
A p ă r a r e a  p ă s ă r i lo r  şi i m p o r t a n ţ a  ei  e c o n o m i c ă

Dezvoltarea agriculturii cere, ca omul să extirpe din ce în ce mai 
mult pădurea, terenuri le stufoase nefolositoare, pădnricele, 1 ivezile şi sä 
facă ca terenurile astfel eliberate sa devină din punct de vedere economic 
cît mai rentabile şi mai valoroase. Noile directive privind apărarea pădurii 
nu admit existenţa copacului găunos. îngrijirea specială a pădurii scoate 
copacul bolnav, al cărui interior a intrat în putrefacţie. Această directivă 
însă, din punct de vede re al apărării păsărilor, prezintă un pericol serios 
p en tru p ă s ă r i le care locuiesc 1n scobituri, deoarece c op a cu l găunos le ofer ă 
un loc sigur pentru a se încuiba. Iar exti rpa re a tufişurilor şi a pădurilor 
ia posibilitatea păsărilor, care încuibează în liber, de a găsi loc de în- 
cuibare.

Cu toate că condiţiile de viaţă a păsărilor noastre folositoare au fost 
luate, numărul lor s-a m i cşo rat, deşi hrana lor se co mp une în cea mai 
mare parte din masa uriaşă a in sectelor care distrug pomii şi copacii, 
d istrugerea cărora omul fără ajutorul' insectelor, nici nu le-ar putea îm
piedica. Omul numai a tunc i observă î n mu lţ i r e a insectelor cîn d distrugerea 
din p a rtea lor e în toi. Pasărea sp rin ten ă cercetează cu grijă f iecare 
creangă, ea înghite tot ce-i cade în drum începînd de la ouşoare pînă la 
insecta dezvoltată. Păsările noastre cîntătoare insectivore sînt în gener a l 
păsări foarte l aco m e. O p a s ăre p o a te să înghită z i lnic o cantitate mai 
mare decît jumatatea greutăţii saie corporale, dar sînt şi de acelea care 
consumă o c ant i ta te chiar mai mare decit greutatea co rp u l u i lor. Tocmai 
pentru ace a s ta este necesara apararea păsărilor 1 o l o s i toa re, a asigura po
sibilitatea lor de încuibare iarna, cind zăpada acoperă hrana lor, asigu
rarea acesteia. Apararea p a să mor trebuie popularizată 1n masele largi 
ca cauză economica şi estetică foarte importanta. Trebuie să ajungem pîna 
acolo ca • la fiecare casă să fie pus un loc pentru cuib, care sa aştepte 
noul său locuitor. Dacă aceasta _se va face, ne putem aştepta la faptul că 
în regiune se vor. înmulţi păsările insectivore şi în munca lor vor produce 
un venit m ater i a l de neînchipuit. Ajutorul nostru cel m a i bun este pasărea 
şi va fi cea mai recunoscătoare colaborantă, dacă îi oferim a ce l mic ajutor 
care este necesar salvării vieţii ei. Voi expune acum mijloacele importante 
pentru a păra re a păsărilor. I n a i nte însă de a expune ace asta, trebuie să 
subliniem că din punctul de vedere a încuibării se deos e bes c: păs ări ce 
locuesc în scobiturile copacilor şi păsări care îşi clădesc cuibul în aer 
liber.



Să vedem prima dată posibilităţile de încuhbarea păsărilor ce locuiesc 
scobituri.

Fig. 1.

Fig. 2.
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APĂRAREA PĂSĂRILOR CE LOCUIESC IN SCOBITURI

Extirparea din păduri a copacilor putrezi şi a copacilor cu g ăuri n a 
turale a cauzat reducerea numărului păsărilor la cuibare în scobituri. Este 
de la sine înţeles că lipsa acestora înseamnă daune serioase pentm  live
zile sau pădurile noastre. Ca să remediem această lipsă, să oprim daunele 
şi pentru ca să creştem numărul păsărilor locuitoare în scobitun, este 
necesar a întregi numărul scobiturilor naturale cu amenajarea de găur i 
artificiale. Modul de construirea unor astfel de cuiburi artificiale le expun 
după cum urmează.

Fig. 4. — Cuib făcut din 2 părţi. — Künstliche, N est typen.

