
nálható, mert hamar megsavanyodik és árt a madaraknak. Hő-
fejlesztő zsiradékokat kell nekik adni, tehát főleg olajos magvakat 
és zsiradékot. Husvagdalék, háj, főtt rizs már jó szolgálatot tehet. 
Kendermagot, napraforgómagot, tökmagot, mákot, husvagdalékot, 
berkenyebogyót, kölest, zabot összekeverve czélszerü egyenlő 
sulyu olvasztott faggyúval elegyíteni, nehogy a szél elsodorja a 
magvakat. A faggyú e mellett maga is táplálék. Az ilyen madár
kalács készen is kapható a fészekodugyárban. 

A magevőknek a földön berendezett etetőkben bármily 
gabona- és más maghulladék adható. 

Ezek volnának főbb vonásokban a madárvédelem teendői. 
Kiegészitésükre még csak azt jegyezzük meg, hogy ha az eresz 
alatti fecskefészkek alkalmatlanná válnának az okozott piszok 
következtében, ez még nem lehet ok azok elpusztítására. A fészkek 
alá szegezett deszkák által ezen alkalmatlanság ellen megvédhetjük 
magunkat. 

Végül még néhány szót érdemelnek a karók stb. végébe 
helyezett fogóvasak. Ezek alkalmazása általában nem ajánlatos, 
mert igen gyakran több hasznos ragadozó madár pusztul el általuk, 
mint káros. De ha mégis alkalmazzuk, akkor lehetőleg csak 
nappal legyen a vas fogásra állítva s ne szegezzük azt a karóra, 
ugy hogy az összecsapódása után a földre essék és csavarjunk a 
fogó-részek körül kóczot vagy rongyot, hogy a megfogott állatok 
a levegőben való csüngés és a lábak szétzúzása által felesleges 
kínokat ne szenvedjenek s hogy a megfogott hasznos állatokat 
(baglyok, ölyvek, vércsék) ismét szabadon bocsáthassuk. 
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IRODALOM. 
I. Lapszemle. 

Étető mészpor alkalmazása a csemetekertekben kárt okozó 
cserebogár-pajodok ellen a Deutsche Forstzeitung idei márcziusi 
21-ik száma szerint feltétlenül biztos szer. Ott, hol a csemetekerteknek 
vizzel hígított karbolineummal, szappanvizzel való bepermetezése, 
marhasóval való behintése, a szénkéneggel való eljárás, tüzelés a 
cserebogarak rajzása idején stb. nem segített, a csemetekerteknek 
maró mészporral való behintése kitűnő eredményt mutatott fel. 



A csemetekerteket, hogy a pajodok a szomszédos területről be ne 
vándoroljanak, mindenekelőtt legalább is 75 cm  mély árokkal 
kell körülvenni. A csemetekertet azután friss, finoman megőrölt, 
oltatlan mészporral kell behinteni. A behintést a cserebogár raj
zása idején — május és június hóban — legalább kétszer kell 
eszközölni, először a rovarok párzása idejében, később pedig abban 
az időben, midőn a mész az időjárás következtében a talaj felületéről 
eltűnik, lemosódott s esetleg harmadszor akkor, ha a cserebogarak 
repülése még hosszabb ideig tart. A mészpor t. i. visszatartja a 
rovarokat attól, hogy petéiket a csemetekert talajába belerakják. 
1 hektárra mintegy 40 mázsa mészport kell számítani, a második, 
illetőleg harmadik behintésnél mintegy 20—20 mázsára. A csemete
kertet utakkal együtt egészen tele kell hinteni a mészporral, ugy, 
hogy azt a kinézést nyeri, mintha hóréteg borítaná. A mészpor 
kiszórásánál a munkások szemükre, szájukra, orrukra vigyázza
nak, illetőleg előbbire szemüveget, utóbbiakra kendőtakarót alkal
mazzanak. Az étető mészpor a növényeknek, apró csemetéknek 
egyáltalán nem árt, mig ellenben a talajnak trágyázó ereje által 
használ. 

Érdemes volna evvel nálunk is kísérletet tenni. 

Cserny Gy. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Személyi hirek. Ő Felsége, a király Feilitzsch  Artúr báró 
volt földmivelésügyi miniszternek a kereskedelmi szerződések és 
az állategészségügyi egyezmények megkötése körül szerzett kiváló 
érdemei elismeréséül az I. oszt. vaskorona-rendet adományozta, 
továbbá erdősi Baiersdorf  Károly fakereskedőnek a fakereskedelem 
és a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül a m. k. udvari 
tanácsosi czimet adományozta. 

Günther Antal budapesti ügyvéd, az Országos Erdészeti Egye
sület tagja igazságügyminiszteri államtitkárrá neveztetett ki. 

A tavaszi erdészeti államvizsg-a m. hó 23-án és a következő 
napokon tartatott meg. A vizsgáló-bizottság Horváth  Sándor 
miniszteri tanácsosból, mint elnökből, továbbá Vadas  Jenő ni. k. 


