
die Beringer in eilige Flucht jagte, da ja auch 8 Menschen durch die 
Wucht der ungeheuren Schlossen getötet wurden. 

Ausserdem wurden auch noch viele andere grössere und kleinere 
Vögel, Hasén und vieles Hausgeflügel durch den Hagel , der ja selbst 
die Hausdácher durchschlug und alle Feldfrüchte und Obstpflanzun-
gen vernichtete, getötet. 

A u f dem Schauplatz der Katastrophe fand sich auch König Boris 
ein und brachte sein lebhaftestes Bedauern zum Ausdruck. Viele 
Mitglieder der i n den benachbarten Stadten existierenden Jagdvereini-
gungen eilten auf die Unglückstátte, u m die vielen durch den Hagel 
verletzten Tiere "von ihren Leiden zu erlösen. 

Nebenstehend eine photographische Aufnahme nach der Hagel-
katastrophe mit den durch Hagelschlag verunglückten Störchen. 
I m Hintergrunde die ganz vernichteten Weingárten. 

SZÁMOS GÓLYA ÉS V A D G A L A M B PUSZTULÁSA 
N A G Y JÉGESŐ KÖVETKEZTÉBEN. 

írta : S C H U M A N N Ad. 

Ez év augusztus 5-én Dobri-del falu közelében, Eszak-Bulgáriában 
nagy jégeső volt, félkilónál is súlyosabb jégdarabok estek. A vihar a réte
ken elvonulásuk előtt összegyűlt gólyák közül mintegy kétszázat agyon
sújtott és száznál több gólyának eltörte a szárnyát és lábát. A bolgár 
királyi természetrajzi múzeum tisztviselői ebben az időben épp vadgalam
bok gyűrűzésével voltak elfoglalva, azonban a lehulló jég menekülésre 
késztette őket és sok galambfészket a fiókákkal együtt sújtott agyon. Sok 
más madár és nyúl is elpusztult. 

A H A Z A I TERMÉSZETVÉDELEM ÉRDEKÉBEN. 
Dr. Szalóki)-Navratil Dezső kormányfőtanácsos, országgyűlési képviselőnek, 
a MOSz elnökének felszólalása a képviselőház 1932. évi június 3-án tartott 

ülésén, a fólolmivelésügyi tárca 1932—33. évi állami költségvetésének 
tárgyalása alkalmával. 

T. Ház ! A természetvédelmet azért vagyok bátor most a mélyen t. 
plénum elé hozni, mert ez a földmívelésügyi tárcához tartozik és a 
természetvédelem azért fontos, mert ez olyan kapcsolat, amely a ter
mészet és az ember lelke között határozott nemesedést idéz elő. H a 
nézzük a nagy művelt Nyugatot, azt látjuk, hogy ott már régóta ter
mészetvédelmi törvény és az intézkedések egész sora védi a szebbnél
szebb természeti emlékeket. Ezek alatt érthetők például azok a remek 
szép sziklarészek, erdőrészek, hegyrészek, esetleg vizi tájak, az erdőkben 
kimagasló egyes szép évszázados fák és ezzel összefüggőleg természetesen 
az állatvilág kihalófélben levő egyedei is. H a ezt nézzük nálunk, kissé 
szomorú szívvel kell fogadnunk azt, hogy a mi minden szépért és jóért 



annyira lelkesülő nemzetünk nem látta meg azt, hogy vétek lesz eltűnni 
hagyni mindazt, ami szép múlt idők emlékét megint a szemlélők szeme 
elé varázsolja és hogy ezek sorra, nap-nap után a szemünk előtt pusztul
nak el. 

Ha pedig így nézzük, akkor elsősorban ki kell térnem azokra a nagy 
yizi területekre, amelyek azelőtt gyönyörű szép, vízzel telt, zöld fűvel 
borított — agrárvonatkozásban szabad pár szót szólanom — legelők vol
tak, de ahol ma a marha legfeljebb a sziket nyalhatja. Elment onnan 
minden, ami ott volt, elment a nád, a madárvilág, úgyhogy ma ezek a 
rideg területek túlnyomórészt terméketlenek és hiányzik az a víz, amely 
ott egyes helyeken, az Alföldön, a természet bölcs berendezkedése folytán 
elterült. Ezt látva, nagyon kérjük a magas kormányt és a földmívelésügyi 
miniszter urat, akinek itt van a helyettese, az államtitkár urat, hogy 
méltóztassék a vizi mérnököknek egy kis szárazságot elrendelni. Vétek 
az, j íaniég meglevő csekély vizeink is elmennek és sorra levezettetnek 
á tengerbe. Például végtelen szomorú szívvel látja az ember, ha elmegy 
a Kis-Balatonra, ahol ma még a leggyönyörűbb szép állatvilág él, ott 
vannak a nemes kócsagjaink, amelyeket a világ jön hozzánk bámulni, 
ott költenek, ott fészkelnek. De ezt a legszebb és legnemesebb magyar 
madarat is veszély fenyegeti már, mert ennek a szerencsétlen területnek 
lecsapolása is folyamatban van. Szomorú szívvel láttam, hogyan megy 
el onnan a víz, hogyan néz pusztulás elé a nád. 