Ciocănitorile fac găuri în copacii putrezi şi scot puii acolo. In gene
ral fac mai multe găuri decît le este necesar şi astfel rămîn din ele şi 
pentru păsări mai mici. Experienţa mai multor ani ne arată că scobiturile 
artificiale de geonoae sînt ocupate de piţigoi, cojoaică (Certhia), sticlete 
(Sitta), capintortură (Jinx torquilla L.), muscari (Muscicapa), codraş de 
casă (Ruticilla phoenicura L.).

In aceste găuri ele sînt apărate de peripeţiile timpului precum şi de 
animale răpitoare.

Mărimea locaşului şi a găurii de intrare depinde de mărimea păsării 
care o va ocupa. Dimensiunile cuiburilor le fac cunoscut după mărimile 
elaborate de Institutul Maghiar de Ornitologie.

Cuibul cel mai mic însemnat cu ,,A“ se va confecţiona după mă
rimea cuibului necesar. pentru geonoaie mica (Dendrocopus minor L.). 
(Fig. 2.)

Lung imea 29 cm, diametrul 14— 15, adîncirnea 15 citi, cuibul de forma 
unei pungi ce se subţiază la partea superioară acolo avînd 6 cm lăţime, 
iar în partea inferioară avînd o lăţime de 9— 10 cm. Acest cuib fiind în-
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.:zestrat cu o deschidere de 3—3,20 cm, deschiderea fiind rotundă, prezen- 
tînd în spre interior un urcuş pentru ca ploaia să nu ajungă înăuntru. P e 
scîndura ce formează acoperişul, fixăm un par cu ajutorul a . două cuie. 
.Acest fel de construire este foarte important din punct de vedere al contro
lării şi curăţirii. cuibului. In cuibul cu de mai sus putem co
loniza piţigoi, sticlete, codraş de casă, capintortură, muscar gulerat.

Dimensiunile cuibului notat eu „B“ sînt date dupa mărimea cuibului 
geonoaiei mari (Dendrocopus maior). Se confecţionează dintr-un segment 
de trunchiu de copac, lung de 40 cm, lat de 13—20 cm. Adîncimea găurii  
-e de 23 cm, cu o lăţime de 12 cm în partea inferioară şi cu 8 cm în par tea

Fig. 5—6. — Scobitură-cuib confecţionată în mo<t casnic. (După Csörgei). ■—
Künstliche N est typen.

superioară. Deschiderea orificiului de ieşire să nu fie mai mare, decît
4,6 cm. In acest cuib în afară de păsările înşirate mai sus va intra şi 
graurul. Aceste două modele sînt foarte importante- deoarece cea mai mare 
parte a păsărilor ce locuiesc în scobituri aleg aceste mărimi.

• Modelul ,,C“ se confecţionează pentru codraş de grădină, muscar sur, 
codobatură albă.

Acest model diferă de cele anterioare. Lungimea trunchiului de copac 
este de 20 crn, lăţimea de 13 cm. adîncimea cuibului de 15 cm, cu o lăţime 
inferioară de 12 cm, iar lăţimea superioară de 8 crn, orificiul de ieşire va 
fi o deschidere patrulateră de 5 X 5 cm.

Modelul "D“ este imitaţia scobiturii geonoaiei negre. Lungimea trun
chiului de copac. 50 cm, lăţimea 21—26- cm. Adîncimea cuibului e de 30
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cm, lăţimea de 18 cm, mărimea orificiului de ieşire este de 6—8 cm. Ire' 
ea va intra pupăza, bufniţa, dunibrăveanca.

. Lemnele să fie prima dată uscate, ca ulterior să nu crape şi' astfel 
cuibul odată construită să-şi piardă forma. Orificiul de ieşire trebUie sfre
delit într-un unghi de 5 grade în sus. Peretele interior al' cuibului 'trebuie- 
să fie neregulat, sau prevăzut cu crestături pentru ca pasările să Poatct:. 
urca. '

Fig. 7. — Scobitură de cuib aşezată pe o ţeavă de fi er. — Auf EiStenstange
befestigtes Nest.

