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Kert madárdal nélkül olyan, mint a magyarban az 1 

betű pont nélkül. Ez a még el nem felejtett magyar igaz
ság ösztönzött bennünket arra, hogy kertünkben madár
népséget telepítsünk. Kietlen pusztaság volt a hely, ami
kor házunkat a telep közepén felépítettük. Sem bokor, 
sem virág nem volt rajta sehol, mindenfelé csak a deré
kig érő afrikai bozót, szúrós füvek, földön kúszó indás 
növények sűrűsége burjánzott. Nemcsak a mi kis föl
dünk volt ilyen, ez borított körülöttünk mindent, amed
dig csak a szem ellátott. Ide kultúrát és madárdalt kel
lett telepíteni.

Nosza, bozótvágó késsel felszerelt, fekete napszámosok 
ütötték, verték és irtották a bozótost. De csak ezután kö
vetkezett a dolog nehezebb része! Itt Afrikában nem elég 
a bozótost lecsapkodni: maradék nélkül kell kiirtani an
nak még a legkisebb gyökerét is, különben hihetetlenül 
rövid idő alatt ismét életre kel.

Hát irtottuk, egyengettük a területet, míg végre elkö
vetkezett az ideje annak, hogy a 99 évig tulajdonunkat 
képező területet virágokkal és bokorfélékkel beültessük.

A 99 évet pontosan úgy kell venni, amint azt leírom! 
Itt az angol gyarmatokon nem lehet földterületet vásá
rolni „örök áron” és „örök” időkre! Az állam a területet 
csak 99 évre adja bérbe és a földdarabka a 99 év elteltével 
visszaszáll az állam tulajdonába, a beépített ingatlanok
kal együtt, amiért annak idején esetleg kártalanítás jár. 
Tehát a földterület (legyen az egyszerű kis háztelek vagy 
nagyobb földbirtok) tulajdon joga csak címzetes, és a meg
állapított bérösszeget a földbérlő 99 évig köteles fizetni. 
Természetesen a kikötött 99 évig kevés ember marad 
életben. A bérlet ezért rászáll a törvényes örökösökre, 
mindaddig, amíg a 99 év le nem járt! Hát ilyen állami 
szerződésen alapul a mi kis háztelkünk is, amire a há
zacskánkat felépítettük.

Mivel a madárvilágot csak virágzó bokrokkal és min
den időben virító virágokkal lehet helyhez kötni, az ii> 
tás után megkezdtük ezek .gyű jtését. Hordtuk az évelő és 
méztermelő virágokat messzi földről; hegyekből, őser
dőkből, sztyeppekről és mocsárvidékekről. És hordtuk 
gyökereikre a megszokott talajféleséget, zsákszámra az 
őserdei földet, és öntözgettük őket hétszámra. Néhány 
kivételével sikerült is a növényeket kertünkben megho
nosítani. Arra kellett tehát különös gondot fordítanunk, 
hogy a kertben minden időben legyen virágzó növény! 
Ezt a célt végül, nagy körültekintéssel, el is értük. A 
madarak közül különösen a szivárvány minden színében 
tündöklő mézmadárféléket, a Nectarineákat akartuk hely
hez szoktatni. Házunk verandájától pontosan 8 méter
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nyíre még betonfürdőhelyet is építettünk számukra. Hogy 
miért éppen 8 méterre? Ennek egyszerűen az az oka, 
hogy ez volt a legkisebb távolság, ahonnan fényképező
gépeinkkel felvételeket készíthettünk. A fürdő akkora 
volt, hogy benne egyszerre akár 20—25 pinty nagyságú 
madár is fürödhetett. A fürdőhelytől kissé távolabb ma
dáretető asztalkát helyeztünk el, melyet betontalpakra 
állítottunk, hogy a mindig fürkésző hangyáktól mente
sítve legyen. A betontalpakat rovarölő mérgekkel hin
tettük, és így elértük, hogy a madáreledel valóban min
dig hangyamentes volt.

Minden haladt terv szerint a maga útján, csak éppen a 
madarak nem voltak még sehol! Azonban lassan-lassan 
megjöttek ők is! Az etetőre minden reggel friss madár
csemegét hintettünk: búzaszemeket, rizskását, kukorica
darát forrázva, zsírban sütött krumpliszeleteket, pürét, 
makarónit stb. Madárszemeknek mind ízes falat, ami las
sanként az etető asztalra csábította őket! Apránként 
megszokták, hogy az etető csakis az övék! És megszok
tak minket is. Szabadon tevékenykedhettünk a veran
dán, ez őket egy idő múlva nem zavarta. Ott dolgoz
hattunk, beszélgethettünk, csoportosan ülhettünk vendé
geinkkel; madaraink otthon és biztonságban érezték ma
gukat.