De mást is mondok. A Fertő.mellett is voltam és láttam, hogy a magyar 
Fertőt is iparkodnak kanálissal levezetni, azonben a Fertőnek olyan ter
mészete van, hogy összefügg a Dunával. Ezt már próbálták egyszer szárazzá 
tenni, a Dunának azonban több esze volt, aláment és táplálta a Fertőt. 

A Fertőnek nemcsak hatalmas halállománya van, hanem gyönyörű 
szép más termése is, amely többet ér a búzánál : a nád. Nagyon szép madár
világa is van. Környezetében teremnek meg a legkitűnőbb borok és cso
dálom, hogy akik lecsapolják, nem gondolnak arra, hogy talán ennek 
a víznek mégis bizonyos tulajdonsága volt az, amiért odateremtetett. 
Annak a víznek csapadéka van, amely pára alakjában száll tova és ez 
tette azt, hogy azon a területen, ahol lecsapolták, így a magyar Alföldön 
is, — az idén, hála Istennek, esőben bőven van részünk — más esztendők
ben a föld hamarosan kopogóssá, szárazzá lesz. M i ornitológusok ezt job
ban tudjuk. 

Hogy mennyire jól tudjuk mi ezt és a mi madaraink mennyivel többet 
tudnak a meteorológusoknál, arra nézve vagyok bátor éppen Szabóky 
Jenő t. barátomra reflektálva felemlítenem, hogy például éppen a mai 
napon kaptunk Graefl Jenő felsőházi tag úrtól Kétrítközről levelet, amely
ben jelentette, hogy a rózsásseregély megérkezett. Ez azt jelenti, hogy 
utána fog jönni a sáska. 

Erre nézve azzal a kéréssel fordulok a mélyen t. kormányhoz, hogy 
a vizet most már lehetőleg kímélje, de ne csak a vizet kímélje, hanem 
a gyönyörű szép évszázados fákat is. Szomorú szívvel hallottam a múltkor, 
hogy egy festékkereskedő állítólag Keszthely környékén három-négy 
méter körméretű ősi gesztenyefákat vágatott k i és szállított festékkeres
kedői érdekből Ausztriába. Mikor fog újból egy fa olyan szépen megnőni, 
nem is szólva arról, milyen szomorú látvány az, ha a Balatonon valaki 
végigcsónakázik vagy hajózik, és látja a megkoppasztott badacsonyi 
hegyet. Milyen gyönyörű szép volt azelőtt és ma ki van tépve a szívéből 



egy rész, holott, ha elmentek volna Padragra, vagy Nagyvázsonyra, ugyan
azt a követ megkapták volna és ugyanolyan utat lehetett volna belőle 
építeni. 

H a ezeket mind figyelembe vesszük, azt kell mondani, égetően sürgős, 
hogy a természetvédelmi törvényjavaslat a Ház elé kerüljön. Egy igen 
illusztris társaság alakult az Akadémián Berzeviczy Albert elnöklete 
alatt és Kaán Károly kiváló vezetése mellett az ő elvei alapján megszer
kesztettük egy természetvédelmi törvény alaptervezetét, amelyet Kaán 
Károly a miniszterelnök úrhoz terjesztett be. Egyelőre nem tudom, hogy 
ez a törvénytervezet most hol van, de valahol nyugszik. Nem tudom, 
átment-e már a földmívelésügyi minisztériumhoz vagy pedig nem. Ezért 
arra kérem a földmívelésügyi miniszter urát, legyen olyan kegyes és ezt 
a törvényjavaslatot, ha az idő megengedi és mód van rá, lehetőleg még 
ebben az ülésszakban hozza a Ház elé. Ez egy kurta kis törvény lesz, és 
mégis rengeteg sokat lehetne vele megmenteni abból, ami különben el fog 
veszni. 

A földmívelésügyi minisztériumban ismételten fentjártam és kértem 
és sürgettem a természetvédelmi törvényjavaslat kidolgozását. Merem 
mondani, hogy a miniszter úr személyében olyan kiváló szakembert látok, 
aki teljes garanciát nyújt arra, hogy ez a törvényjavaslat hamarosan 
törvénnyé lesz, nem beszélve arról, hogy a miniszterelnök úr maga is 
nagyon értékes, jólelkű természetvédő, sőt ő ebben a tekintetben már 
igazán sokat tett és remélem, sokat is fog tenni. Mégis, amikor elmentem 
a minisztériumba, és kértem, hogy vegyék elő a megfelelő törvényjavaslatot, 
erre azt mondották, hogy elsőbbrendű és fontosabb a búza, mert abból 
élünk. Ezt teljesen aláírom, ez teljesen igaz. H a azonban azt vesszük 
figyelembe, hogy a miniszter úr tegnapi gyönyörű beszédében a gyümölcs
termelésnél hivatkozott arra, hogy a gyümölcsöt féregmentessé kell tenni, 
akkor ne felejtsük el, hogy van egy madárvilág, amely ingyenmunkása 
a mezőgazdának olyan értelemben, hogy amint a sáska ellen már itt van 
a rózsásseregély, ugyanúgy megjelenik ott, ahol nagyobb hernyójárvány 
van a cinkék egész raja és pusztítja tőle telhetően. 

