
a parkokban, strandokon, üdülőhelyeken. Az erdő esztétikájához a csend szoro
san kapcsolódik. Az erdő szépségét csak akkor lehet igazán élvezni, ha semmi
féle idegen zaj nem nyomja el az erdő belső életének élettel teli csendjét. 

Létre kell hoznunk, a franciákhoz hasonlóan az úgynevezett „csend erdő
ket", útvonalakhoz közel a nehezebben mozgók számára, és távol, azok szá
mára, akik mélyen behatolva az érintetlen természetbe tökéletesen ki akarnak 
kapcsolódni. A természetvédelemhez szerintem a csend védelme is szorosan kap
csolódik. A városokban érvényben levő csendrendeletet, megfelelő módosítások
kal, ki kellene terjeszteni az üdülést, pihenést szolgáló területekre is, és azt igen 
nagy szigorúsággal végrehajtani. 

ruMCimuu Jh: THIUHHA J1ECA — HACyiUAfl IlOTPEEHOCTb I>HBHJlH30BAHHOrO MEJIO-
BEKA 

LUyM B 6ojibUiOM ropOAe CTÜBHT Hacejiemie non Bee 6ojiee <j)H3Hp.norHiiecKyio yrpo3y. .HonycKaeMan HHTen-
CHBiiocrb myiua KOJieGjreTcji OKOJIO 75 n;eun6eji. B ropoAe no OCHOBHUM peftcaM ABHWeiiHfl TOjibKO B TeqeHne 
necKOjibKHX HoqHbix qacoB He npeBbimaeTCH 3 T a B e j i u w n n a . yiweHbuiHTb yjiHMHbiit uiyM MO>KHO TOJibKO nyTeM 
nocaAKH AepeBbeB H KycTapuHKOB. Ho aScojiiOTHaH THUiHHa TaioKe BpeAHa. THiiiHHy, npeACTaBAfliomyio OTAMX, 
o6ecneMHBaeT jtec c BejiH^HHOH 3 B y K a , paBHOH 10—20 4>OH. 3Aecb JTIOAH, OTpbiBancb H BH3yajibH0 OT HCTO^HMKOB 
mywa, O5OCO6JÍHK>TCH ncHXHwecKH. K s c T e T H K e j i e c a OTHOCHTCH T H i u n H a ero H 06 STOM H y > K n o 0 C 0 3 H a H H O 3a6o-
THTbCÍT. 

Ghimessy L.: DIE WALDESSTILLE IST EINE LEBENSNOTWENDIGKEIT DES ZIVILISIER-
TEN MENSCHEN. 

Der Lárm der Grosstadte bedeutet íür die Bevölkerung eine zunehmende physiologische 
Gefahr. Die zugelassene Starke des Lárms betrágt 75 Dezibel. In den Stádten wird diese SchweUe 
nur in einigen Nachtstunden nicht überschritten. Der Strassenlárm kann nur durch den Anbau 
von Baumen und Straucher vermindert werden. Eine gánzliche Stille ist jedoch ebenfalls sehad-
lich. Der Wald sichert eine beruhigende Stille, hier betrágt die Tonintensitat 10 bis 20 fon. Im 
Walde können sich die von den Larmquellen auch visuell getrennten Leute psychisch isolieren. 
Die Stille Ist auch ein Bestandteil der Waldasthetik, sie soll daher auch bewusst gesichert 
werden. 

Cinkelakás 

A cinke közismerten odúlakó madár. Az odúlakásnak minősíthető legkülön
bözőbb helyeket igyekszik bérbevenni. Különös helyeken, sokszor erőszakos 
módszerekkel foglalt már lakást, lakóházban, használt kútkávában, munkásme
legedőben, erdei vasút telefonszerkezetét védő faházikóban stb. A cinkék életét 
közelebbről figyelők már többször írtak különc lakásválasztásairól és szoká
sairól. 