És kertünk lassanként kis madórmenedékfhely lett . . .
Az iskola apró tanulóit tanító nénikéjük osztályonként 

hozta hozzánk a madarakat megismerni és tanulmá
nyozni. Barátságunk a madarakkal annyira jutott, hogy 
reggelenként az etetőnél csak füttyentenem kellett, és a 
madársereg megjelent. A körülöttem levő bokrokra száll
tak, és várták, hogy eledelüket az asztalukra tegyem. 
Voltak ott szövőpintyek, afrikai verebek, apró kis vida
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pintyek, gébicsek, bülbülök, na meg a híres Nectarineák! 
A Nectarineák és bülbülök csak a fürdő miatt tartóz
kodtak az etető körül. Egyébként ott vibráltak és röp
ködtek egész napon át kertünkben a mézelő bokrokon és 
virágokon. Különösen szemmel tartották a dúsan termő 
afrikai málnabokrokat, szinte türelmetlenül várták a bo
gyók érését, de a frissen növő borsóhüvelyeket is, me
lyekből ügyesen kihámozták a zsenge borsószemeket.

Nagyon érdekes volt a gébics-pár magatartása. Ezek 
a madarak az utolsók az alvásra térő madarak közül; 
ameddig csak jól be nem sötétedik, állandóan tevékeny
kednek. Napnyugta után rendesen a kertben járkálok, 
és a petúniák tölcsérére járkáló, nagyobb alkonyati lep
kékre vadászgatok. Ezt teszik a gébicsek is. En a lepke
hálóval, a gébicsek pedig a csőrükkel igyekeznek elkapni 
a zsákmányt. Egy esetben a virágágy széléről óvatosan 
cserkésztem egy hatalmas zúgó pillére, amikor gébics 
vadásztársam villámgyorsan lecsapott elém és elfogta a 
már magaménak vélt lepkét. A szomszéd bokorágra 
szállt vele, és megkezdte zsákmánya bekebelezését. 
Egyébként ez a gébics már évek óta vendége, helyeseb
ben mondva tulajdonosa kertünknek. Fészkét házunk 
Sárikától alig két méternyire építette meg. A bokor olyan 
magas volt, hogy alatta éppen csak el tudtam sétálni. 
Közeledtemre a gébics rendesen elhagyta fészkét, és 
megvárta, amíg a bokor alatt elhaladtam. Később sétá
mat úgy megszokta, hogy már nem is repült ki a fészek
ből, ha arra mentem. Hogy próbára tegyem türelmét, 
egy alkalommal megálltam előtte, ö  éppen a fészekben 
volt. Kiugrott belőle és jól rávágott a fejemre, mintha 
csak azt mondta volna: „Na, barátom, mi lesz a tovább- 
menéssel?”

Azonban most a szövőpintyekről akarok egyet-mást el
mondani.

Ezek a csoportokban vagy éppen nagy csapatokban 
élő madarak, feltűnő színű tollazatukkal, ékességei a ker
teknek. Fészkelésükkel, állandó mozgásukkal, bokrok kö
zötti röpködésükkel életet adnak a kertnek. Bár társas 
életet kedvelő madarak, s egymás nélkül szinte élni sem 
tudnak, sohasem maradnak békességben, örökké torzsal
kodnak, csipkedik egymást.

