad tehát egyéb teendőnk, mint 
védekezni ellenük. Igen, védjük magunkat s tartsuk 
távol minden oly területtől, hol kárunkra leszándé
koznak telepedni. A mennyire lehet kevesbítsük, akadá
lyozzuk meg felesleges elszaporodásukat, de. ne folytassunk 
ellenük irtó háborút.

Legczélszerübb nyáron, midőn nagy csapatokban 
sövények és kerítésekre ülnek lőfegyverrel pusztí
tani. ízletes húsúk is megérdemel egy lövést. A gyü
mölcsfáktól és kertektől pedig elriasztliatók, ha a fák 
galyaira tarka szalagokat, apró tükröket vagy fényes 
úgynevezett aranyozott papirt függesztünk. Néme
lyek állítása szerint a cseresnyefákat kerülik, ha fok- 
hagymagerizdek függesztetnek a galyakra, kerülik 
a fokhagymaszagot.

A gytimölcsészetre még kártékonyabbnak bizo
nyul a süvöltő pirók (Fr. pyrrhula) és a vasorru pinty 
(Fr. coccothranstes).

A süvöltő pirók erdei fák magjaival, továbbá 
különféle cserjék bogyóival s magjaival, táplálko
zik. Tavaszkor az erdei és gyümölcsfák fakadozó 
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rügyei és bimbói leszedésével érzékeny károkat szo
kott okozni. Minthogy számuk nem nagy és gyö
nyörű tollazatuk a természetnek díszére válik, ne 
kevesbítsük, hanem függeszszünk ki csillogó tárgya
kat, s akkor kerülni fogja gyümölcseinket.

A vasorru pintynek kímélését nem ajánlhatjuk. A 
kertekben megeszi a cseresnyét és egyéb gyümölcsöt, 
borsót és másféle keményebb magvakat, az erdőben 
pedig nagymennyiségű famagvakat emészt meg. Nyá
ron rovarokat, kukaczokat és bábokat keres, melyek
kel részint magát, részint fiait táplálja. Legczélsze- 
rübb őket riasztani vagy ha számuk nagy, akkor 
lőfegyver segítségével kevesbíteni.

A keresztcsőr (Loxia) leginkább a fenyvesekben 
tartózkodik s ott a fenyőfák magvait kevesbíti.

Tavaszkor és nyáron ellátogat gyümölcsöseinkbe, 
bogarakat, levelészeket keresgélni.

Kedves eledele közé tartozik a bogáncs, bojtor
ján és csorboka gyomoknak magva. Megérdemli, 
hogy oltalomban részesüljön.

2. A galamb és tyúkfélék.

E madár-család ide tartozó tagjai, az éneklő 
magevőknél jóval hasznosabbaknak bizonyulnak. 
Vadgalambjaink a gazdászatra eddig kártékonyaknak 
tartattak s ebből kifolyólag mindenki iparkodott 
számukat kevesbíteni; ujabbi vizsgálatok alapján 
azonban kitűnt hasznosságuk, minthogy alkal
matlan, tolakodó s szívós életű gyomok magvaival 
táplálkoznak és csak kivételes esetekben folyamod
nak gabonaszemek keresgéléséhez, de akkor is az 
elhullott szemeket keresik fel és sohasem a száron 
levő kalászt. Nem tagadható hogy vetés idején — 
tehát csak rövid időszakban — nem szívesen látjuk 
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szántóföldeinken, meid a beboronálatlan és felül ma
radt magvaknak buzgó összeszedői. Minthogy gabona
magvakat csak rövid ideig találnak, magától érthető, 
hogy az évnek túlnyomó részében gyommagvak 
után kénytelenek látni.

A kalászos, hüvelyes és olajtartalmú növények 
elpergett magjait nem hagyják elveszni, hanem fel
böngészik és ivadékuk felnevelésére fordítják; tehát 
az elveszettnek tekintett magvakból Ízletes hust állí
tanak elő. Kevés ember találkozik, ki nem kedvelője 
a galambhusnak. Megvizsgálva a lelőtt vad és házi 
galambnak hegyit, abban konkoly, búzavirág, gyepi 
és kaszanyüg babó, továbbá a mérges fűtej külön
féle fajainak magjait fogjuk találni, tehát mind 
olyanokat, melyek más madarak által érintetlenül 
hagyatnak.

Megbízható vizsgálat (Snell) szerint, költés ide
jén egyetlen egy galamb naponta 8059 babómagot 
nyelt el.

A vad és házi galamb azonfelül a szeme elé kerülő 
földi giliszta, nyüv, mezei csiga mellett sem halad el 
a nélkül, hogy fel ne falná.

Mint emlittetett, aratás és vetés idején felkeresi a 
búza és borsó szemeket, továbbá a tűlevelű fák mag- 
vai, a tölgy és bükkfa makkjai is kedves csemegéi 
közé tartoznak.

Elmondottakból kitűnik, hogy a galamb nem tar
tozik a határozottan hasznos madarak közé ; csekély 
mérvben nyilvánuló kártékonysága a gyomok mag- 
vai kevesbitése által ellensulyoztatik.

Mintegy 300 galambfajt ismerünk; a közönsége
sebbek az örvös galamb (Columba palumbus) a törzsök 
galamb (C. livia), a vadgalamb (C. oenas), a gerle (C. tur
tur) és a kalitkákban tartani szokott nevető galamb 
(C. risoria).
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Nagymennyiségű rovart, csigát, kukaczot, her
nyót, nyüvet, sáskát, tücsköt és cserebogarat pusztí
tanak el házi szárnyasaink, és hogy mennyi gabona 
szemet kívánnak, mig Ízletes husak és tojásuk asz
talunkra kerül, arról gondos gazda asszonyaink tud
nának kimerítő' felvilágositást adni.

Mig kakasukkal élén, a tyuk csirkéivel a kertben 
és udvar körül pusztítja a rovart, addig ugyanazt 
végzi szántóföldeken és réten a fogoly és fürj.

A szenvedélyes vadászatkedvelő nagyrabecsüli 
húsukat, a gazda eltekint attól, hanem gyommag- 
vat összeszedési hajlamuknál fogva védelemben és 
oltalomban részesíti.

A fürj és fogoly kárt nem tesz, mert csak az el- 
pergett gabonaszemeket, melyek úgy is elvesznének, 
szedi össze. Kíméljük tehát e szárnyasokat és fész
küket ; nem csak azért, mert a vadászati törvény ren
deli, hanem mert vetett növényeink elnyomói, a gyo
mok magvai, kitünően működő emésztő szerveik által 
nagy mennyiségben adatnak át az enyészetnek.

Semmi által sem mozdíthatjuk elő elszaporodásu
kat annyira, mintha legelőkön, réteken és a szántóföl
dek bizonyos részein bokrokat cserjéket ültetünk.

Az ily elszórt csoportos ültetések árnyékában 
meghúzódva, télen s általában minden hátrányos idő 
s egyéb veszedelmet hozó viszonyok ellen védelmet 
találnak. Ha sajnáljuk földeinket elbokrositani, akkor 
vessünk a birtokterületnek több pontjain kukoriczát, 
a termett csöveket ne gyűjtsük be s a szárát se vá
gassuk le. A foglyok télen nagy kedvvel gyülekez
nek oda, mert ennivaló és menhely kínálkozik szá
mukra.
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C. A gázlók.

Viz és mocsárban fejlődő, továbbá 'vizenyős réte
ken és szántóföldeken tartózkodó rovarok, álczák, fér
gek pusztítása miatt védelmet és oltalmat érdemel a 
közönséges haris (Crex pratensis), az arany lile (Charad- 
rius auratus), a nagy póling (Numenius arguatus) a sza
lonka félék (Scolopacidae) és különösen a bibicz (Va- 
nellus cristatus). Utóbbi mint kizárólagos rovarevő a 
rétekre nézve valóságos áldás, kora tavasztól őszig 
megszámlálhatlan azon rovarok, férgek, csigák, gilisz
ták száma, melyek általa felkeresve elpusztittatnak. 
Ez oknál fogva a legmegrovandóbb eljárások közé 
tartozik, tojásait kiszedni és az inyenczek számára 
piaczra s kereskedésbe hozni.

Általában állítható, hogy a bibiczek száma apad 
s ebből kifolyólag az ártalmas férgek elszaporodása 
nagy elterjedésnek kezd örvendezni. Kívánatos, 
hogy törvényhozás utján korlátoztassék a bibicztojá- 
sok kapzsiságból eredt kevesbitése.

D. A ragadozó madarak.

A madarak osztályába tartozó ragadozókból isme
rünk néhányat, melyek hasznosságuk miatt figyel
met érdemelnek. Különösen védelemre méltathatok  ̂a 
suholy (bubo) kivételével — a baglyok, a közönséges 
ölyv, a vércse és a gatyás ölyv.

A legbuzgóbb egérpuszbitók közé tartozik a közön
séges és gatyás ölyv. (Buteo vulgaris és B. lagopus).

Mindkettő erős és meglehetős testnagysággal di
csekedhetik. A közönséges ölyvnek lábszára kopasz, 
és a legmagasabb erdei fák csúcsain fészkel; a gatyás

A gazda barátai.
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ölyvnek lábszárai, mint már neve is mutatja, tollo- 
zottak s éjszakról látogat el hozzánk, midőn szántó
földeinken az egerek elszaporodva kevés fáradsággal 
nagy mennyiségű prédára tehet szert. Mindkettő lassan 
s nehézkesen mozog s igy csak futó vagy csuszó-mászó 
állatok képezhetik élelmüket.

