
III. T a n u l m á n y o k

,yAz én életem ösvényei az erdőn keresztül vezettek. ”
(Barthos Gyula)
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Barthos Gyula -  miként korábban láttuk -  ifjúkora óta tervezte a szülővá

rosa körüli avifauna összeállítását, illetve leírását. Retyezáti szolgálata, 

majd a Batthyány-Strattmann-uradalomban végzett gyakorlati erdész

kedése ezt a gyermekkori tervét nem altatta el, csak legfeljebb késleltette. 
Az 1950-es években aztán ismét visszatérhetett kedvenc tervének a m eg

valósításához. Szerencsénkre, a tudomány szerencséjére azonban ekkor 

már sokkal igényesebb volt, mint gim nazista korában. Nem egy fajjegyzé

ket, a Nagykanizsa környékén előforduló madarak névsorát, hanem az 50 év 
alatt tapasztalt változásokat is rögzítette. Sőt ennél tovább is ment. A madár

fajok számában, továbbá a fajokon belül az egyedek mennyiségében bekö
vetkezett változásokat a táj, az élőhely módosulásaival vetette össze. Ebből 

a szempontból egyedülállót alkotott, hiszen nagyon jó lenne, ha hazánk 
sok (valamennyi?) vidékére vonatkozóan hasonló vizsgálatok állnának 

a rendelkezésünkre.
Barthos ismerősei úgy emlékeznek rá, mint aki az ötvenes években 

szüntelenül panaszkodott: kevés a madár Nagykanizsa környékén. A m ada
rak eme kevesbedése, az okok kutatása, a gyerekkori tervek megvalósítása 

hajtotta tehát az ökológiai vizsgálatok elvégzésére. S m egadatott neki, 
hogy a korábbi, szórványos megfigyeléseit rendszerbe foglalja, s élete végén 
mintegy összegzést adjon mindarról, amit a vizsgált tájon tapasztalt.

Egy dolog azonban m égis hiányzott. Támogatói csak azt tették  

lehetővé, hogy évről évre egy-egy résztémát (esetenként néhány esztendő 
múltán ugyanarra visszatérve) kidolgozzon, de olyan átfogó műre, amit ifjú

korában eltervezett, nem volt alkalma. Igaz, az Érti vagy az OEE az ötvenes 

évek végén stelcilezett formában közzétette a „Nagykanizsa vidékének 
m adárvilága a káros rovarok és rágcsálók elleni biológiai védelem szem 

pontjából" című művét, de az is csak egy „kutatási (rész)jelentés”-nek 

tekinthető. Később ugyanis az egyes fejezeteket árnyaltabban kidolgozta, 

kiegészítette. Jelen tanulmányt mi úgy próbáltuk összeállítani, hogy a külön
böző részfejezetekből és töredékekből lehetőleg a teljes Barthos-életmű 

egyik leglényegesebb fejezete, az Erdő és madár, összefüggő, ugyanakkor tagolt 

módon kerüljön az olvasók elé.
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ERDŐ ÉS MADÁR
(Madár a Nagykanizsa környéki élettérben)

I. NAGYKANIZSA VIDÉKÉNEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA
i. Természeti viszonyok

Nagykanizsa vidéke -  keleti peremén a Kis-Balaton-ősláp kihagyásával -  voltaképpen olyan 
tájrészlet átlagos képét tünteti fel, amely főbb vonásaiban hasonló jellegű az ország, főképpen 
a Dél-Dunántúl hullámosán sík- és dombvidéki, kb. 20-25%-nyi erdősültségű, jobbára 
lomberdővel borított több tájrészletéhez. A dolgozatom keretébe bevonható vidék a mada
rak járta közép-dunai faunatartományból a pannóniai járásnak csupán egyik kiemelt, kis tér
részlete. Mint ilyen, a madárvilág ismertetésének szempontjából nem nyújthat egyebet, 
mint a kijelölt tájegység madárfaunájáról miniatűr vázlatokból összeálló profilt.

A természetet jellemző szüntelen változásokból következik: amikor a vidék állandó 
mozgásban levő madártársadalmának életébe, egyszersmind a kártevő rovarok és rágcsálók 
elleni biológiai tevékenységének tüneteibe tekintünk be, voltaképpen az átmeneti állapo
tok sorozatából kialakuló, olyan periodikus képet fogunk nyerni, amelyben továbbra is foly
tonos változások fognak történni. Ez nem egyedül a természet biodinamikai erején, hanem 
rajtunk, embereken is múlik, hogy a madárvilág munkája irányításunkkal mind 
előnyösebbé váljék a növénytermesztés épségére, valamint a gazdálkodásra. Ugyanakkor 
a madarakat önmagukért, természeti értékükért is érdemes bemutatni.

Nagykanizsa az északi szélesség 46° 27’ és a keleti hosszúság 34° 40’ metszőpontján 
fekszik, a Mura határfolyótól 15 km távolságban. Vidéke földrajzi körülírás szerint a 
Dél-Dunántul tájára esik. Ezzel nyugatról a Muratáj, délről pedig a Zágrábi-meden- 
ce szomszédos.

Növényföldrajzilag a dunai flórakerület Sopianocium tájékához tartozik. Hozzá nyu
gati irányban az Alpokalja, Praenoricum tájéka csatlakozik. Állatföldrajzi beosztása alap
ján a közép-dunai körzet Pannonicum (Transdanubicum) járásába tartozik.

Mint szorosan vett magyarországi erdővidék az erdészeti irodalomban Kanizsai 
erdővidék megjelöléssel szerepelt. Legújabb megjelölés szerint Déli Pannonhát 
erdőgazdasági táj. A Déli Pannonháttól nyugatra a Göcseji Bükkhát, keletre a Somo
gyi Homokhát erdőgazdasági tájak terülnek el. Éghajlati jellemzői: július hónapban 
20,8 °C középhőmérséklettel, évi csapadék 729 mm, ebből április-szeptember hóna
pokra 422 mm esik.

A vidéket a Kanizsa-völgy, közismert nevén a Principális-csatorna két részre osztja: 
keleti irányban a Belső-Somogyot elválasztó gesztenyés-tölgyes (Castanetum-Quercetlim) 
erdőhátra, nyugati irányban pedig Göcsej, az őshonos Fagetinn-Pinetum dombvidékre.

A tájegység tájrajzi arculata jobbára hullámos dombvidék: keletről 160-247 m, nyu
gatról 180-337 m változó magasságokkal.

Maga a Kanizsa-völgy 132-147 m szinten, sík, ártéri területen, átlag 3 km szélesség
ben húzódik a déli országhatártól egyenesen északi irányban a Zala folyó völgyéig.

Nagykanizsa „vidékének” körülhatárolása (rajonizálása), egységes alkotásánál fogva, 
nagyobb kiterjedés számbavételével sem jelent különösebb feladatot.

A vidék déli határvonala rögzített. Az országhatáron a Mura folyó torkolati szakasza 
a csurgói lapályig szabja meg a határt. Ugyanakkora távolsági sugarat vehetünk északi 
irányban, a Kanizsai-völgyben is. A közbefogott tájrészlet továbbra mind a két irányban 
azonos jellegű vidékre, a Muraköz síkságára és a Zala völgyére megy át.
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Hasonló a helyzet a nyugati irányban, de valamivel más a keletre eső tájon. Nyugat 
felé ugyanis többé-kevésbé közömbös volna kb. 25 km-nél szélesebb övben megvonni 
a vidék elhatároló vonalát, mivel az őshonos bükkös dombhátak arculata a Lenti kör
zetébe tartozó Pinetum-tájig egyenletes jellegű. Keleti irányban viszont 25 km-nél távo
labbra azért sem mehetünk, mivel egyrészről a különleges élőhelyet alkotó Kis-Balaton, 
másrészről Belső-Somogy homokos sík térsége külön leírást igényelnek.

Ami terület azután ebbe a szabálytalan kör alakú, kb. 1500 km2-nyi szárazföldi for
mációba beleesik, természeti elemeinek organikus összefüggése szempontjából -  mind 
a váltakozó részletek tekintetében, mind átfogó egészében -  egyöntetűnek tekinthető.

A szerző szorosabb értelemben vett megfigyelései szintén erre a körülhatárolt vidékre
-  mint részlegre (albiotópra) -  vonatkoznak.