A pintymama a szomszéd telkén levő magas fa ágára 
épített fészkéből a kikelt és már röpködni tudó új nem
zedéket elsősorban is az én etetőmhöz hozta. A fiókák 
még nem tanulták meg a búzaszemek felszedegetését. Ott 
reszkettek és csipogtak anyjuk körül, aki vég nélküli tü
relemmel rakosgatta szájukba a búzaszemeket. Mind
egyik fiának szépen sorjában úgy, ahogy azok félkör 
alakban elhelyezkedtek előtte. A fiókák folytonosan csi
pogtak az ennivalóért, mégpedig messze hallható, kelle
metlenül érdes hangon. Igen ám, de a szakadatlan csi
pogást nem szerették a nagynénikék, ha történetesen 
nem volt gyermekük. Egy-egy ilyen nagynéniké hirtelen 
felugrott a sápítozó fióka hátára, és így arra kényszerí
tette, hogy meglepetésében elhallgasson, vagy éppen 
tovaugorjon a haragos nagynéniké közeléből. Egyéb go
rombaságot nem követtek el a kicsinyekkel, úgy látszik,
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éppen csak hallgatást követeltek tőlük. Csakhogy minden 
madárfiókának jellegzetes tulajdonsága, hogy reszketve 
sápítozik anyja körül az elemózsiáért. És miután nem
csak madárfióka volt mindig, hanem haragos nagynéniké 
is, a zsörtölődés szakadatlan volt napihosszat.

De nemcsak a fiókákkal voltak elégedetlenek, egymás 
között is állandó volt a civakodás. Ha az egyik pinty az 
etető asztalon túlságosan közel került a másikhoz, annak 
csőrvágásnyira kisajátított részéhez, akkor az erősebb a 
gyengébbet mindig letaszigálta az etetőről. Azonban az 
ilyen nézeteltérést már nemcsak mérges hangokkal és 
tollborzolgatással hajtották végre, hanem éles csőrvágá
sokkal is.

Egyik reggel éppen zsörtölődésedket figyeltem, amikor az 
egyik szürke tojó hirtelen csőrvágással belecsípett a mel
lette tartózkodó társába, aki éppen az etető szélén állott. 
Elkapta szárnyénak két-három evezőtollát, és rángatni 
kezdte. A meglepett pinty hirtelen leugrott az etetőről, 
amely éppen csak 8— 10 centiméterrel volt magasabb a 
föld színétől. De a támadó nem engedte el a számytolla- 
kat. A másik már a földön volt, ám tehetetlen, mert 
szárnya a vetélytársa csőrében maradt. így félig csüngő 
helyzetben irgalmatlan sivalkodásba kezdett. A másik 
mégsem engedte el, és látszólag nagy megelégedéssel 
szemlélte társa harcképtelenségét.

Mikor azután végre kiengedte csőréből a tollakat, a 
szenvedő fél alaposan megrémülve repült a szomszédos 
bokorra. . .

E pintyfélék művésziesen szőtt fészkeket építenek. Erre 
a célra hosszú, széles lemezű fűféléket válogatnak ki, 
amit nagy erőfeszítéssel szakítanak le a fű törzsről A 
hosszú fűszálat gondosan a fagallyra vagy bokorágra 
fonják úgy, hogy a fűszálak eléggé hosszú, fonalszerű 
nyelet alkotnak, aminek a folytatásában függ a hasonló
képpen gondosan megszőtt, gömb alakú fészek. A fészek 
nyele biztos tartást ad úgy, hogy a fészek szabadon him
bálódzik a levegőben, onnan azt semmiféle szél leszakí
tani nem tudja. A madarak a fűszálakat mindig úgy 
simítják egymás mellé és egymás fölé, hogy a fűleme
zek pontosan egymásra feküdjenek, egymást takarják, és 
azok mindig lefelé irányuljanak. Így az esővíz a fűleme
zeken mindig gyorsan lepereg, és a fészek sohasem ázik 
át. A fészek alján, nem a középen, hanem kissé oldalra, 
egy beszálló nyílást hagynak meg a ki- és berepülésre. 
Ez a nyílás éppen csak akkora, hogy a kismadár befér 
rajta, de más állat már nem tud azon át a fészekbe jutnj. 
Ez pedig igen fontos dolog, mert itt Afrikában sok a 
kígyó- és egérféle meg egyéb apró állatka, amelyek
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mind szívesen fogyasztják a madártojásokat, ha azok elé
jük kerülnek. A nyélen lógó szövőpintyfészket azonban 
nem tudják kirabolni. . .  A fészeképítés befejeztével és 
a fiókák kiköltésével a szövőpintyek építő tevékenysége 
nem szűnik meg. A hím vagy a nőstény, ha nem ül a 
tojásokon, itt is, ott is fészeképítéshez kezd. Rábogoz 
néhány fűszálat az éppen alkalmasnak tartott bokorág 
végére. A mi kertünk bokrait is — talán éppen hálából 
a jó elemózsiáért, amit tőlünk kaptak — teleaggatták 
ilyen megkezdett fészkekkel. A fészkelő telepük néhány 
méternyire a házunktól a szomszéd telken levő hatalmas 
fa volt. Kertünkben még nem volt magasnövésű fa vagy 
bokor, ami alkalmas lett volna a fészeképítésre.