Gyakran látjuk a közönséges ölyvet egész nyugod
tan s higgadtan, köveken, száraz gályákon, erdő szé
lén magas fáknak kiálló gályáin ülve préda után 
leselkedni. Egér, vakandok, kígyó legkedvesebb ele
dele, de megeszik azonkívül nagy mennyiségű csere
bogarat, sáskát és nagyobb bogarakat.

Minthogy télen ily eket nem talál, kénytelen más 
állatok után is vadászatot tartani. Utóbbi körül
ménynél fogva az ölyv hasznos vagy kártékonysága 
felett eltérők a vélemények. A gazdászattal foglalko
zók örömmel nézik működését és pártolják, a vadász, 
a hol lehet üldözi és kevesbíti. Hasztalan tagadnók, 
mert ragadozó lévén, közbe-közbe az útjába eső nyúl, 
fogoly, fürjjel is érezteti karmainak erejeit, és ízletes 
húsúkkal iparkodik bővebb ismeretséget kötni. Ily 
csemegék élvezetére leginkább azonban az éhség és 
szükség szorítja, többre becsüli ő az egeret, akárme
lyik nyúl vagy fogolynál. Némely természetvizsgálók 
állítása szerint egy ölyv évenként 6000 egeret 
eszik meg.

Legyen a szám bár túlzott, mégsem csorbíthat
juk az egér pusztításáért járó érdemet és elismerést. 
A gazda tehát ne gátolja működésében, hanem a 
mennyire hatalmában áll, részesítse védelmében és 
könnyítse tartózkodását. Utóbbi czél elérése végett 
ültessen birtoka területén egy-egy fát, vagy földbe 
ásva állítson fel hosszú rudakat, melyek galyas vé
gére szeret ülni s prédája után leselkedni.

Egér lepte földek közelében ölyv mindig tartóz

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



51

kodik, és minél számosabb az egér, annál több ölyv 
gyülekezik.

E sorok irói meggyőződést szereztek, midőn né
hány év előtt (nálunk is) az egerek milliói garázdál
kodtak, hogy az ölyvek mindig ott tartózkodtak, hol 
legtöbb egeret foghattak. Egy délnek dűlő luczernás, 
mintha rosta lenne úgy átlyukgattatótt az egerek 
által. Egy őszi nap délután 31 ölyvet olvastunk, 
melyek részint a 30 holdas luczerna táblán vagy a 
tőszomszédságban ültetett fák gályáin tartózkodtak, 
tartózkodtak pedig azért, hogy az egerek mennyisé
gének apasztásával töltsék idejöket s kedvöket.

Hasonló működésért hasonló védelmet érdemel 
a darázsevö ölyv. Egéren, patkányon, cserebogarakon, 
sáskán és áskán kivül buzgó vadászója a lassabban 
repülő nagy bogaraknak és lepéknek, továbbá fel
tűnő kedvelője a földi pöször és darázsok bábjainak, 
melyekhez csak fészkük szétrombolása után férhet. 
Vájjon megeszi-e a kifejlett darázst és pöszört, még 
nincs megállapítva; be van azonban bizonyítva az, 
hogy nem kíméli sem az apróbb madarakat, sem 
azok fészkében lévő tehetetlen ivadékot. Egyéb hasz
nos tevékenysége miatt e csekély kihágása megbo
csátható.

A vércse (Falco tinnunculus) és ölyvded sólyom 
(Falco subbutteo) mint kisebbféle ragadozó madár 
egyáltalában kárt nem tesz. Egérrel, cserebogárral, 
nagyobb lepékkel, sáskával stb. táplálkozik. Éhség 
által kényszerítve vagy talán kedvtelésből is néha 
apróbb madarak üldözésére vetemedik, de ügyetlen
sége folytán ritkán éri el ilynemű zsákmányát.

A vércse a gazdasági épületek körül szeret rep
kedni és ha egeret nem talál, felkapja az apró ruczát 
és csirkét és nagy sebesen eliramodik vele.

Az esthajnal homályában és éjjel folytatott rejté-
4* 
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lyes mííködésük miatt az emberek és állatok között 
sok ellenségük találkozik a baglyoknak. Ki hasznos
ságukat ismeri, az nem fogja üldözni. A vadászatra 
minden tekintetben kártékony suholy kivételével, 
valamennyi bagoly a leghasznosabb madarak közé 
sorolható. Érzékeny hallásuk, éles látásuk és csendes 
zajtalan repülésük képesiti arra, hogy setétben sem 
tévesztik el zsákmányukat. Élelmüket kizárólag ege
rek és patkányok képezik, de azonkivül nagy kedv
vel fogdossák a nagyobb bogarakat és éjjeli lepké
ket. A baglyok különféle fajai réten, legeló'n, kertek
ben és erdőben, padlásokon és istállókban, tehát min
denütt hol szükség van reájuk, üldözik ellensé
geinket.

Az erdei kavakucz (Syrnium aluco) beliirülékei- 
ben 70 fenyves gurdacs (Trachea piniperda) és feny
ves fidócz (Tidonia piniaria) hernyója találtatott.

Más vizsgálatok szerint a közönséges fülbő (Otus 
vulgaris) 105 ürülékében 220 egér és patkány, egy 
csiczkány, egy pinty és 2 csirke maradványai vol
tak megállapíthatók. A lángbagolynak (Strix flammea) 
az év minden szakában (Jäckel által) összegyűjtött 
4579 ürülék csomóiban 4794 hasznos denevér, czicz- 
kány, vakandok, apró madarak és békák, de egy
úttal 10,465 kártékony egerek, patkányok, cserebo
garak stb. maradványai voltak felfedezhetők. Más 
ürülékekben 23 cziczkány- és 93 egérfő találtatott.

Elősoroltak szerint nem tagadható, hogy a 
baglyok hasznos állatokkal táplálkoznak, azonban 
sokkal nagyobb mennyiségben pusztítják a gazdá- 
szat, erdészet és kertészet kártékony állatait, hogy 
sem azon csekély kártételük tulterhelőleg rovathat
nék reájuk.

Minden értelmes gondolkodó és elfogulatlan em
ber át fogja látni a baglyok hasznát s ebből kifolyó- 
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lag arra fog működni, hogy könnyelműen czélba vett 
s divatozó üldözésük megszűnjék.

Sajnálattal kell elismernünk, miszerint még mai 
nap is léteznek oly durva lelkületű egyének, kik ha 
egy baglyot fogságba ejthetnek, nem ismernek 
nagyobb örömet, mintha szegény madarat kapura 
vagy istállóajtóra szegezhetik. Nem gondolják meg, 
hogy szövetségesüket üldözik, legjobb barátjukat 
kínozzák és jóltevőjüket gyötrik halálra.

Kik ilyeneket cselekesznek, azok tudatlanságu
kat és szégyenteljes öngyalázatukat szegezik ki és 
hirdetik a világnak.

Ily romlott lelkületüek — ember alakkal bírnak, 
de nem érdemlik az ember elnevezést.

Ha odvas fában, pajtában vagy padlásokon 
bagolyra akadunk, hagyjuk békében, mert ő éjjel 
őrködik és pedig sok tekintetben vagyonunk felett.

II. Emlősök.
Mezőgazdasági, erdei és kerti növényeinket 

elözönlő ártalmas rovarfélék elleni küzdelmünkben 
leghűbb szövetségesünket a madarak osztályában 
találjuk fel : mindamellett nem kicsinyelhetjük 
ugyan ily működést tanúsító némely emlősöket sem. 
Az emlősök védelmezése és oltalmazása könnyebbe- 
dik az által, hogy megszokott tartózkodási helyüket 
el nem hagyják s igy helyhez kötve bizonyos mérték
ben korlátolt elterjedésük mellett működésüket meg
szakítás nélkül az év minden szakában folytathatják. 
A vándor és költözködő madarak hosszabb-rövidebb 
ideig tartózkodnak itt, jövés menésükben nagymeny- 
nyiségü hasznos madár részint összefogdoztatik, ré
szint pedig az ut fáradalmaiban vagy egyéb ellen
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séges viszonyok következtében elpusztulva kévés- 
bednek. Az emlősök, a denevéreken és némely ártal
mas egereken kívül, úgyszólván helyhez kötöttek s 
még üldöztetésük esetében vagy élelmi anyaguk 
megfogytával sem akarnak előttük ismeretlen terü
letre húzódni. Némelyek inkább éheznek, és azután 
elvesznek, de szülőföldjüket el nem hagyják.

Ha tehát egyes egyének vagy egész községek a 
hasznos emlősök oltalmazása és védelmezése czéljá- 
ból egyesülnek, ha tanítók, lelkészek és elöljárók a 
népnek jó példát mutatnak vagy e tekintetben okta
tást nyújtanak; akkor védenczeik áldásos működése 
előbb utóbb általános jobblétet, biztosabb megélhe
tést és a földmivelőnek több évi átlagban oly termést 
fognak biztosítani, mely kevesb ingadozással jutal
mazza fáradozásait.