Szomorú szívvel kell jelentenem, hogy az az újabb irány, amelynek 
elvei szerint a fákat bekenik megfelelő mérgező anyagokkal, a madár
világból is számtalan áldozatot követel. Éppen most jöttek hozzánk jelenté
sek, hogy nagyon sok énekesmadár esett annak áldozatául, hogy ezeknek 
a megfelelő méreggel tönkretett hernyóknak hulláiból táplálkoztak. Tehát 
lehetőleg iparkodjunk inkább a madárvédelmet propagálni és nem annyira 
kemikáliákkal dolgozni. De talán lehetne összeegyeztetni a kettőt : ahol 
kevesebb a madár, ott több kemikáliát használjunk, ahol pedig sok a madár, 
ott takarékoskodjunk a kemikáliákkal. 

A természetvédelmi törvény végrehajtásánál figyelembe veendő, 
hogy a megfelelő kihasítandó területek, amelyeken ez a védelem folytat-
tatni fog, feltétlenül némi ellenőrzést is igényelnek. Magam is koncedálom, 
hogy ma erre a mélyen t. kormánynak megfelelő a,nyagiak nem állnak . 
rendelkezésre, de azt mondom, hogy amidőn az a mélyen t. vadász Browning 
puskájával kimegy és kétszer a levegőbe puffant öt-öt patront, ezzel többet 
költ el, mintha a miniszter úr a vadászjegy árát két pengővel — sokan 
azt mondják 4 pengővel — megterhelné. Ezzel a természetvédelemnek | 
is eleget lehetne tenni, a természet szépségeit és teremtményeit pusztító . 
vadász ezt a csekély két pengős emelést igazán nem érzi, de a két pengős 



emelés 50—-60.000 pengőt, a 4 pengős emelés pedig cca 120.000 pengő 
jövedelmet jelentene a természetvédelem, madárvédelem számára. 

T. Ház ! Azt hiszem, ha ez a kérdés egy megfelelő társadalmi moz
galommal karöltve megoldódnék, a természetvédelem is keresztülvihető 
volna és nem hagynók elveszni azokat a szép dolgokat, amelyek a termé
szetben ma megvannak. 

Bátor vagyok még néhány szót szólni arról a nagy akcióról, amelyet 
hat esztendeje folytatunk. Ez az akció tulajdonképen a magyar ornitológu-
sok szövetségében folyik. A szövetség momentán hatezer taggal rendel
kezik és abból a célból alakult, hogy a madarak védelmére keljen. Ennek 
tulaj donképen még két más háttere is van. Az egyik cél nemcsak a madár
védelem propagálása, de a néplélek nemesítése is. Ezért kértük, hogy már 
az iskolában neveljék és tanítsák a gyermekeket a szépre, a madarak 
szeretetére, hogy így egy kis finomságot vigyünk a gyermekek lelkébe. 
A másik dolog az, hogy ez a szövetség igen nagy kapcsolatot jelent az 
egész világgal. M i össze vagyunk kapcsolódva Angliával éppúgy, mint 
Amerikával, de Japánnal és Dél-Afrikával is vannak kapcsolataink. Ezzel 
szegény csonka hazánkat is szolgáljuk. Mondhatom, hogy mindenütt a 
legjobb barátaink vannak és ezért a ténykedésünkért a külföldön igazán 
nagy elismerésben van részünk. Van egy lapunk, amelynek „Kócsag" 
a neve. A legmagyarabb madár nevét vettük szimbólumként címnek 
és ez a lap a világon mindenüvé elröpíti 5 nyelven a magyar nemzet élni-
akarását, büszke öntudatát, és így ha nem is nagy tettekkel, de ezzel mégis 
hozzájárulunk ahhoz, hogy megismernek bennünket külföldön. 

Merem mondani, hogy e munkálkodásunk révén nagyon fényes ered
ményeket értünk el, mert a magyar név ezen az alapon is ma sokkal becsül-
tebb, mint volt előbb. Megsúghatom, hogy a külföldön, főleg Angliában 
és Amerikában, úgyszólván minden második ember ornitológus, és ez a 
kapcsolat olyan meleg baráti viszonyt teremtett köztünk, amely kis csonka 
hazánknak csak használni fog. 