Ami az egymástól elkülönülő művelési ágak eloszlási arányát illeti, maga Nagykanizsa 
város 7430 ha kiterjedésű határa mutat példát egyúttal a közvetlen vidék arculatára is:

szántóföld 35% vidéken 44% átlag 40%
rét 17% vidéken 13% átlag 15%
legelő 12% vidéken 8% átlag 10%

kert, szőlő 9% vidéken 9% átlag 9%
erdő 25% vidéken 25% átlag 25%
egyébfvízfolyás, 
beépített, terméketlen)

2% vidéken 1% átlag 1%

összesen: 100% vidéken 100% átlag 100%.

A művelési ágak eloszlása kedvező, és azt az arányosságot tünteti fel, amely Dél- 
Dunántúl sík- és dombvidékeit általában jellemzi. Rámutat a flóra és a vele együtt élő 
rovar- és rágcsálófauna változatosságára, egyben arra a körülményre, hogy azokhoz illő 
élethelyet biztosít a különböző igényű és életmódú madárfajok számára is.

A tájegység talaja: a Principális-csatorna mentén egészében megülepedett, gyeppá- 
zsitos homok, néhány hullámon televényszegény, száraz részlettel. A nagyobb kiterje
désű dombvidéken azután váltakozva könnyű és közepes vályog, helyenként nehezebb, 
félkötött agyag terül el. Kavicsos felület csak a Mura és alább a Dráva zátonyain és 
holtmedreiben található. A tőzeges lápvidék keleti irányban távolabbra esik, azon túl 
pedig a közép-somogyi lösz (számos gyurgyalag- és partifecsketeleppel) terül el.

Tekintettel a domborzati viszonyok több-kevesebb egyenletességére, a madarak 
függőleges (hypsometrikus) vonatkozásában változó fészkelése külön számbavételt 
nem kíván. Az abszolút szintkülönbség a szélső határok között sem több 200 m-nél.

A tájegység területén megforduló és átvonuló madarak számára a tájékozódás nem 
okozhat nehézséget. Tiszta időben akár a templomtornyok magasságából is betekint
hetik az egész vidéket. Megpillanthatják magát a Balatont, ellenkező irányban pedig 
szemrekaphatják a varasdi, 1010 m magas Ivancsica-hegységet.

A tájegység madárpopulációja szempontjából a vízellátási viszonyok általában ked
vezők. Tudvalevő, hogy a túlnyomó mértékben növényi szervekkel táplálkozó madár
fajok nagyobb része is fiókáit rovartáplálékkal neveli fel. Ivó- és fürdővízre velük egye
temben rászorulnak a táplálékváltó rovarevők is, amelyek a költés végeztével szívesen 
fogyasztják a növények magtermését.

A madárvilág mindenütt talál lassú lefolyású csatornákat és vízereket, az erdei, 
a kerti és a mezei területeken egyaránt. Ezenfelül időszaki vízre talál a megrekedt
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teknőkben, a csapadékgyűjtő földmedencékben, tócsákban, keréknyomokban, végül 
a jószágitatóknál.

Vízre leginkább a galambfélék szorulnak rá, a madarak társadalmában az egyedü- 
liek, amelyek szomjukat csakis úgy tudják oltani, ha csőrüket a vízbe mélyeszthetik. 
A többi szárazföldi madárfaj beéri azzal a parányi vízzel, amelyre az élő növény felü
letének egyik-másik, víztárolásra alkalmas részén is rátalálhat.

Nagyobb kiterjedésű, természetes állóvíz -  a keleti határvonalon -  a Baláta-ősmo- 
csár. Mesterséges állóvizet -  kb. 450 ha kiterjedéssel -  a halastavak alkotnak, minden 
egyes helyen az erdőtestek közvetlen közelében.

A mezőgazdasági növénytermesztés kiterjed mindennemű vetett, kapált és palántáit 
kultúrnövényre. Teret nyertek az olajmagvú és másodvetésű növények is.

Különös felemlítést igényel a bíborhere (Trifolium incamatnm). Ennek a takar
mánynövénynek a magját hazánkba elsőnek egy nagykanizsai kereskedő hozta be Fran
ciaországból, és az ő révén terjedt el előbb a város, majd a megye és azon túl távolab
bi vidékek szántóföldjein. A bíborhere korai kaszálása a madárfaunából legelőbb 
a foglyot és a fácánt érinti érzékenyen. Hasonló hátránnyal jár a földön fészkelő (ter- 
ricol) mezei madarakra (fürj, haris, pacsirta, sármány, elvétve réti fülesbagoly is). Ez 
okozza a Dunántúl északabbra elterülő vidékeivel szemben Nagykanizsa vidékén 
főképpen a rovartáplálkozásban kiadósan részt vevő fogoly, fácán és fürj jóval mérsé
keltebb madársűrűségét.

A fejlett szarvasmarha-tenyésztés hozza magával a takarmánynövények számottevő 
termesztését, az évelő növények tarlói viszont kedvező helyzetet teremtenek a mezei 
pocok átteleléséhez.

2. Növényvilág

A fás növényzettel borított területek viszonyaival bővebben szükséges foglalkoz
nom, mivel a szárazföldi életmódú madárfajok környezetét leginkább ez adja. Iga
zolja az a tény, hogy a rovarokkal, valamint a rágcsálókkal táplálkozó madaraink leg
nagyobb része az életközösség legszorosabb kapcsolatában áll az erdővel, illetve a fás 
növények szövetkezeteivel. Tevékenységük azután nemcsak erdészeti, hanem több 
vonatkozásban mezőgazdasági szempontból is kiemelkedő. A fészkelést és a fianeve
lést biztosító fás növényzet bocsátja szárnyra a legtöbb madárfajt, amelyeknek mind 
kiránduló, mind tápláló területei közé a mezőföldek is tartoznak.

A nagykanizsai erdővidék átlagos erdősültsége eléri a 25%-ot. Nemzetgazdasági 
szempontból ezt az arányt szokás olyan értelemben kielégítőnek venni, hogy egy 
kultúrország faanyaggal történő önellátását kiegyensúlyozott és tartamos mértékben 
biztosítja. Azonkívül ideális állapotot teremt éghajlati, valamint a kistérségi növény- 
termesztés szempontjából, hozzászámítva a helyi jólétre szolgáló anyagi és egyéb 
előnyök vonatkozásait is. Hasonlóan kedvező madártani szempontból is.

Az imént körülhatárolt vidéken azonban az erdőknek minősített, egységes fásnö- 
vény-szövetkezeteken felül kb. 5%-bán még más fás flóra is teret foglal ligetek, facso
portok, gyümölcsösök, fáslegelők, csenderesek és fasorok alakjaiban. Az erdei biotóp 
jelentékeny kibővülése hozza azután magával, hogy a lignoza-növényzettel együtt 
élő madárfajok vidékünkön változatos számban tartózkodhatnak.

Az egyes erdőtestek térfoglalása nagyon különböző. A kisebb (5-25 ha) kiter- 
jedésűektől kezdve a közép nagyságú (150-450 ha) erdőtestek sorozatán át az össze
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függő nagyobb erdőségig (800-3000 hektár) különböző szerkezetű erdők díszítik a 
nagyjában mezőségi jellegű flóravidéket.

Madártani szempontból említést érdemelnek az un. parcellázott magánerdők. 
Többfelé megtalálhatók, nagyobb számban Nagybakónak, Újudvar, Gelse, Zalaszent- 
balázs községek határában. Az egészen parányitól (0,2 ha), az átlag 1,0 ha kiterjedésűtől 
a maximum 2,0-5,0 ha felső határig, változó kiterjedésű erdőrészletek. A legtöbb helyen 
ugyan összefüggően, 50-70 ha kiterjedésű erdőkké tömörülnek össze, de emellett is a leg
változatosabb erdőképet tükrözik. A parcellák legtöbbjének faállomány-szerkezete 
ugyanis -  a különböző kezelési módszerek arányában -  lényegesen elüt egymástól. Fanem, 
kor, sűrűség, szál- és sarjerdő alak, elegyesség, ápolási állapot, a felújulás, fahasználat ki
vitelezése többé-kevésbé változó. Egészében a lépcsőzetes szintek útján ligetes jellegű- 
ekké válnak, s mint ilyenek, ha nem is erdőgazdasági, de a madársűrűség szempontjából 
kedvező megjelenésűek.