Putem. confecţiona cuiburi şi în felul următor: luăm un trunchiu de* 
copac cu un diametru de 10— 15 crn, il spintecăm în două şi îl scobim. 
(Fig. 4.) După aceea lipim cele două părţi intre ele, sau le fixăni cu cu ie,.

Fig. 8. — Scobitură aşezată pe gard de sîrmă. — Auf Drahtgitter befestigtes Nest,

surub sau cu tinichea. Insă cuibul construit astfel nu este atît de durabil“ 
decît cele construite dintr-o bucată. Nu e lesne ca partea inferioară a l oca - 
şului să fie confecţionată dintr-o bucată separată, deoarece ar putea s§’ 
se deslipească uşor şi să cadă cu cuib cu Lot.

Nici partea superioară a locaşului nu e lesne să fie fixată durabil d ~ 
cuib deoarece in tiiup ploios ea poate să se umezească şi să desfacă tot 
cuibul. E mai bine ca această parte să fie fixată cu ajutorul a două cuie 
oblic. Capacul să fie învelit cu tablă zincată sau cu hîrtie gudronată. Mar",-
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şginile orificiului de ieşire să fie netezite cu hîrtie de şmirglu. Locaş u r ile 
.mai pot fi confecţionate şi din scînduri. (F ig . 5—6.)

La aşezarea locaşurilor se va ţine seama şi de alegerea locului, d acă 
nu e expus la un loc potrivit pasărea nu îl va ocupa. Păsările din soiul 
piţigoilor îşi aleg cu plăcere locurile pe marginea pădurilor sau în alte 
părţi stufoase. Piţigoii ocupă şi acele locuri care stnt expuse pe pari ase- 
::zaţi în mod liber. Dacă în apropiere sînt tufişuri locaşurile să fie puse în

■ Fig. 9. — Scobitură d!e c u i b de per e te. — Nestlegung in der Ziegelwand.

totdeauna la locuri liniştite, astfel simţul de siguranţă al păsării este mai 
-.mare. In faţa locaşurilor să fie un loc viran mai mare pentru că pasărea 
-să poată privi în jur. Dacă locaşurile sînt fixate pe ţevi de fier şi acestea 
sînt ocupate cu plăcere. Aceste locaşuri nu pot fi prădate de pisici. (Fig. 7.)

Putem fixa locaşul şi pe garduri cu sîrmă ghimpată. (Fig-. 8.) In afară 
de piţigoi putem aclimatiza codraş de grădină, capintortură, ciocănitoare 

. -mică, sticlete, scorţăreu, muscar sur şi gulerat.
Graurii pot fi aclimatizaţi numai în locuri liniştite, departe de case în 

locaşuri ,,B“, tot aşa bufniţa şi pupăza iubesc locurile liniştite depărtate, 
.. şi se încuibează în locaşuri de tip ,,D“ .

Locaşurile de tip ,,A“ şi ,,B“ vor fi amenajate la o înălţime de */2— 
P /2 m, acolo unde nu se găsesc vrăbii în număr mare, acolo unde vrăbiile 

-se găsesc într-un număr mai redus, sau nu sînt deloc; locaşurile vor fi 
fixate la o înălţime de 2—4 m.

Locaşurile de tip „B“ pentru grauri vor fi fixate la o înălţime de 
;2—8 m, iar locaşurile de tip „D“ vor fi expuse la o înălţime de 3— 15 m.
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Locaşul să fie fixat pe cît se poate vertical, avînd grije să nu  se în 
cline pe spate doarece ar putea să între ploaia. Orificiul de ieşire să pri
vească în totdeauna în direcţie sudică sau răsăriteană.

Fig. 10. — Piesă d'e scîndură-mobilă. — Bretteinlage bei Nestlegung in der Ziegelwand

Locaşurile dacă e posibil să fie expuse deja toamna. In aşa fel piţi- 
g-oii rătăcitori' în timpul. iernii intră în acestea în nopţile friguroase şi 
stau acolo. chiar şi primăvara. îndeosebi dacă le expunem hrană de nutrir ■ 
este aproape sigur că vor popula şi scobiturile din împrejur. Putem pune
pe fiecare al 10— 15-lea copac cîte un locaş. Graurii locuiesc în colonii, 
deci pe un copac putem pune mai multe cuiburi.