Habár emlőseink között a denevérek életmodora 
érdemel legnagyobb elismerést, mégis szegények nem 
csak üldöztetnek, hanem az emberek legtöbbje 
undorral fordul el tőlük és megvetésben részesíti. 
Tudatlanság, babona és roszakarat szövetkeznek 
ellenük, mely szövetkezés e buzgó rovarevők meg- 
öletésében és megkinoztatásában nyer kifejezést. 
Már az ó testamentomban mint tisztátalan és elátko
zott állat emlittetik, bizonyosan az éj homályában 
tanúsított rejtélyes repkedéseért.

Csupasz egérhez hasonló teste, néha feltűnően 
alkotott orra és füle, hosszú karmokkal ellátott ujjai 
között levő szőrtelen fekete színű röphártya, továbbá 
zörej nélküli repülésük és bujkáló tartózkodásuk 
miatt, a gyenge szivüekben bizonyos félelmet ger
jesztenek. A denevérnek azonban, hogy megélhessen, 
épen ily testalkattal kell bírnia.

Első négy hosszú karom nélküli lábujjaik között 
egész hátulsó lábaikig és farkig terjedő hajlékony 
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nagymennyiségű idegekkel, s igy felette érzékeny 
röphártya segítségével repülés közben fogják el zsák
mányukat, tehát az est homályában repülő rovaro
kat, nagy lepkéket, midőn röptűkben elérik, hártyá
jukba, mint egy lepedőbe vagy hálóba burkolják és 
miután onnét el nem távozhatnak, hártyáik ránczai- 
ból keresik elő.

A denevérek repkedését figyelemmel kisérve, 
gyakran láthatjuk, hogy repülés közben hirtelen ősz- 
szekapják szárny gyanánt alkalmazott röphártyáju- 
kat, a levegőben egyet kanyarodnak vagy lecsapnak, 
mintha eltűnnének. Ezután néhány másodpercz 
múlva már halljuk, éles fogukkal mint ropogtatják 
az elfogott keménytestü rovart.

Nem megfélemlítésünket czélozzák, ha körülöttünk 
vagy felettünk repkednek, hanem élelmüket keresik, 
ártalmas lepkéket és bogarakat hajhásznak, melyeknek 
falánk hernyói a fáknak és kerti növényeknek tönkre 
tételére törekszenek.

Valóban bámulatra méltó hallásuk, teszi vadásza
tukat sikeressé. Minél nagyobb a külfül vagy fül
kagyló és hallj árat, annál élesebb a hallás.

A denevéreknél oly kifejlett liallási szerv és kül- 
fülre találunk, mely felül múlja az emlősök bár melyi
két. Némelyeknél a fülkagyló fejüknél is hosszabb. 
Látási tehetségük, már a szem kicsiségénél fogva is, 
kevésbbé kifejlődött. De nincs is arra nagy szüksé
gük, mert hallásuk és tapintásuk oly érzékeny, hogy 
az éles látást nélkülözhetik.

Mi kevesbbitené az éjjel repkedő különféle ártal
mas lepéket, szúnyogokat, molyokat és bogarakat, 
ha denevérek nem léteznének ? Ä rovarevő madarak 
csak nappal sürögnek e tárgyak körül, éjjel pedig 
rejtekükben nyugalom után vágynak.

De ha tizszeresednék a rovarevő madarak száma
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— pedig apadó félben vannak — még akkor sem 
tehetnének semmit az éjji kicsapongók garázdálkodá
sainak korlátozására.

Mint minden rovarevő állat, úgy a denevérek is, 
kitűnő étvágygyal dicsekedhetnek.

Kísérletek szerint egy közép nagyságú denevér 
egy ételre megevett 8—12 lepkét s ugyanannyi cse
rebogarat.

Természetesen a lepkék és bogarak szárnyai és 
kemény részei érintetlenül maradva gyomrukba nem 
kerülnek.

Mindezekből látható, hogy a denevérek hasznos
ságát kétségbe vonni nem lehet; s oly erdőkben a 
rovarok tehetnek és tesznek legnagyobb pusztítást, 
hol denevérek nincsennek vagy számuk bármely 
oknál fogva kevesbedett.

E század elején Németország (Hauau vidéki) 
egyik erdejében, télen, több ezerre rugó vén tölgyfa 
vágatott ki, s azzal együtt az odvas fák üregeiben 
telelni szándékozott denevérek nagy mennyiségben 
pusztultak el, részint a munka természeténél, részint 
pedig a r munkások előítélete és könnyelműségénél 
fogva. És mi következett ebből ? az, hogy a reá 
következett és a további években a bucsus égálczány 
(Cnethocampa processionaea) pilléi óriásilag elszapo
rodhattak és nagymennyiségű petét rakhattak, me
lyekből a kikelt hernyók nemcsak a közel levő, 
hanem mértföldekre terjedő erdei és gyümölcsfák 
leveleit lerágták, annyira, hogy távolról és közelről 
leperzseltnek lehetett tekinteni. Minthogy pedig a 
falevél oly szükséges a fának életben maradásához, 
mint az állatnál a tüdő, pusztulásnak indultak az 
erdei és gyümölcsfák. Mint emlittetett, a bucsus égál- 
czánynak szőrös hernyói a kakuk által kiválóan ked- 
veltetnek.
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E hernyók túlságos elszaporodtával még más 
hátrányos körülmények is jelentkeznek. Tudvalevő
leg a bucsus égálczány hernyója szőrös, mely szőr 
törékeny, kampós és könnyen hull. A hol ily hernyók 
nagymennyiségben tartózkodnak, ott a levegő,legelő, 
füvek, bokrok az ártalmas szőrdarabkákkal mint
egy meg van fertőztetve. A hova ily éles kampóval 
biró szőr hull, ott gyuladást okoz, tehát ily erdőterü
leten az állatok bőr-, szem- és béllobokban szen
vednek , de azonfelül veszedelmes tüdőlobokat 
okoznak mind az emberek mind az állatoknál. Szük
ségesnek bizonyult tehát nevezett erdőterületből min
den állatot kitiltani, annyira, hogy az erdei legelő 
felhasználható nem volt.

A hideg idő beálltával a denevérek téli álomba 
merülnek és megdermedve várják a kikeletnek enyhe 
melegét. Odvas fák, setét pinczék, kamrák, padlások, 
tornyok képezik buvó helyüket. Ha tehát ily, függő 
állapotban lévő, téli álmukat szendergő állatokra talá
lunk, ne háborgassuk szegényeket, hanem intézked
jünk, hogy zavartalanul pihenhessenek.

Valótlanságnak bizonyult, miszerint a denevérek 
az életes kamrákban megizlelik a hust és szalonnát. 
Szájuk és foguk ily eledelek felvételére nem alkal
mas. Szegény denevérek bagoly társaikkal gyakran 
egyenlő sorsban részesülnek. A népnek tudatlansága 
folytán ők is ajtókra, kapukra szegeztetnek. Ily 
kegyetlenség és vadság romlott erkölcsre enged 
következtetni, mely tanítás és oktatás, vagy ha kell 
könyörületlen megfenyités által szüntetendő meg.

Ä vakondokok is számíttatnak azon állatok sorába, 
melyek tevékenységüknél fogva üldöztetnek.

De tulajdonképen miért üldözzük és kevesbítjük 
még mai nap is a vakondokot ?

E kérdésre alapos felvilágosítást nem adhatunk.
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Oly miveleteket fognak szegény állatra, melyek ha 
csakugyan bebizonyulnának, nem érdemelne kíméle
tet ; azonban az ily ráfogás, rágalomnak mutatkozik 
s igy elveszti alaposságát.

Tagadhatatlan, hogy föld alatti működése köz
ben némi tekintetben kellemetlen dolgokat is művel, 
de éppen e csekély kártétel segítségével nagy hasz
not hoz a földmivelőnek, kertész és erdésznek.

A vakondok ragadozó állat s mint ilyen nem 
táplálkozhatik kerti növények és fák gyökereivel. 
Fogainak alkata és alakja, továbbá gyomra s emésztő 
szervei nem növényi, hanem állati eredetű tápanya
got kívánnak és képesek átváltoztatni. Valamint a 
denevér nem ehet szalonnát, s mi emberek nem táp
lálkozhatunk szalmával és fakéreggel, úgy a vakondok 
sem ízleli meg a talajban tenyésző gyökérféléket.

Kik a vakondokat gyökérevéssel vádolják, azok 
összetévesztik a színre és nagyságra hasonló mocsári 
poczokkal (Arvicola amphibius).

Mindkettő járatokat, utakat készít a földbe, de 
mig a vakondok férget, gilisztát, czimazokat keresgél 
s a gyökereket érintetlenül hagyja, addig a poczok 
a czimazok mellett halad el és gyökérevésben találja 
kedvét. E két állat működése között tehát nagy 
különbség mutatkozik.

Midőn a vakondok föld alatti járatait készíti, el 
nem mellőzheti, hogy a különféle növények kisebb 
nagyobb gyökereit meg ne sértse és a talajt az abban 
levő gyökerekkel együtt meg ne taszítsa, de azt 
rovarkeresés czéljából teszi, és épen e megingatás 
alatt találja meg a gyökerek pusztítóit és ellenségeit. 
De kérdés, váljon gyomlálás és kapálás alatt nem 
szenvednek-e növényeink finom gyökerei bizonyos 
csonkítást ? pedig senkisem fogja állítani, miszerint 
a gyomlálás és kapálás árt növényzetünknek.
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Mily fonák felfogás! a miért a vakondok kárhoz- 
tatik, ugyan azért a kertész dicséretet érdemel !