A vidék erdőségeit fekvés szempontjából általában erős területi tagoltság jellemzi. Ez 
a körülmény azután újabb különleges helyzetet teremt. Például veszek egy közelebbről 
ismert erdőbirtokot, amely tulajdonjogánál fogva azelőtt egységes kezelés alatt állt (Inkey- 
uradalom). Kiterjedése 2000 ha, elkülönítve 4 üzemosztályra. Ennek az egész erdőbirtok
nak a határvonala kitesz 63 km-t, ebből 25 km szomszédos, idegen erdővel érintkezik, 38 
km hosszú vonalon pedig nyílt mezei térségen halad. A határvonalak 63 km hosszúsága 
azt jelenti, hogy hasonló, 2000 ha területű négyszög alak határvonalának 3-szorosával, 
ugyanakkora a kör alakúnak pedig közel 4-szeresével ér fel. Az erdőben megtelepedő ma
dárfajok elhelyezkedése szempontjából ez nagy különbség. Az erdőszegélyt kedvelő 
(erdőszéli) madárfajok számára (mezei poszáta, szürke légykapó, erdeipipis, sármány, ten- 
gelic, tövisszúró gébics, gerle, fekete rigó, nemkülönben fogoly, fácán) előnyösebb kikép
zést jelent. Nagyobb mértékű bokrosodás és gazosodás, több napfény, bővebb magtermés, 
a kijáró revír közelsége, a magasból való figyelés lehetősége a madarak számára mint 
előnyös tényezők vehetők tekintetbe. Tisztások az erdőben, nyúlványok (enklávé), vala
mint távvezetékek mentén, folyók, csatornák, tavak szintén erdőszegélyeket alkotnak.

Amennyiben ki terjeszkedünk az erdőbirtokot behálózó nyiladék- és úthálózati rend
szerre is, 2000 ha-nál kb. 5% esik az erdő sűrűségét és záródását elválasztó nyílásokra. Ez 
kb. 10 km olyan újabb vonalat eredményez, amely nem egy madárnak szintén megfelelő.

A nagyobb testté tömörülő erdővel szemben ezen fekvési és területi tagoltságnak azon
ban más élettani jelentősége is van. A 3- és 4-szeresen hosszabb nyitott határvonal ugyan
is alkalmasabb a kívülről támadó rovarok, elsősorban a cserebogarak, valamint a mezei 
rágcsálók behatolására is. Tehát amennyivel kedvezőbb a madaraknak, annyival jobb 
a rovaroknak, rágcsálóknak is.

A tájegységtől nyugati irányban a Zalai-halomvidék (Zalahát) kiterjedt erdőségei 
következnek, fel Vas megyéig. A szomszédos megye hasonlóan 25%-os, viszont a keletre 
elterülő Somogy megye csupán 20%-os erdősültségű. Az országhatáron délről túl eső táj 
már a 37%-os erdősültség arányát éri el.

A fás növényen fészket építő madár szempontjából döntőbb fontosságú magá
nak a kiválasztott fának és bokornak az alakja (magassága, törzssimasága, ágszerkezete, 
valamint lombossága), mint a faneme, de reá nézve ez utóbbi sem egészen közömbös, 
sőt ligetekké, facsoportokká társulásaik esetében jelentőséggel bír. Miután a tájegység 
erdeinek uralkodó fafajaiban az utóbbi 50 év folyamán több eltolódás következett be, 
célszerűnek tartom, ha a beállott változásokra rámutatok. Az adatok egyúttal rávilágí
tanak a monophag és polyphag rovarvilágra is.
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cser
bükk
gyertyán
ákác
éger (mézgás, részben hamvas) 
fenyő (több fajjal) 
vegyes lombfa

múltban jelenleg
lan) 55% 47%

5% 10%
13% 7%
5% 8%
8% 12%
3% 3%
8% 6%
3% 7%

összesen: 100% 100%

Ebből látjuk, hogy teret veszítettek a tölgyek és a fenyők, erősebb mértékben 
pedig a bükk. Teret nyert azonban az elegyetlen állományokat alkotó, gyors növé- 
sű ákác.

A tűlevelű erdőrészletek uralkodó fafaja az erdeifenyő. Aránytalanul kisebb elter- 
jedésű a fekete- és a lucfenyő, szórványos előfordulású a vörös-, sima-, szurkos- és 
Banks-fenyő. Egyes példányokban exota conifera-k is találhatók.

A vegyes lombfák csoportjába sorozhatok a kőris, nyír, gesztenye, madárcseresnye, 
szil, juhar, hárs, nyár, fűz, helyenként egyéb fafaj (dió, eper, boglárfa, bálványfa, vad
körte, vörös tölgy stb.).

Bizonyos madárfajok szempontjából az egyes fafajok termése az irányadó; tölgy-, 
cser- és bükkmakk, madárcseresnye, fenyőtoboz stb. alakjában. Emellett a madarakra 
közvetlenül ható tényezők: az erdő faállományának elegyessége, koreloszlása, sűrű
sége, illetve záródása, ezen elemekből kifolyólag pedig az erdő megjelenési alakja és 
belső szerkezete. A tervszerű üzemszabályozásból következnek azután a folyama
tos erdőgazdasági műveletek, aminők a tisztítás, gyérítés, fahasználat, felújítási fel
adatok, végül szállítás és tárolás, nemkülönben az elő-, köztes- és mellékhasználatok, 
vadgazdaság stb. Mellékes hatóerejű tényezőknek nevezhetjük továbbá az erdők beren
dezési tárgyait, látogatottságát, úthálózatát, nem utolsósorban pedig a nép művelt
ségi fokát, megrögzött szokásait és életszínvonalát, valamint az erdővédelem mes
terséges módszereit. Mindezek a tényezők, amelyek az erdő életében változó 
állapotokat teremtenek, természetszerűleg kihatnak a madárvilágra is.

A főállománytípusok szerkezetének összetevői, aminők: a kimagasló, uralkodó, 
elmaradó, továbbá a túlszárnyalt, mellészorult, elnyomott, sérült és betegeskedő, 
valamint száradásnak indult fák, végül a fényigényes és árnyéktűrő törzstársulások út
ján kialakuló vertikális koronaszintek legkevésbé sem közömbösek a rovar- és madár
faunára. A faállományt alkotó fafajok egyikét-másikát ugyan erdőgazdaságilag nem- 
kívánatos (gyom-)fáknak minősíthetjük, a megtelepedő madarak igényeinek azonban 
megfelelhetnek. Egyes fafajok, éppen a szórványosan és elegyesen előfordulók sorá
ból, legfeljebb annyiban vonhatók kritika alá, mivel laza lombozatuk (pl. vörösfenyő, 
kőris, nyír), vagy kitöltetlen lombsátruk (pl. simafenyő, g e s z t e n y e ,  platán, vörös tölgy) 
miatt a fészeképítésnél kevésbé jöhetnek számításba. Ejjelező vagy nappalra is elre
jtőző madarak előszeretettel keresik fel a lombjukat későn lehullató fákat -  szem
ben a korábban lombjavesztettekkel. A tűlevelű fák -  a vörösfenyő kivételével -  a tél 
folyamán is kedvelt pihenő szállásai a madaraknak. Kanizsa vidék elegyes erdőségei 
e tekintetben kielégítők.
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A magasra nőtt, méghozzá ágtalan, sima törzsű fákat a magas koronaszintben 
fészkelő, főképpen a nappali ragadozó madarak kedvelik. A sűrű ágszerkezetű és kitöl
tötten összeboruló lombozatú fákhoz viszont, kevesebb figyelemmel magasságukra, 
a legtöbb erdei madár előszeretettel vonzódik.

A madarak a terebélyes fákat előnyben szokták részesíteni a gúla (piramis) alakúak- 
kal, az éjjeli megszálláskor és nappali elrejtőzéskor (pl. baglyok) pedig a lombtartókat 
a korán lombhullatókkal szemben.