Este de recomandat să expunem cîteva cuiburi şi primăvara pentru: 
păsările călătoare care sosesc.

O parte din păsările ce locuiesc în scobi tun, locuiesc cu plăcere şi. în 
crăpăturile zidurilor. Aceste crăpaturi pot fi transformate in locaşuri co
respunzătoare, dacă scoatem două jumătăţi de cărămidă, care sînt aşezate în. 
perete una după celalaltă şi lăsăm un orificiu de intrare de 5 X 5 ctn... 
(Fig. 9.) ’
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E mult mai practic la crăpăturile din ziduri un dispozitiv în formă de 
sertar ce se poate trage înafară şi care se compune din două bucăţi de 
scînduri, fiind de mărime de 15X 15 cm. (Fig. 1 O.) ■ .

Orificiul de ieşire al sertarului să fie de 5 X 5 cm. Sertarul se asează 
în perete şi astfel am obţinut un locaş care poate fi uşor controlat şi cu
răţat. Astfel de locaşuri se vor monta pentru p ţigo ■ la o înălţime de 1 
111, ori pentru codraşi de casă şi grădină, muscar sur între 2--6 m s au şi 
mai sus. ’

Toamna cuiburile trebuiesc curăţite, rep a ra te . şi fixate solid la loc. 
Pentru ca apărarea păsărilor să -şi ajungă adevăratul .scop, trebuie să 
punem un accent deosebit pentru a ţinea vrăbiile departe şi pe extirparea 
lor. Vrabia de cîmp, precum şi cea de casă, împiedică de tot, sau în parte 
aclimatizarea păsărilor locuitoare în scobituri care Ia rîndul lor, ne sînt 
foarte necesare pentru apărarea pomilor fructiferi. Acestea atacă în grup 
şi scot din cuibul lor piţigoii chiar şi atunci cînd aceştia au şi ouat. Vra- 
piile pot fi prinse cu ajutorul diferitelor capcane. In acest scop este co
respunzător un ghiveciu de flori pe care îl găurim în partea inferioară şi 
îl agăţăm pe perete. Vrabia intrată aici poate fi uşor prinsă. (Fig. 11.)

APĂRAREA PĂSĂRILOR LOCUITOARE IN LIBER ŞI IN TUFIŞURI

Intre păsările noastre folositoare sînt multe care nu locuiesc î n . sco
bituri ci in liber. Acestora, trebuie să le oferim posibilitatea de încuibarc. 
Trebuie să înfiinţăm plantaţii pentru apărarea pasărilor. Putem ajunge la 
aceasta prin sădirea pădurilor, tufişurilor şi boschetelor. Pomii, fructiferi 
din grădină sînt atacaţi de multe feluri de insecte. Pentru extirparea insec
telor este necesară munca a multor specii de pasari. e exemplu: mierla, 
silvia, filomela, sticletele, cinghiţa, caneparul, ilorintele, sturzul.

Fig. 11. — Saxie pentru prinderea vrăbiilor. — Blu entopf zum Spatzenfang.

Boschetele înşirate într-un rînd jos, sînt foarte rare, iar sus sînt 
foarte dese, în aşa măsură încît pasarea nu poate să le străbate. 
(Fig. 12/a.) ’

Tocmai pentru aceasta este necesară sădirea boschetelor în cel puţin 
trei rînduri, dînd posibilitate astfel pentru aşezarea cuiburilor pe rîndul 
cel mai apărat pe rîndul mijlociu, aşa zisul rîndul principal. (Fig. 13.)
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Crengile boschetelor din rîndul mijlociu' pot fi formate asemănător unei 
ceşti cu ajutorul tăierii. Astfel a devenit corespunzătoare pentru clădirea 
cuibului. Vlăstarul principal al grupului des de crengi trebuie tă iat  cu o

Fig. 12/a. — Gard viu greşit făcut. — .Falsch angewandte HecWenbildung. 
12/b. — Gard viu, cu frunze pînă în pămrnt. (După Csörgei).

Gut angewandte Heckenbildung.