A szövőpintyek egyik érdekes tulajdonsága, hogy ál
landóan szemmel tartják a kert egyéb madarait, és figye
lik azok tevékenykedését. így megfigyelik, hogy a méz
madár (Nectarinea) a virágzó bokrokra száll, éis a virá
gokon valamit lakmározik. Gondosan utánanéznek e do
lognak, hogy mi az, amit a Nectarinea ott eszeget? A 
pinty csőre kúp alakú, tehát nem alkalmas arra, hogy a 
virágkehelybe mélyen behatoljon. Ez őket nem zavarja. 
Sziromlevelenként szétbontják a virágot, amíg csak meg 

.nem bizonyosodnak, hogy amit a Nectarinea keres a vi
rágokon, az a részükre nem elegendő és nehezen hozzá
férhető eledel. így aztán abba is hagyják a virágbonto- 
gatást. A pinty mag- és rovarevő. De van kertünknek 
bogyóevő vendége is: a bülbül. Ezek a madarak különö
sen kedvelik a szamócát, az epret, a fiaepret és a málnát. 
A pinty ezt is megfigyeli. És szedegeti a bogyókat a bül
bülök társaságában éppen úgy, mint a bogyóevők. de ezt 
csak kíváncsiságból teszi, mert a főtápláléka a búzaszem, 
fűmagvak és egyéb ilyen származású étel. Különösen 
boldogok, ha asztalukra egy-egy zsenge kukoricacsövet 
helyezünk el.

Nagy gondot fordítottunk arra, hogy a mézmadarakat 
állandóan kertünkhöz szoktassuk, hogy ezekét a színes 
tollú és ékszerként ragyogó madarakat fényképezhessük. 
Ezért a mézelő virágok kelyhébe finom üvegcseppentővei 
mézcseppet adagoltunk. Ezt nagyon szívesen fogadták. 
Szemmel láthatólag nagyon elcsodálkoztak a nagy méz
áldáson, mert a fejüket a virágkehelyből kirántva, ér
dekes fejforgatással nézelődtek jobbra-balra! Ez arra a 
gondolatra vezetett, talán sikerül őket arra is rászok
tatni, hogy üres orvosságos üvegampullákba helyezett 
mézet is elfogadjanak. Ezért 5 és 10 grammos üres am
pullákat mézzel töltöttünk meg, és azokat virágdrótokkal 
a virágzó bokorfélékre akasztottuk. Minden jól ment 
volna, ha a szövőpintyek figyelmét el tudtuk volna te
relni a dologról! Ez azonban nem sikerült. A pintyek 
azonnal megorrontották, hogy az ampullákban méz van! 
Kipróbálták! Az üvegampulla alatt helyezkedtek el, és 
az ampullának keskeny nyaki részén kiszivárgó mézet 
nagy élvezettel kiszürcsölték! Az ampullák körül folyt 
most az igazi veszekedés a méz miatt. Minden ampulla 
alá csak egy pintyőke juthatott, rendesen a legerősebb. 
A többi a szomszédos ágakon várta, mikor kerülhet rá
juk is a sor. Mézélvezetük olyan tetemes volt, hogy 5— 6 
ampullából igen rövid idő alatt elfogyasztották a mézet. 
De ezt a vadtnéhek is észrevették ám, és tömegesen je
lentkeztek a mézszüretre. A pintyek a méhek tevékeny
kedését látható szomorúsággal vették tudomásul. Érde
kes volt megfigyelni, amint a legközelebbi bokorról egy
kedvűen szemlélték a méhek tevékenykedését, és várták, 
hogy rájuk is sor kerülhessen. Ha a méh elrepült, azon
nal elfoglalták a mézcsöpögő helyet az ampulla nyaka 
alatt, és most csőrcsapkodással igyekeztek távoltartani a 
méheket! Rendesen a pintyek győztek! A méhek egy-

egy komoly csőrcsapkodás után, ami majdnem elérte 
őket — elvonultak! A pintyeké lett a mézáldás. Sajnos, 
a pintyek nagy szomorúságára ezt a csemegeadagolást 
be kellett szüntetnünk.