A zártan fészkelő madárfajok számára különleges értéket jelentenek a túlkoros, 
elvénhedt s egyben odvas fák. Nagykanizsa vidékén ezer holdakra felmenő területen 
álltak 200 év körüli tölgy-, cser-, bükk- és szórványosan egyéb fák, amelyek csak a közel
múltban kerültek tuskóirtás útján kitermelésre. Rezervátum hiányában ezekből legfeljebb 
mutatóban találunk helyenként egy-egy óriási példányt.

Feltételezhető volna, hogy az ilyen túltartott, romlásnak indult fák, mi több, ele- 
gyedenül, többnyire csak 0,2-0,5 sűrűséggel összetársuló erdőrészletek rovarkárosítással 
fenyegető fészkeket, gócokat jelenthetnének. Megfigyeléseim szerint azonban mind maguk 
a fák, mind a szomszédos, különböző korú, többnyire hasonló fanemű erdőrészletek 
a rovarfertőzéstől mentesek maradtak. Csupán az következett be, hogy a pudvás tölgyfák
ban élő szarvasbogár (Lucanus cervus), nemkülönben a hőscincér (Cerambix heros)1 
a fák eltávolítása után szemmel láthatóan, szinte az utolsó példányig megfogyatkoztak.

Elsőben a madarak voltak azok a közreműködők, amelyek -  még az öreg erdők 
fennállása idején -  gondoskodtak az állományok épségéről. A túlkoros fák törzs- és ág
villás hasadékai, korhadt faágak repedései és a félig levált fakéreg közei szolgáltattak alkal
mas fészkelőhelyet a leghasznosabb madarak (fakusz, cinegék, légykapók, baglyok stb.) 
számára. Ezekről a vastag törzsű fákról a kiácsolt faodúk sem hiányoztak, hogy otthont 
nyújtsanak a kisebb-nagyobb termetű, hasznosan tevékenykedő madárfajok (harkályfé
lék, seregély, nyaktekercs, búbosbanka, szalakóta, csóka stb.) számára.

Odúk képződése ezentúl azonban nem csupán az évszázados fákon várható, hanem 
a mai erdőgazdálkodás kereteibe beilleszkedő gyors növésű, főképpen lágyfák (nyárfé
lék) törzsein is. A fa korához képest legkorábban találunk hasadékot, üreget, odút a fűz
fákon. Ebből a célból áradványos és megrekedt vizű helyeken, továbbá vízerek mentén 
a füzek fenntartása ajánlatos. Számba jöhet a gyenge talajon helyet foglaló bálványfa is.

Amikor az erdők faállományai szerkezeténél tartunk, szükséges kitérnünk a fás növény
zethez tartozó alsó koronaszintre, a cserjés-bokros flórára is, mint -  erdészeti megjelölés 
szerint -  az erdő mellékállományára. A cserjeszintet egészíti ki a talajszintet takaró fii- és 
dudvaszint, fenyveseinkben külön a szőnyeget alkotó mohaszint.

Ez a talajvédő, a lehulló magvakat befogadó, helyenként tömör szint mind a rovarok 
(gazdanövények vonatkozásában!), mind a földön fészkelő és bokorlakó madarak szem
pontjából bír annyi jelentőséggel, akár az elsőrendű fákból összeálló főállomány. A bo
korszintnek a lombalmot szaporító és megkötő szerepe ugyanis különös fontossággal hat 
a rovarokra, valamint a madarakra egyaránt. Például a fülemile, veresbegy, éneklő- és fe
kete rigó nem is nélkülözhetik a lombleveles alomtakarót, közötte és alatta rovari szer
vezetek után kutatva. Az alomtakaró viszont védő otthona a kártevő rágcsáló és egyéb álla
ti szervezeteknek is.

Erdőgazdasági üzemmódok vonatkozásában a szálerdő és a sarjerdő viszonya a kb. 7:3 
arányban írható körül. Eltekintve az egymástól lényegesen elütő erdőalakok erdőgazdasá
gi értelemben vett bírálatától, tényként állapítható meg, hogy a rovarevő madarak elhelyez
kedése szempontjából mind a két erdőalak megfelelőnek, illetve alkalmasnak tekinthető.
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Kanizsa vidékének erőteljes termőhelyű erdeiben jól tenyésznek a különböző tör
pefák és bogyótermő cserjék. Ezek elősegítik az alacsony szinten fészkelő több madár
faj megtelepedését, és előnyösen egészítik ki a védő környezetet. Ilyen cserjék: a feke
te bodza, fagyai, vörösgyűrű som, mogyoró, bangita, benge, kecskerágó, az erdők 
szélein és tisztásain a galagonya, kökény, vadrózsa, nedves helyeken a rekettye- és tör
pefüzek. Helyenként előfordul a boróka és a seprűjeneszter, kevés földi bodza, iszalag. 
Nagyon elterjedtek, főképpen az erdeifenyő és éger szálasok területén, a földön kúszó 
és indáival gyökeret verő évelő félcserjések, szedrek alakjai.

A vadon tenyésző bogyós cserjék kiadós terméséhez több rovarokkal táplálkozó madár
faj alkalmazkodhat (alimentatio adaptata), és ez több esetben lehetővé teszi az áttelelé- 
süket is. Táplálékot adnak a téli vendégmadaraknak is.

Az erdőkön felül, különböző sűrűségű társulással, külön fás növényformációt képez
nek a kertek, ligetek, parkok, gyümölcsösök, fáslegelők és facsoportok. Mindezek 
az erdei életmódú madárvilágnak élőtérbeli kiegészítői. Főképpen a ligeti (erdőszéli) mada
rak kedvelik, és a vándorúton levő madaraknak is megszállóhelyei („ebédlőfák”).

A tájegységen 9%-os területaránnyal, elszórt foltokban a szőlőművelés alá vont 
dombhátakat mindenütt gyümölcsfák díszítik, beleértve a dió- és gesztenyefákat is. 
Az utóbbiak szórványosan a zárt erdőkben szintén előfordulnak, ahová magvaikat ma
darak (szajkó, örvös galamb) vitték magukkal (endozoikus telepítés). A magas korig kí
mélettel fenntartott fákról nem hiányoznak a természetes fészekodúk sem.

Hasonló kedvező élethelyet biztosítanak a madarak számára a fáslegelők, a régi 
erdők reliktumai. Helyenként kivételesen nagy méretű fák találhatók (tölgy, cser, bükk, 
gesztenye, vadkörte). Ezek gyakrabban adnak jó minőségű, bőséges termést. A hivata
los erdészet az utóbbi időben nem egy 20 m3-es, ép állapotban álló faóriást vett nyil
vántartásba. A szalagokra felparcellázott, volt magánerdők határmezsgyéin szintén áll
nak egyesével ún. „vitás”, „peres” faóriások. Ezek rendszerint jó magtermők.

Ligeteket képeznek egyes patakok és vízerek mentén a galéria alakban húzódó ége
resek (berkek), a Mura árterén pedig a füzesek.

A parkok faállományai a háborús cselekmények következtében súlyos kárt szenvedtek.
Facsoportokat a legelőkön, a réteken és a vízmosásos teknőkben találunk; a régi, 

erdőjellegű tájrészletek maradványai -  magas lombfákkal, helyenként sűrű cserjések
kel. Ezeket a magasabb fokú sűrűséggel szemben kevésbé igényes madárfajok kedvelik 
(varjak, aranymálinkó, kis őrgébics, vörös vércse stb.). A facsoportokat azonban hova
tovább ákácosok váltják fel, elősegítve különösen a gerlék és a tövisszúró gébicsek fel- 
szaporodását.

Az odvas fák fogyásával tart lépést a főképpen mezőgazdasági (állattenyésztési) vona
lon érdekelt rovarfogyasztó madarak (seregély, búbosbanka, szalakóta, légykapók, csóka) 
számának nagy mértékű apadása.

Néhány helyen a madarakat bozótosok várják, rekettyés, tüskeszedres, kökényes, 
vagy náddal felvert kisebb foltok. Voltaképpen csendereseknek (remízeknek) 
tekinthetők. Kisebb bujkáló madarak költő- és éjjeli szállóhelyei. Hozzájuk számíthat
juk a felhagyott téglaégetők és földbányák bozótosait is. Vadvédelmi (fogoly, fácán) 
szerepük elsőrendű.