Fig. 13. — Transformare tufei de formă de buchetă în tufă cu frunze pînă la pămînt
(După Csörgei). — Sfrauch umbildung.

foarfecă de grădinar, iar crengile secundare vor fi tăiate la 5—6 cm. 
(Fi g . 14.) “
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Rezultatul cel mai frumos se obţine cu creşterea grupurilor de crengi 
din muguri. (Fig. 15.) ^

înălţimea boschetului mijlociu sau principa 1 să fie de 2 m. Pentru 
■clădirea cuibului cel mai potrivit e salamul nobil, păduceîul, carpenul, 
cimsinul.

Fig. 14. Tăierea vlăstarului principal. (După Csörgei) 
Beseitigung des Haupttriebes,

In cele două p ă r ţi sădim b o s c h e t e de apărare avînd grijă. ca să nu 
ajungăl înălţimea boschetelor principale. (Fig. 16.)
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Frunzele căzute cît se poate să nu fie îndepărtate de sub boschete,, 
deoarece filonielele, silviile cu plăcere se încuibează în asemenea locuri.

Sturzii, silviile îşi fac cuiburile cu plăcere între. arbuşti şi copaci,. 
între coniferi. Pentru a înfiinţa astfel de sădiri apărătoare de păsări, s înt 
foarte corespunzători moliftul, laurul, inniperul chinez. (Fig. 17.)

Fig. 16. — Plantaţie pentru apărarea păsărilor în secţiune. — 
Hecken bildung für Vogelschutz.

Fig. 17. — Gard viu de brad în secţiune. — Tannen Heckelbildung.

Putem aclimatiza si barza la casele noastre dacă legăm pe coşul 
casei cu o bucată de frînghie, o roată veche sau un coş.
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Una din dragele noastre păsări este rîndunica, tocmai deaceea me
rită s-o ajutăm la clădirea cuibului. Putem ajunge la aceasta dacă dede- 
suptul straşinei aplicăm pe partea superioara a peretelui o perie de ten- 
cuială, cu suprafaţa neregulată, largă de 10— 12 cm, pentru ca pasărea 
să poată să-şi construiască cuibul. Dacă la marginea inferioară a acestei 
perii fixăm şi a scîndură lată de 5—6 cm, ajutam şi rnai mult în această 
muncă. (Fig. 18.)

Fig. 18. — Cuib de rîndunică cu suport. — Schwalbennester.

■ Fig. 19. — Cuib de rîndunică pe bîrnă sprijinitoare în grajd. —
Schwalbenneste im Stalle.

Depărtarea acestei bordure de la straşină să fie de 15 cm la rîndunica 
de casă, şi de 20 cm la rîndunica. In grajduri fixăm pe grindă o scîndură 
lată de 20 cm, care strînge totodată excrementele. (Fig. 1-9.) Primăvara 
să ţinem pe lîngă fîntînă noroi argilos amestecat cu pleavă pentru ca să 
nu trebuiască să-şi aducă de departe.

In apropierea păşunilor ar fi foarte importantă asigurarea pentru rîn- 
dunici posibilitatea clădirii' cuiburilor. In jurul animalelor sînt multe 
insecte pe care ele toate ziua le-ar distruge. In acest scop ar fi foarte co
respunzătoare clădirea turnurilor pentru rindunici.

LOCURI DE ADĂPAT ŞI BĂI

Păsărilor le place locurile unde găsesc apă de băut şi apă de baie. 
Ele se stabilesc cu mai mare plăcere. în asemenea locuri. Pentru aceasta
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să expunem jghiaburi sau alte vase cu apă unde pasărea care v rea să bea 
sau să-şi fa că baie găseşte mereu apă p roaspatâ. In a pele ma i ' adînci să 
punem plete pentru ca. păsările mai neîndemănatice să nu cumva să cadă 
în apă. Cel mai corespunzător este bordul care se adînceşte treptat, care 
poate fi confecţ ionat din ciment sau din lemne. (F ig. 20.)’ Pe lîngă astfel 
de borduri putem privi păsările şi le putem adniira ore întregi scenele 
1 or simpatice.