Gyökereket szakgat mindkettő, csakhogy az 
egyik a felszinén lévő gyomok, a másik az altalaj
ban ragadó állatok kevesbitése közben teljesiti azt.

Az eredmény azonban nem változik. A vakondok 
továbbá vádoltatik, hogy átlyukgatja a töltéseket, 
gátakat és folyók partjait, mi által partömlések, víz
mosások és gátszakgatások támadnak s az árvíz 
veszély előmozdítva, gyakran egész vidékek elöntet
nek s anyagilag tetemes kárt szenvedve tönkre me
hetnek.

Ez a vándor egér (Mus decumans) és több apró 
egérfajnak a műve. Nevezett állatok emelkedettebb 
száraz helyen,tehát a gátak oldalain ássák lyukaikat, 
mely lyukak kijárásai a viz felé, mint nélkülözhetlen 
folyadék felé nyillanak.

Áradás alkalmával emlitett lyukakba viz nyomul, 
a töltés elázik, tömöttsége vész — s a hullámcsapá
soknak nem képes ellent állani, apró folyások, rések 
támadnak, végre a töltés a víztömeg nyomásának 
engedni kénytelen, s millió értéket sodor el a síksá
gon tova hömpölygő ár.

A vakand ily veszélyek előidézésében nem mű
ködik közre. 0 nem hagyja el járatait, a világossá
got minden időben kerüli, földalatti meneteinek nincs 
kijárása, és ha valami oknál fogva járatai kinyilla- 
nak, nincs sietősebb teendője, mint azt becsinálni, 
betömni. De különben is, a keményre sulykolt tölté
sekben nagyon meg volna munkája nehezítve, mert 
ily kemény talajban csak kevés ennivalót talál. A 
töltéseken levő egér és patkányok járataiba csak 
azért tesz látogatást, hogy felkeresi őket és fiaikat, s 
lakomát csap belőlük.

Egy tele fészek kis egér mindég többet ér a so- 
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vány csimaznál. Fogai tökéletesen képesítik ily 
harczra. Zápfoga a rovarevő sün és cziczkányéhoz 
húz, hosszú metsző foga pedig a ragadozó menyété
hez hasonló. Elmondottakból kitűnik, hogy !a vakan- 
dok, mint ragadozó állat, nem él az egerek és patká
nyokkal baráti viszonyban, ellenkezőleg, ha jára
taiba tévednek, megkezdi a harczot és a tolakodók 
életükkel lakóinak.

Tudjuk, hogy a közönséges mennyét (Mustela vul
garis) a görény (Mephitis) és a hölgy menyét (M. Er- 
minea) az egereknek és patkányoknak esküdt ellen
sége. A eziczkányok nagymennyiségű rovart emészte
nek fel. A hangyák levelészekkel és fiatal hernyókkal 
táplálkoznak. A földi pöször (Bombus terrestris) a here 
és hüvelyes növény virágjainak termékenyítését köz
vetíti. Mind ezen állatok a vakondok által épített, de 
már elhagyott meneteket keresik fel és lakásuknak 
foglalják el. A vakandok tehát e tekintetben is hasz
nos állat, mert ismét hasznos állatok megélhetését 
könnyíti vagy mozdítja elő.

A kaszálók és legelőkön mindenesetre alkalmat
lanok, sőt némi tekintetben kárt okozók a vakondok- 
turások.

Ezen azonban könnyű segíteni. Kora tavaszkor 
az ismert túrások széthányatása által a réti fűnek és 
egyéb szénát adó növényeknek a zápor esők követ
keztében a talajból kiáztatott s kínozott gyökereik 
ismét némi védelmet nyernek és nem száradnak el 
úgy, mint ha takaratlanul ki volnának téve a nap 
hevének. E tekintetben igaznak bizonyul azon régi 
közmondás: hogy a sz. György nap előtt széthányt 
vakondokturás, megneveli a szénakazlat.

Megbízható kísérletek szerint egy vakondok napi 
táplálkozásához ugyan annyi, sőt többpsimaz, giliszta, 
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áska, hernyó szükséges mint, a mennyit saját súlya 
kitesz. Feltéve hogy a vakond súlya 0'25 akkor 
évenkint körülbelül egy méter mázsa ártalmas rovart 
emészt meg.

Mily óriási rovarmennyiség! és ha még meggon
doljuk, hogy egy csimaz kifejlődéséig, azaz mig cse
rebogárrá változik, 6 ty gyökeret eszik meg: lehe
tetlenség hogy meg ne legyünk győződve a vakon
doknak számokkal ki nem fejezhető hasznáról. A csi
maz nemcsak az által tesz kárt, hogy megeszi a 
gyökeret, hanem kártétele tizszeresedik a gyökerek 
elrágásával. Az elrágott gyökerek lefelé nyúló végei, 
miután felső részük elpusztittatott, elszáradnak. El
mondottakból azon következtetést vonhatjuk : hol a 
vakondokok kíméletlen irtása foganatosittatik, ott 
fák, csemeték, kerti, réti és egyéb vetett növények 
gyökereiktől megfosztva, kielégitő fejlődést, jutal
mazó termést nem nyújthatnak.

Nem ismerünk és nem is létezik oly állat, mely a 
természettől oly tidajdonságokkal, rovarirtási hajlam
mal ruháztatott volna fel, mint a vakondok.

Nyáron a csimazok a felső gyökereken rágódnak, 
tehát a vetési varjú, seregély, banka, cziczkány és 
sün által kevés keresgélés után is meglelhetők, de 
télen, midőn nevezett állatok elköltöznek vagy téli 
álomba merülnek, akkor az altalajba húzódott ártal
mas férgek és csigák irtása egyedül a vakondok ren
deltetése. S tartózkodás nélkül mondhatjuk, hogy e 
hivatásának becsületesen iparkodik megfelelni.

Bármily hasznos működést tanúsítson a vakon
dok , némelykor mégis szükségesnek mutatkozik 
meleg ágyakból vagy egyéb veteményesekből elűzni. 
Ha járataiba héringet, elhullott rákot, megromlott 
savanyított káposztát, petróleumot, kátrányt, zsályát, 
méhfiivet, vagy izsópot, általában nagy szaggal biró 
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tárgyakat helyezünk, akkor érzékeny szaglása miatt 
kerüli azokat s nem közeledik azon helyhez, hova ily 
anyagok éppen távoltartására kitétettek. Némelyek 
kedvtelésből üldözik a vakondot, — jobb volna, ha 
a helyett csimaz keresgélésre indulnának. A mely 
kertben sok vakondok tartózkodik, ott bizonyosan 
nagy mennyiségű enni valót, tehát kukaczot, gilisztát 
stb. talál. Mihelyt elfogy az élelem, a vakandokok 
tova húzódnak, de kénytelenek is eltávozni, mert 
iszonyú étvágyukat nem tudnák csillapítani. Kísérle
tek szerint egy jó erőben lévő vakondok, miután 
ugyan oly mennyiségű gilisztát evett meg, mint a 
mekkora saját testtömege, 12 órai koplalás után éhen 
pusztult el.

Ez adatból már csakugyan lehet falánkságára 
következtetni s igy állítható, hogy ki a vakondo
kot üldözi, az e tettével az ártalmas rovar sereg 
oltalmazójának csapott fel. A vakondokhoz hasonlók 
a cziczkányok. Nálunk négyféle cziczkány több keve
sebb mennyiségben található, u. m. a közönséges czicz
kány (Sorex araneus), a vizi cziczkány (S. fodiens), az 
erdei cziczkány, (S. vulgaris) és a törpe cziczkány (S. 
pygmaeus).

A cziczkányok orra, orrmánynyá hosszabbodik, a 
felső metszőfogak kettős csucscsal bírnak, az alsók 
pedig előre nyúlok. A vizi cziczkányon kívül mind
nyájan éjjel szeretnek barangolni, télen sem távoz
nak, téli álomba nem merülnek, hanem földalatti 
üregekben tanyáznak. A vakondok járatait nagyon 
kedvelik, de ha a talaj nem felette kemény, akkor 
apró lábaikkal ők sem irtóznak az ásás és kaparástól. 
Leginkább az érteljes sok növényi részeket tartal
mazó talajokban tartózkodnak, mert ott akadnak 
legtöbb élelemre. Táplálékukat állati anyagok képe
zik és pedig patkányok, különféle rovarok, egerek 
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és fészekben tartózkodó apró madarak; utóbbiak ke- 
vesbitésével természetesen kárt is okoznak, azonban 
minthogy nagyszerű étvágyuk kielégítésére legin
kább ártalmas rovarokat keresgélnek, e csekély kár
tétel könnyen megbocsátható. A cziczkány nagyszerű 
tevékenységet tanúsít, hosszú orrmánya mozgatásával 
a legkisebb hézagot és repedéseket, gyökerek töveit 
és száraz harasztot átvizsgálja, öldöklési és rablási 
hajlamát kielégítendő'.