Kertünk pintynépsége > ündennap a késő délutáni 
órákban fürdőt vett a kis beton fürdőben! De nem fér
tek ám be egyszerre a fürdőkádba! Itt volt aztán megint 
a veszekedés a jobb fürdőhelyekért! Egymást verték ki 
a vízből. A kivert aztán a fürdő szélén helyezkedett el, 
türelmesen várva, hogy mikor kerül rá a sor. A bőrig 
ázott pintyek aztán nehéz repüléssel a szomszédos bok
rokra telepedtek, hogy tollazatukat az utolsó napsugár
ban még megszárítsák.

Egy szép napsütéses reggel az egyik pintymama egy 
egészen szokatlan színű, csipogó madárfélével érkezett 
az etető asztalhoz. Ilyet még nem láttunk az etetőnél az
előtt! Rövidesen megállapítottuk, hogy az idegen ma
dárfióka egy kakukk! A kakukkfiókánál jóval kisebb ter
metű pintymama szakadatlanul dugdosta mostohafiának 
szájába a kukoricadarát, ami láthatólag nem ízlett a 
kakukkfiókának! (A pintymama és kakukkfiókája há
rom napig maradtak a kertünkben. Azalatt számos fel
vételt készítettünk róluk.) A kakukkfióka nagy sápíto- 
zással és komoly csőrvágásokkal adta tudtára mostoha
anyjának, hogy neki a kukoricadara és a búzaszem nem 
ízlik — néki hernyóféle táplálék kell! És a pintymama 
ezt úgy látszik megértette! Ez volt a legérdekesebb do
log, amit rajtuk megfigyelhettünk! A kakukkfióka aa 
etető közelében maradt, a pintymama pedig elrepült a 
házunk háta mögötti rétre, ott a füvek között apró her
nyóféléket gyűjtött, és vitte szakadatlanul mostohagyer
meke torkába. A kakukkfióka csendesen ült az etető kö
zelében, összehúzott nyakkal várta a pinty érkezését. 
Már messziről megismerte, mire felborzolt toliakkal resz
ketni és sipítozni kezdett, míg csak a pintyőke szájába 
nem tette a rovartáplálékot. Az apró termetű pintymama 
egész feje belefért a kakukkfióka szájába. Néha amiatt 
kezdtünk aggódni, hogy összecsukott csőrrel torkába fog 
akadni a pintyőke feje. Az is feltűnt, hogy a szegény 
kis pintymama egész lesoványodott fia etetése idejé
ben. Karcsúbb és gyengébb lett, mint a többi pinty
mama. Nagyon kifáraszthatta mostohafiának etetése.

Tehát az afrikai aranykakukk a szövőpinty fészkét 
használja fel fiainak felnevelésére. Csakhogy a kakukk
mama a szövőpinty fészkének igen kis nyílásán keresz
tül nem tud a fészek belsejébe bejutni. A tojását ezért 
más úton-módon kell a fészekbe eljuttatni vagy behe
lyezni. A helyzet itt- az, hogy a kakukkmama, ha már 
kiszemelte a tojása elhelyezésére alkalmas pintyfészket, 
tojását a fészek közvetlen közelében a fű közé, a földre 
tojja. Ezután árgus szemmel figyeli a pillanatot, hogy a 
pintymama mikor hagyja el a fészket. A pinty kirepü
lése után tojását a földiről gyorsan a szájába kapja, és 
azt a fészeknyíláson keresztül a pintyfészekbe csempé
szi! A többi már a pintymama gondja! A kiköltött ka
kukkfióka rövid idő alatt kidobja a fészekből mostoha- 
testvéreit, és így a pintymama által hordott minden táp
lálékot egymaga fogyasztja el.

A kakukkfióka a fészekből való kirepülése után még 
néhány napig mostohaanyja társaságában marad. Azután 
búcsút sem mondva, otthagyja a pintyeket, és megkezdi 
saját, rejtelmes kakukk életét.

A pintyek változatlanul kitartanak kertünkben. Sok 
és felejthetetlen élményt nyújt életjelenségeik megfi
gyelése . . .

M akarón it fogyasztó  szllvfiplnlyek
A m á r  c s a k n e m  k i f e j le t t  k a k u k k f ió k a  m ég  m in d ig  t t t r e lm e tle n l i l  v á r ja  

szflvffplnty- m o s to h á já t  a z  e led elle l