Fig. 20. — Adăpătoare baie de păsări. — Vogel trink u. Bade Vorrichtung.
/

HRÄNIREA IN TIMPUL IERNII

Micşorarea numărului păsărilor folositoare din punct de vedere al 
reco11ei de fructe este cauzată şi de iarna cruntă. In timpul ploilor şi visco
lelor crengile copacilor sînt acoperite de ghiaţă, în acest timp piţigoii şi 
celelalte pasari insectivore n u - găsesc hrana. Deoarece păsăriie sînt 
f o a rte lacome şi pentru că de obicei ele consumă mai mult decît jumă tat ea 
greutăţii lor corporale, după o foame de abea cîteva ore pier de. frig. Cu 
hrănirea în timpul iernii putem salva vip.ţa multor păsări folositoare. Tot
odată păsările astfel tulite vor dormi în cuiburile preg'ătite acolo şi pro
babil că la primăvară se vor întoarce la acest loc. Dar chiar pînă ce zboară 
după hrană ele curăţă copacii din jur, mîncînd ce le cade în drum în- 
cepînd de la o u ş ori pînă la insecte d ezvolt a te. îndată ce' vremea se inmoaie 
ele părăsesc hrana obişnuită. şi se ocupă de consumarea delicateţelor de 
insecte.

Masa de hrănire ■ trebiue să fie în aşa fel făcută, încît să poată satis
face oaspeţii şi î n viscolul cel mai mare. Masa de hrănire care p o a te fi 
ajunsă numai în t i m p frumos, iar în viscol nu, este cea mai periculoasă, 
pentru -ca pasărea tocmai atunci nu poate să o folosească cînd are cea mai 
mare nevoie.

Mesele de hrănire pot fi de mai multe feluri: trăsăturile lor comune 
•masă de bordură, pe care din p a rtea de sus p rotej ează în contra ploii şi
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zăpezi: un a cop eri s de lemne, iar în p ărţ i pervazuri oblice cu sticle. P er
vazurile cu sticlă intră mai adînc de cît marginea superioară a mesei, astfel 
nu pătrunde nici zăpada care vine vertical. Dedesupt este montată o. ma
sai mi că (Fig. 21, 22, 23.) .

Masa de hrănire . în formă de coteţ de porumbei cu d i n i e n s i u n e mai 
mică este cea mai corespunzătoare în parcuri şi în grădini. Dacă dedesuptul
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ei întindem o . bucată de rogojină am intins masa pentru cinghiţă, presură, 
ciocîrlie, mierlă. Coteţele de porumbei să fie aşezate pe cît e posibil pe 
luminişurile înconjurate de tufişuri dese sau de coliieră de partea de lo
cul cu circulaţie m a re. Mai sînt încă multe fel uri de mese de hrănire. 
Hrănitoarele fixate pe ferestre pot servi pentru distractia noastră privind 
mişcările lor dragi. (24—25. fig.).

Cu înzestrarea acestora putem însărcina şi copiii dîndu-le posibilitate 
să îndrăgească păsările. Orificiile de ieşire trebuie să fie a ş a  ̂de mici în- 
cît vrăbiile să nu poată pătrunde.. Casă atrage atenţie pasărilor asupra 
hrănitoarei. Expunem umătăţi de nucă atîrnate şi girlande de floarea 
soarelui. Este _mai cu efect să expunem toate acestea^ pe un copac existent 
în împrejurime.

126



Se mai utilizează hrănitoarea suspendată automată care se scobeşte 
{j.in trunchi în formă de con. In aceste punem o cantitate mare de seminţe, 
.care cu greutatea să complecteze mereu consumaţia. (Figura 26.).

Fig. 23. — Porum!bar de nutrire în secţiunea, a) masa de nutrire, b) masa de momire, 
c) cadru de sticlă. — Querschnitt der Vogelfutterstelle.
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Putem pune d if er ite seminţe în plasa împletită din care păsările cigu- 
lesc sămînţa.

Fig. 25. — Aparat: de nutrire cu deschizătoare îm jos.. — Verschiedene
Arten der Vogelfutterstellerr.

HRANA LOR.

Piţigoilor le place mai mult seminţele uleioase şi unsorile. Este' de re
comandat ca seminţele de cînepă, floarea soarelui şi a dovleacului să fie 
puse în seu de aceaş cantitate şi să fie expuse în acest fel. Din ace a s t a sa 
punem numai o cantitate cît mărimea unui pumn pentru ca să nu fie risi
pită ci păsările să ciugulească numai atît d e . cît au nevoie.