Végül a sorfákról kell megemlékeznem. Az Alsó-Zala-vidék ismert nevezetességét 
adták régebben a „zalai pálmaligetek” A mezőgazdasági táblák és csapások szegélyén, 
valamint a majorok környékén kilométerek hosszúságában elnyúló jegenyenyár fasorok 
jelentették ezeket a „pálma” ligeteket. Az uralkodó jegenyenyár mellett azután ákác, le
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pényfa (glédics), bokrétafa, eperfa, fekete dió, hárs, hellyel-közzel boglárfa, bálványfa, 
cseresnye, zselnicemeggy, dió, tölgy, gyertyán, ritkábban japánákác és osszázsnarancs 
foglaltak helyet. Nagy részük sajnos már a múlté. A madárfauna szempontjából kétség
telenül jelentős szerepet töltöttek be. Az új, tervszerű fásítások lesznek hivatottak arra, 
hogy azok a mezőségi madarak számára -  évtizedek múlva -  számottevő tényezőkké 
váljanak.

A háborús évek szertelen mértékű pusztításai után örvendetes látni, mint terjed 
újabban a hivatalos szervek és a nép körében a fa szeretete és megbecsülése. Számos 
helyen új és kiegészítő fásítások vannak folyamatban. Ezek lesznek hivatva a dűlőnként 
még mutatkozó nagy kiterjedésű, puszta térségek fásításával nem csupán a környezet 
miliő-képét emelni, hanem a madarakat is közelebb hozni a kártevő állatokkal össze
függő anyagcsere folyamatához. Kívánatos volna azonban nem egyedül a fák, hanem 
a gondozott cserjék felkarolása is.

Végül megemlékezem a vidék szőlőhegyei határvonalain szokásos módon felépített 
(felhányt) venyigegyepűkről. Ez az elkerítés ugyan holt anyagból áll, de a felburjánzó 
gaz és futócserje (iszalag) útján rejtekhelyei nyújt számos rovar és rágcsáló, egyben 
azonban a madarak számára is. A megülepedett, vízszintes fekvésű venyige- és fatör- 
melékhalmaz fészkelésre is alkalmat szokott adni.

Hasonló szerepet tölthetnek be a nyáridőre is kiterjedő, hosszabb tárolásra elhelyezett 
ágfarakások mind az erdei fahasználati területeken, mind másutt, ahol a helyszínen vala
miféle faanyag termelése folyik. Veresbegy lesz az első madár, amelyik fészkelést fog a raka
tokban vállalni, védelmüket azonban más rovarevő madarak is igénybe veszik, közöttük 
például a lappantyú. A vidék erdeiben a közelítési és szállítási viszonyok eléggé kedvezőek. 
A kitermelésre kerülő szer- és tűzifaanyag idejében szokott a vágásterületekről elkerülni, 
ennélfogva a rovarfertőzéstől (szúfélék) általában mentes marad.

3. Állatvilág

A Nagykanizsa-vidéki állatvilág részletes bemutatása nem lehet a feladatom, ezért 
csak néhány, a továbbiakban nem részletezett csoportot emelek ki mind a rovarok, 
mind a madarak, mind pedig az emlősök közül.

Kezdjük a rovarokkal!
„Életünk örökös harc a rovarvilág ellen.” A leírt rovarfajok száma kétszerannyinál is 

több, mint az összes többi állatoké együttvéve. Ha abból indulunk ki -  írja Mocsáry 
hogy Magyarország más európai országok állatfaunája, közelebbről rovarfaunája szem
pontjából mennyire fajgazdag, nem feledkezhetünk meg a növényekről sem. A statisz
tikusok ugyanis a Kárpát-medence növényvilágát vették alapul, és az egyes növényeken 
élő rovarfajok számát (mint az állatvilág leggazdagabb társaságát) állapították meg. 
Olyan növény ugyanis, amellyel rovar ne élne együtt, tulajdonképpen nincs.

A rovarok szédületes arányú szaporodásukkal a jövő egyeduraivá válnának, ha az ember
rel szövetséges rovarok és a rágcsálókkal táplálkozó emlősök mellé nem állnának a 
kártevő rovarok élenjáró ellenfelei, a madarak is. Ezek a madarak, amelyek például a tár
gyalt tájegységen a szárazföldi madárfauna fajainak kb. 83%-ával kisebb-nagyobb mér
tékben vesznek részt a biotikus kártevők apasztásában, még a (rovar)gazdanövények 
korlátozásában is közreműködnek.

Ha valaki végiglapozza Mayr 568 lapszámú, nagy erdőműveléstani könyvét 
(Waldbau, 1909), a mű végén az erdő állatvilágára szánt néhány sorra fog találni. A szerző
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az elegyetlen faállományú erdőről írja, hogy az állatvilág tömeges elszaporodása esetén 
az erdő fennmaradása kérdésessé válhatnék, mert az állatok tömege bizonyos fafajokat 
használ, illetve részesít előnyben a többivel szemben. Olyan példa azonban nem isme
retes, hogy valamely terület a növényevő vagy a talajt átalakító állatok tevékenysége 
folytán erdőtlenné vált volna. Nevezetesen: a növényvilággal együtt az állatvilágnak is 
el kellene pusztulnia. A természet az őserdőben az állatok tömeges elszaporodása ellen 
sokféleségével és azzal védekezik, hogy a tömeges elszaporodást tömeges megbetege
dés, ill. járványok követik.

Amikor a rovarok világából kiemelem a cserebogarat (Melolonthidaé) olyan problé
ma áll előttem, amelyik messzire kinő egyetlen vidék keretéből, mert kiterjed az ország 
egész területére, az erdei, a kerti és a szántóföldi élőterekre egyaránt.

Az erdőgazdaságban a cserebogár kártétele főképpen a csemetekertekben, valamint 
a talaj feltörésével és porhanyósításával járó felújítások területén nyilvánul meg. A bogár 
álcája (pajorja, csimasza) tudvalevőleg a kultúrnövények föld alatt élő szerveit rágásai
val, a nemző (imago) bogár pedig a fás növények lombfalásával a fákat rongálja meg. 
Az álca rágása a zsenge facsemeték teljes pusztulását is magával hozhatja.

A közönséges cserebogár (Melolontha vulgáris) rokonaiból a kalló-cserebogár 
(Polyphylla fullo) nem fordul elő vidékünkön, ellenben a már egy év alatt kifejlődő búza
cserebogár (Rhizotragus solstitialis) gabonavetéseinkben időnkint fel szokott lépni.

A kirepült bogár vidékünkön -  az V. és VI. sz. törzsek határvonalán -  a 3 évenként 
periodikusan visszatérő kitörések alkalmával -  szokása szerint -  a lomberdő széleit, a faso
rokat és a facsoportokat szokta tömegesen ellepni, zárt erdőkben azonban nem hatol 
be mélyebben. A dombvidékek növényzetét kisebb mértékben támadja meg, sőt el is kerü
li. Legerősebb a lepetézés a homok talajú síkságon, a fedő növényzetet időlegesen 
nélkülöző laza, száraz talajban. Maga a periodikus kirajzás sem egyenletes és tömegé
re nézve változó. Kirepülő bogarakkal azonban -  részleges elő- vagy utórajzásból -  szór
ványosan, szinte minden tavaszon találkozhatunk. Fogyasztóik sorából nem szoktak hiá
nyozni a madaraink sem.

A bogarak leszedésével és összegyűjtésével többször foglalkoztak. A legutóbb beve
zetett növényvédelmi szolgálat a kártevők életét ezentúl fokozottabb figyelemmel fog
ja kísérni.

Sertések behajtásával -  megfelelő felügyelet mellett -  a bajcsai erdő fertőzésnek kitett 
egyik részletén kísérleteztem, az átmeneti legeltetést egybekapcsolva a rágcsálók irtá
sával. Egyéb helyen erre nem került sor -  tekintettel az erdők állapotára.

Visszaemlékezve az elmúlt évtizedek erős berajzásaira, ahhoz a megállapításhoz jutot
tam el, hogy a cserebogár-sűrűség a múlthoz viszonyítva fokozatos visszaesésre, gyen
gülésre mutat.

A kártevő rovarok előfordulásával kapcsolatosan térek ki a kitermelésre kerülő faanyag 
tárolásának a körülményeire is.