Eletfentartásához naponta annyi táplálékot kiván, 
mint a mekkora saját testsúlya, fogságban pedig ha 
kétszer annyit nem kap, éhen vész el. A házi egér 
jóval nagyobb a cziczkánynál, s mégis a bőrön s 
csontokon kívül egy ételre egy egeret képes megenni. 
E tulajdonsága régenten nem volt ismeretes, sőt min
denki azt hitte, hogy fogságban meg sem él, újabb 
kísérletek szerint pedig bebizonyult, miszerint fog
ságban is hosszasan életben tartható, ha elegendő és 
bő élelmezésben részesül.

Elmondottak után tehát a eziczkányok üldözése 
mindenkor bizonyos tudatlanságot árul el, azért is, 
mert az egérfélékkel cseréltetnek fel s mint azok, 
hacsak lehet, halállal bűntetteinek garázdálkodá
sukért.

Jóllehet hogy színre és nagyságra az egerekhez 
is hasonlítanak, azonban mégis némi figyelemmel 
megnézve, könnyen meglehet ez ártalmas őrlőktől 
különböztetni. Némelyek színe olyan mint a nagyobb 
egereké, mások pedig setét barnák vagy feketék 
mint a vakondok; hegyes, előre nyúló fejük, orr Hiá
nyuk, rövid bársony alakú szőrük és apró szemük, 
a vakondok testalkatához hasonlít. Szemük gyakran 
úgy el van rejtve, hogy csak különös vizsgálat után 
akadhatunk reájuk. Fülkagylójuk azonfelül oly rövid, 
hogy némely fajoknál a fejszőrből ki sem látszanak.
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Csendesebb, nyugodt egyenletes járásuk által is 
különböznek az egerektől. Némelykor ugyan szala- 
dásnak indulnak, de bármily gyorsasággal iramodja
nak el vagy üldöztessenek, lépést tartanak és soha
sem ugranak, holott az egerek, főképpen a hosszú- 
farkú egerek ugrálva, szökve iparkodnak az őket 
fenyegető veszély elől menekedni.

A cziczkány hasa alján két mirigy létezik, mely 
pézsma szagu olajt választ el és tartalmaz, s éppen e 
mirigy tartalmának köszönheti, hogy róka, macska, 
kutya, ha meg is öli, de soha sem eszi meg. E miri
gyek tartalmával, éppen úgy mint a madarak a far
kuk felett lévő zsirmirigy olajával kenegetik szőrü
ket, s igy ha vizben vagy vizenyős nedves helyeken 
csigák, rovarok, giliszták után kutatnak, sohasem 
áznak át, mert a szőrükön levő olaj a vizet távol 
tartja. Leginkább a vizi cziczkány veszi nevezett 
mirigyeknek hasznát, mert ö élelem keresés végett 
hosszabb ideig vizben kénytelen tartózkodni. A vizi 
cziczkány legnagyobb és legbátrabb valamennyi 
között, — úgy annyira, hogy apróbb halakat, béká
kat is iparkodik hatalmába keríteni. Ez által termé
szetesen némi kárt is okoz, de minthogy főélelmét 
egerek, rovarok, férgek, pióczák képezik, ő is mint 
többi cziczkány rokonai határozott védelmet ér
demel.

A rovarevő és ragadozók közé tartozik még a 
közönséges sün (Erinaceus europaeus). Háta tüskökkel 
van fedve, valódi szemfogai nincsenek, füle, farka 
rövid, éjjeli állat, a telet dermedtségben tölti. Mind 
a mellett, hogy tüskökkel van felfegyverkezve, és 
veszély idején gömböt alkot testéből, sok ellenségei 
támadnak, melyek húsa után áhítoznak és addig 
háborgatják, mig czélt nem érnek; kutyák, rókák, 
görények, suholyok, Ízletes liusa miatt, de azonfelül 
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az emberek valószínűleg feltűnő' alakja miatt vagy 
tudatlanságból üldözik, kevesbítik és szabadságától 
megfosztják. Szobákban és kamrákban nem ész
szerű a sün tartása, mert kis területre szorítkozva 
nincs számára elegendő működési tér; ellenben paj
tákban, csűrökben vagy nagyobb magtárakban talál 
elég pusztítani való egeret. Kertekben a sün igen 
hasznosnak bizonyul, mert buzgó felkeresője az ártal
mas bogarak, bábok, nyüvek, csigák és gilisztáknak, 
továbbá az egereket kiválóan vadássza, holott a va
kondok csak akkor eszik egeret, ha véletlenül reá
juk akad.

Csalatkozik az, ki a sünt ügyetlen, tehetetlen 
állatnak tekinti. Ejji kirándulásaiban legnagyobb 
fürgeséggel és ügyességgel ragadja meg prédáját, az 
egerek és fiatal patkányok közelébe lopódzik s 
ugorva kapja el. A sün továbbá felkutatja az egér 
és patkányok tartózkodási helyeit és kiássa földalatti 
rej fékükből.

Különös tulajdonsága a sünnek az, hogy az 
állati mérgek neki nem ártanak. A kőrösbogár nős
tényei (mint a cserebogaraké) a föld alá rakják peté
iket, ezeknek ő nagy kedvelője, megeszik belőlük 
nagy mennyiséget a nélkül, hogy egészségi állapota 
megváltoznék. Élete veszélyeztetése nélkül harczra 
kél és megeszi a mérges kígyókat, nevezetesen ha
zánkban is tartózkodó peri paizsóczczal, (Perias be- 
rus) és Mehádia környékén található homoki viperá
val (Vipera ammodytes). Össze csukva asüntily mérges 
kígyókkal, nem nyugszik addig mig csak meg nem 
ölte és mérges fejét fel nem falatozta. E kedvező tu
lajdonokat tekintetbe véve, bizonyosan megérdemli, 
hogy védelemben részesítsük és kevesbitését meg
akadályozzuk. De legyünk igazságosak és ne hallgas
suk el hibáit sem. Kirándulásaiban el fogja a vakan-

A gazda barátai. n 
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dokot, cziczkányt, békát, törékeny kuszmát (Arguis 
fragilis); továbbá ha reá akad, a fészekből kiszedi az 
apró madarakat, s igy oly vadaskertekben, melyek
ben fáczánok tartózkodnak vagy tény észtéinek, nem 
szivesen türetik meg. Ősszel a lehullott gyümölcs 
és bogyófélék sem kerülik el figyelmét, hanem 
a különféle rovarokkal együtt azokat is gyomortölte
léknek tekinti. Összes életmodora és táplálkozása 
alapján azonban, ha elfogulatlanok leszünk Ítéletünk
ben, nem jogosittatunk fel a sün üldözésére, mert 
szántóföldön, kertekben és erdőkben kiszámithatlan 
hasznos tevékenység által jelentkezik. Némely erdé
szek azon véleménye, hogy az erdei fák magvait 
megőrli és megeszi, fogainak alkata és alakja miatt 
a lehetetlenségek közé tartozik, s igy tudatlanságot 
árulnak el azok, kik szegény állatnak e tévhitből 
eredt kártékonysága miatt, ellenségeivé szegődtek.

A menyétfélék s ezek közül a közönséges menyét 
(Mustela vulgaris) és nyest menyét (Mustela foina) 
bár nem tartoznak kedves állataink közzé, mégis nem 
mondhatók minden körülmények között kártéko
nyaknak.

Gyakran láthatjuk utak mentén, szántóföldeken, 
szérüs kertekben, e karcsú állatok mily gyorsan sza
ladnak és surrannak el mellettünk, s testalkatuknál 
fogva mily könnyedén bújnak az egérlyukakba. 
Mint ragadozó állat hússal táplálkozik, főélelmét az 
apró emlősök, madarak, leginkább egerek, általában 
oly állatok szolgáltatják, melyek ellen sikeresen 
küzdhet meg. Kicsi feje, hosszú karcsú teste, rövid 
lába arra képesiti, hogy az aránylag kicsinynek 
látszó lyukak és hézagokba furakodhatik. A hová 
fejét bedughatja, oda hajlékony testével is befér. A 
felette kártékony poczoknak (Arvicola) nincs na
gyobb ellensége a menyétnél. Nem csak midőn fiai 
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élelmezéséről gondoskodik, hanem az év minden 
szakában kedvvel, valódi hivatással űzi öldöklő és 
vérengző rendeltetését. Oszszel és télen is tevékeny, 
kertekben és lakházak közelében tartózkodva iszonyú 
pusztítást visz véghez az egerek és patkányok so
raiban.

A közönséges menyét télen sem változtatja gerez
nája színét, a hó alatt is folytatja mesterségét, és hogy 
azt sikeresen, tehesse az egerek által készített járá
sokban halad és saját utaikon keríti hatalmába. A 
hölgy menyét (Mustela erminea) télen egészen megfe- 
héredik s éppen fehér színe könnyíti megélhetését. A 
hó tetején szaladgáló egér, poczok — színe miatt nem 
veszi észre leselkedését, s igy könnyű szerrel össze- 
fogdostatik.