.128



In hrănitoare putem pune rămăşiţe de mîncare ' scoase din bucătărie. 
Trebuie însă să avem grije să nu-1e dăm pîine înmuiată în apă sau în 
lapte pentru că acestea se dospesc uşor şi pasărea se îmbolnăveşte.

Păsărilor m î n c ă t o are de seni i n ţ e le putem da orice r am ăşi ţe d e g r îne 
s a u ' alte feluri de seminţe în hrănitorul aşezat pe pămînt.

fig. 26. — Aparat de nutrire automatic şi. secţiunea lui. — Verschiedene
Arten der Vogelfutterstellen.

Ciooănitoarea, auşelul, piţigoiul nu are curajul să între în hrănitoare. 
Pentru acestea facem următorul amestec: carne tocată, seminţe de cînepă, 
mac şi boabe uscate de soc, puse în seu de aceeaşi cantitate. Acest ames
tec trebuie turnat în stare topită pe crengile coniferelor. Chiar dacă ză
pada cade de pe crengi din cauza scuturării produse de- pasăre mîncarea 
nu cade jos şi astfel vor putea niînca ori cînd. Astfel de creangă de coni
fer poate fi aşezată şi pe lîngă fereastră, de unde putem studia viaţa 
păsărilor.

Trebuie să facem c unos c u t . tuturora importanţa apărării p ăsă rilor, de
oarece fără munca lor n-ar fi f r ucte, fiindcă gră d i n ile noastre d e fructe s-ar 
nimici. Ar suferi mult şi agricul tu ra din cauza r ăsp i n d i r i i insectelor şi a 
rozătorilor. De exemplu o bufniţă consumă într-o singura noapte 8 10 
şoareci. Să ne închipuim ce ar fi cu recolta dacă n-ar fi bufn i ţe.
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DUŞMANII PASĂRILOR NOASTRE FOLOSITOARE

Păsări 1 e fol osi toare au mul ţi d uşm ani. Aceşti a deci mea z ă păsării e 
fără apă ra re , . aceasta fiind piedeca principală a înmulţirii păsărilor folo
sitoare.

Fig. 27 Cununa de tinichigiu şi de spin contra pisicilor. —- Schutzvorrichtungen 
gegen Katzen bei Vogelfutterstellen.

Pentru ca apărarea lor să aibă rezultat, aceşti duşmani trebuiesc u r 
măriţi şi nimiciţi, pentru ca să pricinuească cît mai puţine daune în  lumea 
păsărilor..

Dintre mamifere cea mai periculoasă este pisica şi nevăstuica. Pisica 
este periculoasă nu numai pentru speciile care locuesc tn scobiturile co
pacilor. Pentru aceasta trebuie să fie urmărită şi nimicită cu toate mijloa
cele, ca armă sau capcană. Trunchiul copacului sau ţeava care ţine cuibul 
trebuie prevăzută cu sîrmă sau tinichea, ca ea să nu poată urca. (Fig. 27.)

Nevăstuica este de asemenea dăunătoare păsării şi cuibului ei; •poate 
fi nimicită cu ajutorul capcanei.

Dintre păsări, vrabia de casă şi de cîmp le sînt duşmane. Cu gălăgia.. 
lor izgonesc păsările noastre folositoare însectîvore şi ocupă cuiburile lor. 
Este foarte . periculos şoimul pentru că omoară piţigoii cu miile. Gaiţa, 
coţofana şi cioara cenuşie sînt periculoşi hoţi de cuiburi. Unde acestea 
se adăpostesc, puţine cuiburi rămîn neatinse. Sfrînciocul roşietic ■ şi cel 
mare distrug puii păsărilor noastre folositoare mai mult cel din urmă, 
prinde chiar şi păsările adulte.