A vidék általában kedvező szállítmányozási viszonyai teszik lehetővé, hogy erdeink 
mindenféle faterméke idejében kifuvarozható, ezért hosszabb időre kiterjedő külső tá
rolást nem igényel. A szokásos módon gyakorolt fatermelés -  a véghasználatoknál 
rendszeresen tuskó- és gyökérirtással -  többféle várható rovarfertőzésnek veszik elejét. 
Az erdőn átmenetileg kérgezetlen állapotban készletezett szer- és sarangolt tűzifán -  
kevés számú kéregszú kivételével (fenyőn, cseren, szilen) -  másodlagos károsítok sem 
szoktak jelentkezni. A termelési helyek törmeléke ugyancsak gyors kiszállításra szokott 
kerülni, a vágásterületek letisztítását pedig magának a sorra kerülő felújításnak a műve
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letei kívánják meg. Erdeinkben a mezőgazdasági elő- és közteshasználattal egybekötött 
felújítási módszer azonban kétségtelenül kedvez a cserebogarak lepetélésének. Ettől 
csakis a természetes felújulású erdőrészletek fognak a jövőben is mentesülni.

A rovarok közül külön kell megemlékeznem a jövevény fajokról.
Evek előtt jött a hír a kolorádó- vagy burgonyabogárról (.Dotyphora, Leptinotarsa 

decenlineata), hogy Zala nyugati felében egy-egy ponton fellépett, azontúl azonban -  a gyors 
beavatkozás eredményeként -  csupán itt-ott vették számba (1952).

A bundásbogár (Epicometis birta) jelentkezése egyes mezőkön szórványosan tényle
ges megállapítást nyert, számbavehető károsítással azonban nem járt, az idő szerint 
sem merült fel panasz ellene (1954).

A juhar- és eperfákon 1951-ben a vidéken több helyen fellépett fehér szövőlepke 
(Hyphantria cunea) kis mértékű bevezető állapotban és kevés helyen figyelhető meg. 
Előreláthatólag nem fog tömegessé válni -  egyrészt a gazdanövények kevés száma foly
tán, másrészt a folyamatos intézkedések következtében (1952).

Sajnos 1952 óta a fenti esetekben más történt. A burgonyabogár és vele egyidőben 
a fehér szövőlepke 1954. nyár elején a tájegység egész területén már nagyobb mérték
ben léptek fel. A burgonyabogár északnyugati irányból, a fehér szövőlepke pedig kelet 
felől érkezve fertőzte meg több helyen a vidéket. A növényvédelmi szolgálat azonnal 
akcióba lépett, a védekezés folyamatosan tart. Félő azonban, hogy a fertőzés a jövőben 
is kijuthat és folytatódhat.

Nagyobb veszélynek kell tartanom a burgonyabogár és kisebb veszélynek a szövőlep
ke a fellépését. Ez utóbbitól megtámadott pontok a fákon csakhamar felfedezhetők, és 
a mechanikai védekezések azonnal be is vezethetők. A fákon élő madár is jóval számo
sabb, mint a gyakori nyári művelés alá kerülő burgonyaföldeken.

A szövőlepke ugyan rátámadt már az ismert gazdanövény fáiról a gyümölcsfákra és 
szórványosan egyéb fásnövényekre is (.Bovey szerint Európában 94 különböző növény
re), a fertőzés azonban, amíg kevés helyen lépett fel, lokalizálhatónak bizonyult. Példa 
erre az erdőségektől körülvett nagybakónaki völgy. Ide aránylag túl messziről, felte
hetően szél által sodorva kerültek be a lepkék 1954 nyarán. A bükk-tölgy-gesztenye- 
ákác erdők övében csak két ponton, főleg a kerti gyümölcsfákon telepedtek meg. Az azon
nali beavatkozás azonban -  a mostani jelek szerint -  a fertőzésnek véget vetett. Sajnos: 
az egyes gazdák részéről hanyagságot lehet tapasztalni: nemtörődömséggel nézi el a fáin 
és a bokrain a károsító rovar feltűnő jeleit, és azokhoz hozzá sem nyúl. Nagyon téved, 
ha minden tisztogató munkát a madaraktól vár.

Az új kártevők biotikus ellenségeit az állat- és madárvilágból még kevésbé ismerjük. 
A megfigyelések folyamatban vannak. A szövőlepke viszonyában figyelemben részesül
nek a mezei és házi veréb, az erdei pinty és egyéb madarak is.

A burgonyát vidékünkön ugyan nagyban nem termesztik, csak kisebb parcellákon, 
viszont annyira elterjedten, hogy minden egyes gazdának van burgonyaföldje. Ezért 
találhat rá a kártevő bogár minden nehézség nélkül a gazdanövényre, és ott eléggé rej
télyes módon felszaporodik.

A burgonyaföldeken alig található madár. Ennél a biológiai védekezés jóval körül
ményesebbnek látszik. A burgonyabogárnál a fácán jöhet szóba -  írja Melzer (Dér 
Wald, Berlin NDK. 1953. OMgK fordítása): „A fácánról már régebben is tudtuk, hogy 
szorgalmas rovarpusztító. A hasznosságáról vallott nézetet még jobban megerősítik az 
újabb megfigyelések, amelyek azt bizonyítják, hogy a fácán a mezőgazdaság egyik leg
veszedelmesebb ellenségének: a burgonyabogárnak a leküzdésében is eredményes
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segítőtársa az embernek, betelepítésének megfelelő csenderesek létesítése az előfeltétele.” 
(Tény, hogy a fácán a mezei csenderes /remíz/ útján kerül legközelebb a szántóföldek
hez. Előfordulhat, hogy ilyen módon betöltheti a pulykák szerepét. Seregestől szokták 
ugyanis a pulykát cukorrépa-ültetvényre kihajtani.) Vidékünkön a fácán ez idő szerint 
azonban csak szórványosan fordul elő.

Az emlősök közül legelőször a denevéreket (Cbiroptera) taglalom. A rovarokkal való 
táplálkozás ugyanis a madarak mellé állítja az emlősök egyik különleges életmódú cso
portját, a denevéreket. Ezek meleg időben alkonyatkor szárnyra kelve -  a baglyokkal 
és a lappantyúval egyidőben -  indulnak el rovarászó útjukra. Köztudomású: „a dene
vérek a rovarevő madaraknak nem versenytársai, hanem szövetségesei, érdekeik útja 
nem kereszteződik”

A hazai denevérfajokból a hegyvidéken és a barlangokban lakók nálunk nem jöhet
nek szóba. Szerény keretű ismereteim alapján csak három fajjal foglalkozhatom, ame
lyek vidékünkön, sajnos, mind kisebb számarányban fordulnak elő.

Míg a törpedenevér (Pipistrelluspipistrellus) esténként 3-8 m magasságban csapong 
az erdők szélén, vagy a gyér erdő vastag fatörzsei között, addig a közönséges denevér 
(Myotis myotis) az erdő nagyobb tisztásai felett kb. 20 m magasságban vadászik. A har
madik fajnak, a korai denevérnek (Nyctalus noctula) vadászterülete szintén az erdő, 
az erdők széle és erdei tisztások. Ezek felett mintegy 60-100 m magasságban szállong 
a legnagyobb fák sudara felett, és éppen azért hasznos, mert oly szinttájban vadászgat, 
ahol rovarpusztító apró madaraink csak elvétve fordulnak meg. „Ha ugyanegy helyen 
több faj tartózkodik, mindegyik a levegő más-más rétegében keresi táplálékát. Műkö
désükben tehát olyképp egészítik ki egymást, mintha egy óriási, a rovarrepülés legfel
ső határáig terjedő háló söpörné végig a levegőt.”