A szénaboglyák és gabona-csomók a menyéteknek 
nem csak alkalmas tartózkodási helyet nyújtanak, 
hanem ugyan ily helyeken megfelelő zsákmányt is 
találnak, a kártékony őrlők és hörcsögök oda húzód
nak s ott lelik halálukat. A baglyok, ölyvök és vér
csék egész pusztítása sok tekintetben korlátolt. A 
baglyok enyhe időben csak éjjel vadásznak; utóbbiak 
egérfogdosása télen korlátolt, midőn a hó tetejekéreggé 
fagyott s az egerek a hó alatt tartózkodnak, gyakran 
napokig nem akadnak reájuk. A menyétek minden 
időben és évszakban, a hó alatt és hó felett üldözik 
és marczangolják. A ragadozó madarak továbbá, mi
dőn megtöltötték begyüket, nyugalomra húzódnak; 
a menyétekjóllakás után is csupa kedvtelésből, öl- 
döklési hajlamból sem hagynak fel vadászatukkal s 
igy tartózkodási helyükön néha összehalmozott ege
rekre, hörcsögökre akadhatunk. De elég a dicséret
ből. Nem felelhetünk nemmel e kérdésre, hogy nem 
ártalmasak-e a meny étek ? A legtöbb erdészek vállat 
vonva s talán gúnymosolylyal olvassák sorainkat.

5* 
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midőn a menyétek működése felett dicséretet han
goztatunk. Vegyék tekintetbe a kételkedők, hogy 
czélunk az elősorolt állatok összes működését és élet
módját némileg megvilágítani, nem pedig tevékeny
ségüknek egy mozzanatára hivatkozni.

Előre is tiltakozunk a szobatudós elnevezés ellen, 
minket a gyakorlat vezérel ítéletünk kimondásában, 
tehát a mezőgazdászat, erdészet és kertészetre nézve 
kártékony vagy hasznos állatok összes életszükségle
tei tekintetbe vétele után iparkodunk döntő nyilat
kozatot hozni.

Az erdészettel foglalkozók és vadászok méltán 
vádolják a menyéteket, hogy az apróbb madarak
nak, fogoly, fürj és fáczánnak nincs gyilkosabb ellen
sége a menyéteknél, továbbá a nyulak apró kölykeit 
sem vetik meg. De mit bizonyít az ? A menyétek fő 
élelmi anyaga egér, patkány és hörcsögből áll, és 
ha ezek felkeresésében madarakra vagy egyébb hasz
nos állatokra akadnak, vérengző természetüknél 
fogva azokat sem hagyják érintetlenül. Azokat külö
nösen nem keresik, hanem az ártalmas állatok utáni 
kutatásuk alkalmával a hasznosokat is üldözőbe ve
szik. Ez pedig előnyükre szól.

A gazdasági udvar közelében is alkalmatlan látó 
gatók, mert a házi szárnyasok sokat kevesbednek 
ha közelükbe férkőzhetnek. Ily esetekben üldöztes 
sük kutyákkal, szükség esetén lőjjük el, de a szabad
ban barangolók élete ellen ne törjünk. Ha fogságba 
kerülnek, ne pusztítsuk el, hanem szállítsuk távol eső 
helyre és bocsássuk szabadon. Ugyanezt mondhatjuk 
a görényről (M. putorius); arczorra hegyes, lábai 5 
ujjasok, előlábai ásásra való erős karmokkal bírnak, 
földalatti odúkat ás, és üldöztetése alkalmával kiáll- 
hatlan bűzt áraszt. Nyáron sziklaüregekben, fagyö
kerek alatt, hörcsög és patkánylyukakban tartózko
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dik, télen pedig a pajtákban és szérüskertekbe húzó
dik meg. Egér, hörcsög, mocsári poczok, vándor 
egér felkeresésében és kiásásában hosszú karmai 
kitűnő szolgálatot tesznek. Ezeken kívül nagy kedv
vel fogdossa a békákat, halakat, gyíkokat, kígyókat 
továbbá a mérges homoki viperát és béri paizsóczot.

A görény hajlékony teste, mozgékony nyúlós 
bőre, tű hegyes foga s öldöklő természete miatt a 
ragadozó emlősök legvérengzőbbikének tekintetik. 
Gyors mozdulatai eléggé ismeretesek, azonban az 
apróbb menyétek nálánál még fürgébbek. Hosszú 
görbe karmai miatt ügyetlen mászó, s igy élelmét 
leginkább közvetlen a föld felületén keresi és találja. 
Az apróbb menyétek mint ügyes mászók felkeresik 
a fa ágain pihenő madarakat, a madarak fészkeit, a 
galamb és tyúkházakat, s meg nem szüntetik öldöklő 
mesterségüket, mig élő szárnyast éreznek közelükben. 
A görény azonban néhánynak,gyakran csak egynek 
agyonmarása után távozik elejtett zsákmányával. 
A kisebb menyétek kedvtelésből ölnek, a görény mint 
ragadozó állat életfenntartási szükségből. E tekin
tetben a menyét és görény működése között tetemes 
különbség mutatkozik, mely különbség a görénynek 
előnyt biztosit ragadozó társai felett. Sok fogoly, fürj, 
nyúl és egyébb apró szárnyas vándorol a görény 
gyomrába, de még több egér, patkány, hörcsög ismer
kedik meg fogainak élével. Nem tartjuk a görényt fel
tétlenül irtandónak, azonban túlságos elszaporodása 
mind az erdőben és mezőkön, mind a gazdasági ud
varok körül nem engedhető meg.

A rókát (Canis vulpes), némely gazdasági iró és 
erdész védelemre ajánlja, mások mint például a gya
korlati gazdák és vadászok, határozottan az üldö
zendő állatok közé helyezik. El nem tagadható, mi
szerint a róka nagy mennyiségű egeret képes elpusz- 
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titani, továbbá patkány, poczok, hörcsök, sáska, 
nagyobb bogarak, néha giliszták és csimazok sem 
vettetnek meg általa. E csekély hasznos működésé
ért azonban búsásan kívánja hogy megjutalmaztas- 
sék. De minthogy nevezett érdeméért senkisem kí
nálja megfelelő jutalommal, besompolyog a gazdasági 
udvarokba és még az ólakból is kilopja szárnyas 
házi állatainkat. Legtolakodóbb télen, midőn a sza
badban nem talál elegendő élelmet és koplalni kény
telen ; ilyenkor az éhség kinjai által hajtva merész 
ravaszsággal iparkodik libát, pulykát, ruczát és tyú
kot hatalmába keríteni.

Ősszel ellátogat a szőllőkbe és gyümölcsösökbe, 
almát körtét, szőllőt csemegézni; ha érett gyümölcsre 
nem tehet szert, megelégszik a legsavanyubb vacz- 
korral is; folyók mentén ügyes rákásznak bizonyul, 
a halászok nagy bosszúságára gyakran megtörténik, 
hogy kiüríti a haltartókat vagy ha hozzá fér, széttépi 
a hálót s kieszi a benne lévő hal készletet.

Erdőkben, réteken és nádasokban, általában min
denütt hol róka tartózkodik, nagyon érezhető, hogy 
hússal élő állattal van dolgunk. Fiai élelmezésekor 
földalatti lakásának bejáratai környékén nagymeny- 
nyiségü toll-, csont-, bőrmaradványokat találunk. 
Ott látunk nyúl-, hörcsög-, sün-, ürge- és patkánybő
röket, kisebb nagyobb madarak szárnyai, fejei, csontjai 
kimondhatlan számban hevernek szerteszét, de még 
kis őz, bárány és malaczhulladékok sem tartoznak 
a ritkaságok közé.

A szabadban élő madaraknak, ezek tojásainak és 
ivadékainak hatalmas pusztítója a róka.

Mindezekből kitűnik, hogy a róka bár sok egeret 
pusztít el évenként, még sem tehet és nem tesz ez 
által annyi hasznot, hogy egyébb kártételei csak cse
kély mérvben is ellensulyoztathatnának. A gazdák 
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és vadászok véleménye tehát helyeselhető, hogy a 
róka minden körülmények között üldözendő és pusz
títandó, és ha léteznének oly egyénék, kik az ellen
kezőt hirdetnék, azok vagy nem ismerik a róka ter
mészetét, nem ismerik a szabadban tartózkodó álla
tok életfeltételeit, vagy oly állatkedvelők, kik el
fogultságuknál fogva alaptalan következtetésekkel 
iparkodnak «tüskön bokron» át a róka védelmére 
kelni.

A róka nem érdemel kíméletet; egész életmodora 
és életszükségletei irtandó állatnak minősitik; tehát 
ólmot neki.

A. A hüllők.

Nem ismerünk oly állatosztályt, melynek egyes 
tagjai oly általános megvetésben részesülnének, alak
juk miatt utálatot s félelmet gerjesztenének és kép
zelt kártékonyságuk miatt annyira üldöztetnének, 
mint a hüllők osztályába tartozók; de ismét mond
hatjuk, hogy alig léteznek oly állatok, melyek a 
vadon termő és vetett növényeinkben oly kevés kárt 
okoznának és annyi falánk rovart emésztenének meg, 
mint ők. Az ide tartozó fajok kisebb nagyobb mér
tékben kártékony rovarokkal, egerekkel s ilyféle 
veszedelmes állatokkal táplálkoznak.

A béri paizsócz (Perias berus) és homoki vipera, (Vi
pera ammodytes) kivételével, mindnyájan utógondo
lat nélküli védelmet érdemelnek. Említett mérges 
tulajdonságokkal bírók is egerekkel táplálkoznak, de 
minthogy marásuk reánk és háziállatainkra vésztho- 
zók lehetnek: ne oltalmazzuk, hanem üldözzük és a 
hol reájuk akadunk öljük meg.