Ugyancsak ritka eseménynek voltak tanúi a Délsomogyi Állami Erdőgazda
ság bőszénfai fagyártmány üzemének dolgozói a közelmúltban. Egy széncinke 
házaspár választása a modern fűrészcsarnokban levő 1000-es szalagfűrész szürke 
vasöntvény állványzatának a szalagkereket tartó, üreges felső részére esett. Az 
állványzatnak ez a része 5 mm vastagságú vaslemezekből van összehegesztve 
és 60 cm mély, felsőbejáratú odút képez. 

A fűrészcsarnokban állandó, többműszakos üzem folyik. Gyakran tizenöten 
dolgoznak állandóan mozgó, termelő munkában. Az alapanyagnak, a készáru
nak, hulladékanyagnak mozgatása, valamint a szalag és körfűrészek jellegzetes 
hasító, szinte fület süketítő hangja sem zavarta meg elhatározásában a cinke
párt. De még az sem, hogy a kiválasztott szalagfűrész i.> állandóan nagy zajjal 
és rázkódással jár. 

A kiszemelt „odúlakás" berendezését a cinke házaspár nagy sietve elkezdte. 
Mohával bélelték, majd finomították különböző szőrökkel. Amikor a teljes, ké-



nyelmes berendezés, bélelés is megtörtént — cinkéné elkezdte rakni tojásait, 
hetenként kettőt-hármat. 

Mivel a mély vasodúban levő fészek hozzáférhetetlen volt, s cinkéné is alig-
alig hagyta el, a fűrészcsarnok dolgozói csak találgatni tudták, hogy hány darab 
is lehet az aprócska cinketojás? 

A költés idején cinkéné nem zavartatta magát. Nem hagyta el a tojásokat 
akkor sem, amikor a kíváncsiskodók eléggé gyakran belestek a vasodúba. Apró 
fekete égő szemeivel pislogva, szinte könyörgően kérte a leselkedőket, hogy 
hagyják őt nyugodtan, nehogy bántódása essen a kelő kicsikéknek. A cinkepapa 
idegesebb volt. Féltőén szállt be, majd ingerülten szállt ki az odúból. 

A szalagfűrész állványzatának felső részén, nyíllal megjelölt helyen van 
a vasodú-lakás 

Egyik napon, amikor cinkepár elhagyta a vasodút, a kikelt fiókák csicsergő 
hangjára, a fűrészcsarnok valamennyi dolgozója szinte egyszerre akarta látni: 
hányan vannak? hogy néznek ki? — Valamennyi tojás kikelt, .kilencen voltak a 
cinke-testvérek. Az odúba leskelődőket nagy csipogással, szájukat kitátva fo
gódták az állandóan éhes apróságok. 

Igen nagy munkát végzett a kis cinke házaspár, mire a napi menühöz a 
légy, rovar, kukac mennyiségét, a kilenc állandóan nagyon éhes fiókának meg
teremtette. S vajon ki tudja mennyi növényt, fácskát mentettek meg a nagy
mennyiségű rovar elpusztításával? A kicsikék jól tápláltságát, gyors fejlődését a 
cinkemama és cinkepapa biztosította. Egyik napon mind a kilencen kiültek a 
vasodúlakás „erkélyére", — megcsodálták a számukra még ismeretlen, zajos 
környezetet és pár nap múlva vidáman repülve hagyták el születésük helyét. 

Különös, érdekes, ritka alkalmat adó esemény volt ez, amikor egyszerre 
több dolgozó, következetesen, naponként figyelhette meg egy madárcsalád intim 
életét; az odúlakás lázas berendezését, fiókák születését és felnevelését, majd 
kirepülésüket a madarak életébe. 

A bőszénfai fagyártmánytelepen ma már több mesterséges odú van ki
rakva, különböző választékos helyre. A dolgozók itt már értik annak jelentősé
gét, hogy miért és hogyan kell hasznos madaraink védelmét az embernek elő
segíteni. 

Geleta Ferenc 