Păsările dăunătoare trebuiesc căutate chiar la cuiburile lor, scoţînd 
ouăle, iar cele bătrine trebuiesc împuşcate cu arma. Păsările' răpitoare 
trebuiesc împuşcate din coliba bufniţei, dar să avem grijă de răpitoarele
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folositoare care sînt vinderelul roşu ş i . cel mic, şoimuleşii de seară şi so- 
Tecarul comun. Dacă ne dăm silinţa să realizăm în practică posibilităţile 
:sus enumerate, daca asi guram posibilitatea de incuibarea Păsărilor noa 
stre folositoare, dacă în timp de iarnă ne îngrijim de hrănirea lor si le 
apărăm de duşmani, primim înapoi în scurt timp, în mod multiplu, munca

Fig 28. — Cununa de cuie contra pisicilor. — Schutzvorrichtungen gegen
Katzen bei Vogelfutterstellen.

depusă pentru ele. Atît în ramura agriculturii, a culti vă r i i pomilor fructi
feri, precum şi a creşterii pădurilor, ele duc o uri a şă muncă în ceeace pri
veşte distrugerea insectelor, această muncă neputînd fi înlocuită cu* m un
că umană.

Totodată ne scutesc de cheltueli de milioane, ne scutesc de multă obo
seală si ne uşurează munca. Ele fac toată această muncă' imensă, gratis, 
în schimb nu pretind decît să le apărăm şi să le iubim.

KONYA ISTVÁN

VOGELSCHUTZ UND DESSEN WIRTSCHAFTLICHE BEDEUi UNG

Die Entwicklung der Landwirtschaft fordert, dass der Mensch den Wald, und dass 
nutzlose buschige Gebiet immer mehr und mehr ausrottet und so den befreiten Platz 
nutzvoller und wirtschaftlich wehrtvoller gestalltet.

Die neuen Waldschutzverordnungen dulden in den Wäldern keine verdorrte 
Baume. Die Fachniässige Waldpflege entfernt solche kranke Baume, die inwändig ganz 
verdorrt und verfault sind. Diese Verordnung aber, in bezug auf den Vogelschutz,
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bedeutet ei ne ernste Gefahr für die baumhohlbewohnenden Vögel, denn der verdorr te 
Baurn reicht ihnen eine sichere nestbau Möglichkeit. Die ausrottung der Büsche und 
Wälder wiederum verhindert die Vogel, die im Freien ihre Näster bauen.

Und \veil man den nützlichen Vögel die lebensmöglichkeit entzogen hat, !st ihre 
Zahl sehr gerin . geworden. Ihre Nahrung stellt sich grossen Teils aus der Mange der 
Obst — und Waldbaum * vernichtenden Insekten zusammen, deren Vernichtung die 
Menchen, ohne der Vo gel, nich t verhinder konnten. Der Mensch bemärkt nur dann
die Verniährung der Insekten wenn sie sich schon schädlich zeigen. Der pflinke kleine 
Vogel untersucht sorgfältig jeden Zweig u n d von den E i e r n . angefangen bis zu d e n 
entwickelten I nsekt en frisst er alles a u f. Unsere Insektenfressende S i n gvöge l sind inr 
Grossen und Ganzen verfressene Tiere. Der Vogel ist im Stande täglich, mehr als die 
Hälfte seines ' KUrpergewichtes, von Insekten aufzufressen — auch solche giebt 
es, die über der Hälfte ihres Gewichtes verweerten. . '

Darum muss man unsere nützlichen Vogel schützen, möglichkeit zum Nestbauen 
sichern und im Winter wenn der Schnee alle Nahrungsniittel bedeckt, mit Futter sie 
LU versehen. Den Vogelschutz, wie eine wichtige wirstschaftliche und estetische
Interesse, muss nian unter der Bevölkerung verbreiten. Wir müssen auch erreichen, 
dass an j edem H a u s, wenigstens ein Nest anzufinden sein soll, das den neuen Einwoh
ner erwartet.

Wenn das erreicht wird, können wir darauf rechnen, dass auf unserem Gebiet, 
di insekten-verni chten de Vögel sich vermähren, und d u rch ihre Ar bei t kolossal grossen 
materiällen Nutzen bringen. Dann wird ess nicht mehr Vorkommen, dass in unseren 
Baum- und Obstgärten die Insekten j a hre langen Schaden verursachen werden,. 
u n d die Obstba um e kah l f r e ssen.

Unser beste Hilfsgenosse ist, der Vogel und wird zum besten Arbeitsgefährten 
wenn w ir ihm die geringste H i l f e reichen. wass zu s e i n e r Lebenserhaltung wichtig isL
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