Egyéb honi kígyó fajaink, ha nem is bizonyít
ható reájuk valami kirívó haszon, mégis minthogy 
nem ártalmasok, hanem kártékony egerekkel táplál
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koznak, életmódjukat tekintve mindenesetre oltalma- 
zandóknak bizonyulnak.

A kevésbé szakavatottak előtt a törékeny kuszma 
(Anguis fragilis), kigyó alakja miatt gyanúsnak te
kintve üldöztetik; azonban ő egészen ártatlan állat és 
nem is kigyó, hanem lábnélküli gyik. Nálunk, álta
lában egész Európában található. A mérges peri 
paizsócz gerinczén végig húzódó vonal csipkézett, a 
kuszma sávolya pedig szalag alakú, teljesen egyenes 
szélű és setétbarna vagy fekete szinü. Gyakran a 
gerinczen lévő fősávoly két oldala mellett még két 
keskeny de egyenes csík is látható.

Alteste szürkés fekete vagy egészen fekete. Feje 
feltűnő kicsiny, sszáj ürege oly szíík, hogy azok apró 
rovarokkal,gilisztákkal, hosszúkás vékony álczákkal 
táplálkozhatik.

A valódi gyíkok is egészen ártatlan fürge állatok, 
rovarokkal, férgekkel táplálkoznak s igy nem létezik 
ok, mely miatt üldözőbe vétethetnének.

Minthogy a kígyók és gyíkok a közéletben alig 
különböztetnek meg, nem lesz érdektelen a kettő 
közötti különbségről tüzetesebben megemlékezni.

A kígyók az által tűnnek ki, hogy testük meg
nyúlt henger alakú s nagyobbára lábatlan. Szempil
láik nincsenek. Majdnem valamennyi a száj üreget 
képező csontdarab, mozgó összeköttetésben van egy
mással ; az alsó állkapocs két részből áll, melyek 
csak laza szálak által vannak összekötve, mi által a 
száj bezárásánál torkukon mély barázda,úgynevezett 
állbarázda képződik: mi a kigyók különös ismertető 
jellege. Az állkapocs ezen szerkezete s a nagyon ki
táguló torok képessé teszik a kigyót, száját oly any- 
nyira kinyithatni, hogy ennek átmérőjét jóval túlha
ladó állatokat könnyűséggel lenyelhet. Ezt köny- 
nyebitik -még a hátrafelé görbült éles és hegyes fogak, 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



73

melyekkel az egyszer megragadott zsákmányt, mint
egy gyomrukba taszítják. Nyelvük mélyen hasadt, 
kiölthető s tapintási szervül szolgál. A kigyók vala
mennyien tüdőkkel lélegzenek,s valódi csuszók, mert 
mozgásuk hullám- vagy féreg képű. Testük finom 
szarunemü pikkelyekkel van fedve. Az izomrendszer 
legtökéletesebben van kifejlődve, az agyvelő kicsiny 
az érzéki szervek közt egy sem igen éles. Hosszúkás 
szivük két különvált elő- és két egymással közlekedő 
szivkamrából vagy gyomrocsból áll. Különös figyel
met érdemel a kigyók fogazata. Az állkapcsok egy
szerű, horogidomulag hátrafelé görbült fogakkal van
nak ellátva. A mérges kigyók ezen fogakon kivül a 
felső álkapocsban még más hosszabb, görbült, belül 
üres azaz csatornás s hátra fektethető méregfogak
kal birnak, melyeknek tövein méregmirigy van. Ha 
a kigyó marni akar, a méregfogak felegyenesednek 
és azon nyomás, mely maráskor a méregmirigyre 
eszközöltetik, a mérget a fogcsatornán keresztül a 
sebbe szorítja. Nem minden mérges kigyó veszedel
mes, sőt ugyanazon állatnál a hatás is különböző. 
Minél nagyobb s korosabb a kigyó, annál veszélye
sebb, minél régebben nem mart, annál nagyobb az 
összegyűjtött méreg mennyisége, veszélye is, minél 
melegebb az évszak, annál halálosabb a méreg, végre 
a méreg hatása a megmaratott helytől is függ, mint
hogy ettől tételeztetik fel a vérbe való gyorsabb vagy 
lassúbb felvétele. A kigyók kizárólag állatokkal táp
lálkoznak, még pedig többnyire gerinczesekkel, csak 
a kisebbek élnek ravorok és egyéb kis állatokkal. 
Tojásaik bőrnemü héjjal vannak borítva. Hideg tája
kon a telet átalusszák. Majdnem mindnyájan az 
alfél táján levő mirigyekből kellemetlen szagu anya
got választanak ki.

A gyikok megnyúlt hosszúkás testtel birnak, a 
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mozogható bordák egy része rendesen a szögycsont- 
hoz csatlakozik, mely csak néhánynál hiányzik; 
többnyire négy lábbal birnak, ezek azonban egészen 
el is fcorcsosulhatnak, mi által testük kígyó alakot 
nyer. A medenczecsontok mindenkor megvannak. 
A felső állcsont a többi arczcsontokkal szilárd össze
köttetésben van, az alsó állcsont egy darabból áll, 
miért is szájukat semmiképpen sem tágíthatják ki; 
igen különböző fogazatuk abban egyezik meg, hogy 
fogaik közvetlenül a csonton ülnek, tehát soha sin
csenek beékelve. A fogaknál nevezetesebb a nyelv, 
melynek alakja szerint különböztetnek meg e rend 
főcsoportjai.

A legtöbb gyik szemhéjjakkal, szabadon fekvő 
dobhártyával s dobürrel bir.

Bőrük pikkelyekkel vagy paizsokkal fedett. A 
vízben, szárazon, némelyek fákon élnek, rovarokkal, 
férgekkel táplálkoznak. (Kriesch János, állattana 
után).

A hidegvérű állatok osztályába tartozók közül 
hasznosságuk miatt megemlitendők a békák és varan
gyok. Ez állatok alkotásuk és fejlődésük szerint a ha
lakhoz sorakoznak, mig a gyikok és kígyók a felsőbb 
gerinczesekhez csatlakoznak. A békák gerinczoszlopa 
kurta s egyszerű kardalaku csontba végződik, mely 
a villa alakú csip csontok közé terjed. A bordák egé
szen hiányzanak, de a 7—9 hátcsigolya harántnyujt- 
ványai erősek. A szegycsont rendesen megvan és ket
tős kulcscsont által áll összeköttetésben a lapoczczal. 
Szivök egy gyomrocsból és két nem teljesen elvá
lasztott pitvarból áll. Izmaik halovány színűek. Sza
porodásuk csakis vízben történik, melyben fiaik 
ifjúságukat töltik. Midőn a petéből kibújnak, még 
nem birnak azon szervezettel mint szülőik, ők azt 
csak bizonyos időben történt átalakulás (Metamor- 
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phosis) után kapják meg. Eleintén a halakhoz hason
lók, lábatlanok, külső kopoltyuk által lélegzenek és 
széles uszonynemü fark segítségével úszkálnak és 
porontyoknak neveztetnek. Későbben a fark elsatnyul, 
a kopoltyuk elenyésznek, majd az egyik, aztán a 
másik lábpár jelenik meg, és az állat tüdők által 
lélegzik. Az alsóbb rendűek egész életükön át a po
rontyok fokán maradnak s tüdejük mellett a kopol- 
tyukat is megtartják.

Hónapokig éhezhetnek, a telet iszapban vagy 
föld alatt töltik, életszivósságuk oly nagy, hogy a ne
vezetesebb szerveket és testrészeket is visszakapják.

A békák és varangyok feltűnően hasonlítanak 
egymáshoz, utóbbiak felbőre mirigyes szemölcsökkel 
van terítve. A békák ugrani képesek, mert hátulsó 
lábaik hosszabbak az elsőknél, a varangyok inkább 
kúsznak, mert hátsó lábuk hosszasága alig különbö
zik az elsőktől.

A békák leginkább legyekkel és egyébb ezekhez 
hasonló állatokkal táplálkoznak.

Legismeretesebb a zöZd lombász (Hyla arborea), és 
a kecske béka (Rana esculenta), mely utóbbinak czomb- 
jai ehetők. A vízi hagymár (Pelobates fuscus), fog- 
hagymaszagot terjeszt és tojásait gyöngy zsinór
alakba rakja.

A közönséges varangy (Bufo cinereus), is foghagyma 
szagu, felbőrén és füle mögött létező duzzadékos mi
rigynek nedve az emberi bőrre hozva izgat, viszke
tést idéz elő, sőt veszedelmes szemlobokat okozhat.

Újabb időben Angol és Francziaország kertészei, 
meggyőződve a varangyos béka rovarpusztitásáról, 
nem csak hogy nem üldözik, hanem előmozdítják 
szaporodásukat, védelembe részesítik és a mely kert
ben nem található, oda pénzen szerzik meg. Leg
újabban egész béka vásárok tartatnak. A melegágyi 
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növények veszedelmes pusztítóit üldözni, kevesbi- 
teni, a varangyos békának hivatása !

Senki sem fogja a varangyos békát a szép állatok 
sorába helyezni, de a szépség mellékes dolog és ha 
a gazda és kertész hasznos állatot kiván fejlődő nö
vényzete számára védelembe részesíteni, akkor a 
varangyos béka nem maradhat a kifelejtettek között.