És ez így is volt a mi régi, öreg erdeinek körülfogó fiatalosok nyiladékai felett, ami
kor az erdei szalonka alkonyati húzására váró vadász egyre-másra kapkodhatott a fegy
vere után a minduntalan jelentkező és hangtalanul érkező szalonkának elnézett dene
vérek láttára. Ma már azonban a túlkoros fákból egyes példányokat is alig-alig találunk, 
így a tágas üregű, vén fák nem biztosítanak a faodúkban lakó denevérek számára hol 
nyári, hol téli lakást. Ezek alapján megérthető, mi okból gyérült meg annyira az erdőt 
lakó denevérek száma. De mi okból fogytak meg a magas és lakadan épületekhez ragasz
kodó fajok is? Tornyokat és padlásokat járó kőművesek, ácsok és bádogosok manapság 
alig-alig találnak denevérek nyomaira. Pedig már régóta kiment a szokásból az a vissza
taszító látvány, minőket a századforduló idején a kerítésekre kiszegezett denevérek képe 
tárt elénk. A mai gyerekeket mindamellett, hogy immár aggodalomra okot adó szen
vedéllyel űzik a puskázást, a denevérek nem érdeklik. A házimacskák tehetnek bennük 
kárt, de aligha többet, mint annak előtte. Ami azután a madarakat illeti, azok sorából a 
bizonyos oldalról meggyanúsított vörös vércse szóba sem jöhet. Az éjjel vadászó bag
lyok legfeljebb elvétve ejtenek zsákmányt a denevérekből -  akár az erdők területén, 
akár az épületek környékén. Egyedül a gyöngybagolyról, erről a házaknál élő bagolyfaj
ról derült volna ki, hogy elfogdos a repkedő denevérekből (helyi néven: bőregerekből) 
és egyéb „éjszakai jövő-menőkből” egyet-egyet.

Greschik egerészölyvek gyomorvizsgálatáról szóló beszámolójában (Aquila 1910.) 
két zsákmányolt denevérről tesz említést. Helyesen jegyzi meg, hogy a kényelmes le
sekhez szokott, nehézkes ölyv nyilvánvalóan a túl korán kirepült és a hidegtől áléit 
denevéreket fogyasztotta el.
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Eddigi ismereteink szerint a denevért a szárnyatlan rovar nem érdekli. Újabban 
azonban megállapítást nyert, hogy a nyáron az erdőkben tartózkodó egyes fajok a leve
leken és a fakérgen ülő hernyókat is fogyasztják (Kozikowski-Niedziolski. 1954. 
OMgK). Bizonyíték erre, hogy a denevér ürülékében többször találtak a hernyók 
fejrészéből származó kitinmaradványokat is. A denevérek főleg a szürkületkor, vagy éjjel 
rajzó kártevőket (például a cserebogarat, fenyőpohókokat, apácalepkét, erdeifenyő- 
bagolypillét stb.) pusztítják. A megnevezett lengyel kutatók véleménye szerint az erdő 
védelmében a denevérek segítségére akkor számíthatunk, ha azokat megfelelő számban 
tudjuk az erdőbe betelepíteni. Ezért célszerű, ha a denevérek számára is -  a madarak 
fészkeihez hasonló -  műodúkat helyezünk ki.

A denevérek hasznosságát emeli ki még azon körülmény, hogy a különböző rovarok
ból olyanokat is fogyasztanak, amelyeknek a nappali madarakkal szemben színük védelmet 
ad. (Mackenzie: Érd. Lapok 1949.)

Kétségtelen, hogy a denevérek fokozottabb védelemre érdemesek. A télen dermedten 
alvó denevérek áttelepítése olyan helyekre, ahol hiányoznak, nem is ütköznék különösebb 
nehézségbe. Olvastunk már az erdőben építendő denevértornyokról. Ehik mesterséges 
menedékhely alkalmazását ajánlja. (Term. tud. Közlöny 1929. p. 581.) Ez 4 db 1 m 
hosszú deszkából csatornaszerűen összeszegezett szerelvényből áll, belső oldalán a kapasz
kodás céljára keresztlécekkel, azonkívül kis kerek replyukakkal.

Erdőben repkedő denevéreket manapság csak egyes fenntartott erdőrészletek (Kis), 
továbbá odvas faodúkban még ez idő szerint gazdagabb fáslegelők (Miháld, Vése) környé
kén figyelhetünk meg. Másutt csak elvétve fordulnak elő, vagy teljesen hiányoznak az 
erdőből. Valamivel gyakrabban látni denevért a gyümölcsfás szőlőhegyeken. Ez az állapot 
a természetes fejlődés útján nem is fog változni. Ennek ellenére nem hagyhatom ki dol
gozatomból azt a denevérek életmódjáról írt közleményemet, amely az Erdészeti Kísérle
tek 1908. évi kiadványában jelent meg.* A közlemény témája ma már nagyjában idősze
rűtlenné vált. Mégis tanulságos marad annyiban, mert a közelmúlt jelenségei feltárása 
után is emlékeztetni fog egyes magtermő tölgyrezervátumok szerepére az erdőben hasz
nos szabályozó munkát végző denevérek természetes állandósítása ügyében.

A M Ó K U S A D É L -Z A L A I T Á JO N

Általános szokás a mókussal szemben elnézőnek lenni. Kártevése viszont elengedhetetlen
né teszi életmódjának figyelemmel kísérését, és felvetheti helyenként és időnként 
a meglevő népesség apasztásának a szükségét is.** A mókus az erdőket lakja, és legszámo
sabb azokban a szálas lomb- és főképpen tűlevelű állományokban, amelyekhez közvetle
nül kapcsolódnak a csontárgyümölcsfás szőlőhegyek. A mókus fészkeléséről vannak azon
ban adatok a gyümölcsösök belterületén álló facsoportokban is. Jól elrejtett fészkére nem 
könnyű rátalálni. Többek között megfigyelték például a legkésőbben lombosodó fán, egy 
hatalmas gesztenyén is; fészkét erős, villás ágak közé építette, és azt az iszalag bolyhos ter
mésével bélelte ki. Találták fészkét lakatlan, zsúpfedeles borospince szénával tömött pad
lásán is. Erdeinkben ismertünk alacsonyan lucfenyőkön és Banks-fenyőn, éppúgy tölgyfák 
magas koronájában épített mókusfészkeket.

Az erdei életközösségben élő emlősök rendjéből az erdőben fészkelő madaraknak 
a mókus az egyik legveszedelmesebb ellensége. Azzá teszi az erdőhöz kötött életmódja,

* Lásd a 72. számú bibliográfiai tételt.
** Lásd a 43. bibliográfiai tételt.
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és az a képessége, hogy a fákon művészi ügyességgel jár -  a föld színétől végig a leg
magasabb fakorona hajladozó gallyáig. Kíváncsi természeténél fogva és nyalánkságától 
vezettetve felkeres mindent az erdőben, nem hagyva figyelmen kívül a fák üregeit sem.

„A mókusnak már alaptermészetében rejlik a rablás és táplálkozásának módja min- 
denekfelett romboló.” Tudvalevőleg kalandozásai közben válogatás nélkül kifoszt 
minden útjába kerülő madárfészket -  a madárfiókákat sem kímélve -, sőt megtámad
ja az anyamadarat is.

Nem tudok szabadulni attól az elém tárt kép hatásától, amikor az egyik erdészünk 
figyelmét egy aranymálinkó fészkére az abból kilógó, mozdulatlan mókusfarok terel
te rá. Az erdész nyomban felmászott a fészekhez, és abban 5 fiókát talált -  fejük nél
kül. A madárkák fejét a bohócként kedvelt bestia harapta le.

Közismert a mókus erdőgazdasági kártékonysága is: lerágja a fák rügyeit és zsenge 
hajtásait, sok magot fogyaszt és gyűjt be télire. Egyszer a kanizsai erdőben ledöntött, 
túlkoros tölgyfa korhadásos belsejében mintegy 50 literre becsült válogatott, ép tölgy
makkot, és keverten gesztenyét találtam. Más alkalommal a mókus az erdei irtásföl
dek kukoricatermését dézsmálta meg, azzal ugyanúgy egy vén tölgyfa odúüregét 
hordta tele -  a kimaradó makktermést tengerivel pótolva. (A zsigárdi csemetekert őre 
májusban két alkalommal figyelte meg, amikor az útszéli lucfenyőn fészkelő, ismert 
mókus tölgymakkot kaparászott ki a vetésből.)

Fenyőerdőkben, ha elegendő tobozt nem talál, meg ínyenckedésből is, lecsipdesi 
a fák rügyeit és gyenge hajtásait. Kártétele kisebb a lomberdőkben, annál nagyobb és 
sokszorosan gyakoribb a fenyőfákon, és a sebzések elősegíthetik a rovarok és gombák 
fertőzését. A kezelésem alatt állt Csepreg erdőrész simafenyőinek termését mindig 
a mókusok pusztították el. Az országban legidősebbnek ismert erdei simafenyők alatt 
már természetes felújulás volt megfigyelhető, de az a mókusok kártétele miatt nem 
haladhatott előre.