B. Rovarok.

Sok rovar létezik, mely rejtélyes módon vagy 
gyakran szemünk előtt hasznos munkát végez vagy 
áldásos működést tanúsít, de minthogy nem ismer
jük kellően, nem is védelmezhetjük; azonfelül szám
talan rovar sürög forog körülöttünk és ha ismerjük 
is, ha tudjuk is miben fárad, még sem áll hatalmunk
ban szaporodásukat előmozdítani, megélhetésüket biz
tosítani vagy röviden mondva oltalmazni.

Léteznek ragadozó rovarok, melyek más rova
rokkal, azaz növényzetünkre kártékony rovarokkal 
táplálkoznak. A levelészek óriási raja és számokkal 
talán ki sem fejezhető szaporasága mivé tenné fáin
kat és kerti növényeinket, ha a bódék (Coccinella), 
kapzsár (Asilus) és gyelme (Tachina) félék nem keves
bítenék mennyiségüket.

A növény virága termékenyítés nélkül magot 
nem hozhat.

Jóllehet hogy a terme és a himport tartalmazó 
porodák a legtöbb növényeknél egy virágban van
nak elhelyezve, de léteznek virágok, melyeknél a 
virág alakjánál fogva nem hullhat a porodák himpora 
a terme bibéjére, s igy termékenyítés nem létesül. 
A méh és pöször-félék, midőn mézet keresve virágról- 
virágra szállnak, érintkeznek a porodákkal, a himpor 
reájuk tapad, s midőn jöttük mentükben a termére 
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szállnak, a himpor a bibére hull — s a termékenyítés 
létesülhet. A méh tehát nem csak mézet gyűjt, ha
nem a hüvelyesek és herefélék termékenyítésénél 
nélktilözhetlennek bizonyul. Véghetetlen azon kisebb- 
nagyobb rovarok száma, melyekre hasonló műkö
dést ruházott a természet.

Egyetlen egy méh és pöször naponta ezrekre 
rugó termekenyitést eszközöl.

Sajnos, hogy a ragadozó rovarok elterjedésének 
előmozdítására keveset vagy semmit sem tehetünk. 
Itt a természet ereje és gondoskodása működik he
lyettünk.

A termékenyítést közvetítő rovarok szaporodása 
ügyében, működésünk bár korlátolt, még sem egé
szen eredmény nélküli.

A méhek társaságban élnek, s egész telepeket ké
peznek. Ezek szaporodása és elterjedése sok tekintet
ben akaratunktól és szakértelmünktől függ. Minél 
több méhet tartunk, annál több oly rovar dongja 
körül a virágok ezreit, melyek a termékenyitésrel 
befolyást gyakorolnak.

A különféle nagyságú hangyák jóllehet hogy nö
vényi eredetű anyagokkal is táplálkoznak, mégis 
legkedvesebb eledelüket állatok képezik, s igy a raga
dozó rovarok közé sorolhatók.

A hangyák az édes nedveknek nagy barátai, s 
igy leginkább azon gyümölcsöket keresik fel, me
lyek kirepedtek vagy rovarok által megrágattak.

A növények nedvével táplálkozó ártalmas levelé- 
szek édes bélürülékét a hangyák keresik fel, de egy
úttal az édesség elnyerése végett magát az állatot is 
megölik, s igy mindenütt hol hangyák tartózkodnak 
vagy a mely fára hangyák kezdenek járni, onnét a 
levelészek rövid idő múlva tágulnak s elenyésznek.

Apró hernyók és bábok a hangyák által megtá
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madva is megöletnek. Tapasztaltatott, miszerint a 
hangyabolyok közelében álló fák a hernyóktól nem 
szenvednek. Az erdészek érdekében fekszik, az erdők- 
ben lévő hangyabolyokat oltalmazniés a népet ez irány
ban felvilágositani, vagy megakadályozni azt, hogy 
azok semmi körülmények között szét ne hányattas
sanak ; továbbá felügyelni arra, hogy a hangyák 
bábjai, az úgynevezett hangyatojások, ne gyüjtes- 
senek. Midőn ezen tojások összedetnek, az egész han
gyatelep szétromboltatik.

A felette hasznos rovarok közé tartoznak továbbá 
a fürkészek (Ichneumonidae). A galagonya és káposzta 
özöndék falánk hernyóinak és lepkéinek alig talál
kozik veszedelmesebb ellensége a fürkészeknél, mert 
petéiket hernyóikba, bábjaikba és lepkéikbe rakják, 
melyekből ha kikelnek az apró ivadékok, rajtuk s 
bennük élősködnek, megölik s felemésztik azokat.

A londoni entomologiai társaság áthatva a fürké
szek nagy hasznáról, egy fürkésznek (Microgaster 
glomeratus) bábjait Amerikába azon czélból szálli
tatta, hogy ott az özöndékek túlságos elterjedése 
megakadályoztassék.

** *
E füzetkében elmondottakból a szives olvasó 

némi tájékozást szerezhetett a szabadban élő számos 
állatok hasznos tevékenységéről. Azonban Ítéletünk 
kimondásakor tekintetbe veendő, mily szempontból 
fogjuk fel a megítélendő állat életműködését és mily 
viszony létezik az Ítéletet mondó ember és a szabad 
természetben vadon élő állat között.

Szorosan véve, legkevésbé sem áll jogunkban, az 
állatok általános hasznossága vagy kártékonysága 
felett döntőleg nyilatkozni; mert Ítéletünk lehet elfo
gult és érdekből származott s az ebből kifolyólag 
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támadó fogalomzavar itéletünkhez helyes alapot nem 
szolgáltathat.

Miveit és erkölcsös ember nem csak ismeri az 
állatok iránti kötelességeit, hanem azokat meg is 
tartja; továbbá iparkodni fog a tisztább eszméket 
azokkal is megismertetni, kik eddig álutakon haladtak 
vagy emberi hivatásukat tévesen felfogták.

Gondolkodó ember soha sem fogja a következőket 
kétségbe vonni: l.liogy mindenféle állat joggal léte
zik és e létezésénél fogva életszükségleteit joggal 
iparkodik kielégíteni; 2. hogy csak azon állatot szabad 
életétől megfosztani, mely megélhetésünk alapfel
tételeit fenyegeti vagy melynek testtömege saját 
életünk fenntartásához nélkülözhetlen; s végre 3. 
hogy minden oly állatot, mely reánk veszélyt nem 
hoz, megölni, üldözni nemcsak tiltatik, hanem még 
tevékenységében zavarni, vagy megélhetését nehezíteni 
sem szabad.

Ki ezeket szem előtt tartja, megérdemli az ember 
nevet, mert teljesiti az alantabb álló lények, az ál
latok iránti kötelességeit is.

A gazdának, kertésznek és erdésznek azonban 
nemcsak az erkölcsi törvény, de saját sürgős érde- 
kök is parancsolja, hogy kíméljék, sőt védelmezzék 
mind azon állatokat, melyek nekik hasznos szolgá
latokat tesznek és terményeiket oly ellenségek ellen 
védik, melyek irányában az emberi erő nagyobbára 
tehetetlen.

Ezért nagyon is helyes ama tanács, miszerint: 
«a határokban álló vagy még fölállítandó tilalom
fákra a V. F. betűk alá a következő szavak is felvé- 
sendők»: «Kíméljétek a ragadozó, kúszó és éneklő 
madarakat.»

Igen korszerű és üdvös afranczia földmivelési mi
niszternek abbeli újabb rendelete is, miként az egész bi
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rodalomban erdők szélein, utak mentén, mulatókertek
ben stb. táblák felállíttassanak a következő felirattal: 

«A sün egerekkel, csigákkal, csimaszokkal, általán 
véve oly állatokkal táplálkozik, melyek a mezőgaz
daságra nagy kárt hoznak. Ne öljétek meg a sünt!

A béka óránként 20—30 rovart pusztít el. Ne 
öljétek meg a békát!

A vakond szünetlen csimaszokat, tücsköket, bábo
kat, mindennemű rovarokat elemészt; gyomrában 
soha sem találtak növénynek nyomát; többet hasz
nál semmint árt! Ne öljétek meg a vakondot!

A rovarok évenként sok megyében több millió 
forintnyi kárt okoznak. Csak a madarak pusztíthat
ják kielégítő sikerrel, mert ők nagy hernyóevők s 
igy a mezőgazda, kertész s erdész leghasznosabb ba
rátai. Gyermekek, ne szedjétek ki a madárfészkeket!»

Végre idézzük a «Gyakorlati mezőgazda» czimü 
lapban Iby Ferencz által közlött szintoly kedves 
mint figyelemre méltó kis verset: «A madarak nyílt 
kérelme zord tél idején!»

Kölcsönt esdünk tőletek,
Kölcsönt jó kertészek!

Kölcsönt biztos kamatra
Gazdászok, erdészek! 

Nem kérünk mi aranyat,
A pénzhez nem értünk, 

Magbuzát se adjatok, 
Ocsu is jó nekünk. 

Látjátok a nagy havat, 
Fa s bokor zuzmorás. 

Fázik, éhes a madár,
Szerencsétlen nótás!

De ha jön a kikelet
S a fák kizöldelnek; 

Tarka tollas népeink 
Vig danára kelnek. 

Pusztítjuk szorgalmasan
Hernyók millióit, 

így fizethetjük vissza,
A tökét s kamatjait.
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