Érdekes megfigyelni a gördövényi homoki véderdőben az ott kevés számban elő
forduló mókusok viselkedését a fészeképítés szempontjából.

A tűlevelű állományrészek százalékos faji eloszlása egymás között: erdeifenyő 65%, 
feketefenyő 32%, szurkosfenyő 2%, végül Banks-fenyő 1% -  nagyjában valamennyi 
egykorú. Amíg a három első fafaj középmagas (14-18 m) csoportokat képez, mellet
tük a Banks-fenyő szórványosan csak 6-8 m famagasságot ér el.

A mókus ilyen helyzet mellett fészkéhez a négy fenyőfaj közül szabadon választ
hatta ki a neki megfelelő lombsátorú fát. És az történt, hogy két mókus -  nem is messzi
re egymástól -  az alacsony Banks-fenyő koronájába épített fészket. Családalapításuk 
eredménnyel nem járhatott, mivel az erdőhöz közel lakó, utcavégi gyerkőcék a fészkü
ket rendszeresen ki szokták rabolni. Arra azonban az üresen maradt és még igénybe 
nem vett két fészek alkalmas volt, hogy azokba 1955 tavaszán egy-egy erdei füles- 
bagolypár betelepedjék. Fiaikat fel is nevelték (8 meggyűrűzve). A baglyok családi ott
honát a Banks-fenyők gubancos ágazata és sűrű lombozató koronája 4 m magasságban 
meg is védte. Ez esetekben az a körülmény is előnnyel járt, hogy az erdőápolási műve
leteknél elhanyagolt Banks-fenyők helyén második szint alakult ki. A fenyők alatt fel- 
csapzott egy alsó ákácszint, a tüskés bozót pedig a fészekrablókat távol tartotta.

Az erdészeti tankönyvekben már Bedő és Szécsi rámutattak a mókus kártékonyságára,2 
újabban hivatalos ítélet hangzott el: a mókus kimondottan erdei kártevő.3

Kártékonyságát -  fiiggedenül az általánosítástól -  leghelyesebb az adottságokhoz képest 
viszonyítva kell elbírálni. A Kárpátok fenyveseiben, ahol a nyuszt a mókust féken tart
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hatja, kártételét -  számarányánál fogva is -  alig lehet számba venni. Megtűrhető a Szov
jetunió hatalmas kiterjedésű őserdeiben is -  a rendkívüli tömegesség méreteihez képest 
ottani elenyésző károsításáért évenként több millió szőrme értékével fizet.

A mókus kiterjedt földrajzi elterjedését hazánk erdősült térségében általában az jellegzi, 
hogy nem mindenütt és nem minden évben gyakori. Ez a változékonyság figyelhető 
meg a dél-zalai tájon is. Mindamellett, hogy évtizedek folyamán figyelemmel kísértem 
a táj erdeiben a mókus előfordulását, a változó jelenségek okaira még ugyanazon tájrész
legen sem találtam alapvető magyarázatot. A mókus nem lakja és elkerüli az ákác, éger, 
nyír és nyár erdőrészleteket. Legnagyobb számban a tölgy, fenyő és az elegyes állomá
nyú erdőket lakja. Az erdei magvak és a gyümölcsfák termésének pazarló fogyasztásával 
károsítja a szomszédos szőlőhegyek gyümölcsöseit is. Kártékonyságát azzal is tetézi, 
hogy az odúk és fészkek elfoglalásával más madarakat fészkelőhelyéről kiszorít. Idő előtt 
lefoglalja az erdei fülesbagoly elől a más madaraktól elhagyott fészkeket.

A mókus évenként többnyire kétszer kölykezik. Ellensége kevés van. A fegyveres 
ember nem üldözi. Mióta a mókus házi fogságban való tartása kiment a divatból, fió- 
káinak elszedése sem szokásos. Régebben a fácánosokban elejtett mókus után lőpénzt 
fizettek (10 fillér -  1904).

Legnagyobb emlős ellensége, a nyuszt, amely azonban erdeinkben csak szórványo
san fordul elő. A madarak közül a héja és talán a macskabagoly jöhetnek számba. 
Betegségéről nincs ismeretes adatunk. Arról azonban tudunk, hogy nagyon érzékeny 
az időjárás rendkívüli jelenségeire, és elegendő elraktározott eleség hiányában akár 
éhen is veszhet. Több esetről hallottam, amikor a szabadba került fiókákat játszadozás 
közben hirtelen jött esőzés lepte meg. Félősen húzódtak meg a fákon, és egy esetben
4 fiatalt sikerült az alacsony gyümölcsfáról lerázni és foglyul ejteni. Állományának 
önszabályozását illetőleg talán adatnak vehető az a megfigyelésem, hogy az aránytala
nul számosabb hím a párzás idején egy-egy nőstényt akár halálra is kínozhat. Erdő
gyakornok koromban Iharosberényben az egyik 200 év körüli, terebélyes, magányos 
tölgyfán kergetőző mókusokra találva, sikerült mind a négyet sörétes töltényekkel lepus
kázom: 3 mókus hímnek bizonyult, a negyedik nőstény volt -  teste végig felhasított, 
vérző sebekkel, amik pusztulását is okozhatták volna. Az eset külön érdekessége: szőr
méjük háromféle színt viselt -  feketét és vörösbarnát, az egyik gerezna pedig ritkaság- 
számba menően világossárga volt.*

A mókusállomány sűrűsége, mint említettem, a táj egyes részlegein nagyon változó. 
Számbavétele a nyár végétől kezdve, főképpen a dió és gesztenye termésének beérése 
idején, a szőlőhegyek gyümölcsöseiben ejthető meg a legkönnyebben. Itt végezhető el 
az apasztása is -  legeredményesebben jószimatú kutya segítségével. A zárt erdőkben leg
könnyebben megy a mókusok számbavétele a toboztermő fenyő szálasokban.

Érdekesek a kanizsai nyersbőrbegyűjtőknél (MÉH) nyilvántartott adatok. A leg
több gerezna december-február hónapokban kerül be, évenként 100 darabnál valamivel 
több. Nem hiányoznak a nyári hónapokról sem a kisebb tételek (3-10 darab), a gerez- 
nák beváltási ára (1957): I.o. téli 2,40-4,40 Ft, II.o nyári 2,20 Ft, azaz 1, illetve 2 töl
tény ára. A begyűjtötte ken felül a falvakban is szokott maradni mókusgerezna -  falon 
függő borotvatartók alakjában.

Áthaladva egy alkalommal a lazsnaki szociális otthon parkján, egy idősebb férfi, 
„ápolt személy” jött utánam, és azzal a kérdéssel állt elő: vajon a mókus vadászatilag

* Lásd a 111. számú bibliográfiai tételt.
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védett-e? A válasz nagyon is kellemetlenül hatott rá: a mókus nem védett. Elmondta 
azután, mennyi örömöt szerzett nekik, öregeknek, beleértve a nőket is, az a két mókus, 
amelyik az otthon körüli fákon a szemük láttára szokott játszadozni.4 Aznap hajnalban 
azonban lövésekre ébredtek, valaki -  egy vadász -mind a két kedvenc mókust lepuskáz
ta. Azt is hozzátette, hogy a tettes ellen feljelentést készülnek tenni. (Ennek a veszte
ségnek a pótlása végtére is nem járna különösebb nehézséggel: fogságban tartott mó
kus is szórakoztatná a nehezen járkáló öregeket és betegeket, de annál is többet érne 
részükre egynéhány énekes, kalickás madár.)

Mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) lombos erdeinkben kevés helyen és egé
szen gyér számban fordul elő. Népünk pöle néven régebben jól ismerte, manapság alig 
beszél róla. A vadon tenyésző mogyorócserjékből a felfokozott erdei tisztítások és gyé
rítések folyományaként kevés maradt meg. Kertileg is kevés helyen művelik a mogyo
rót. (Tudtommal Surdon telepítettek nagyobb területen törökmogyorót.) A pelék 
megfogyását összefüggésbe hozom a később ismertetendő nyusztproblémával.

Az ürge (Citellus citellus) szórványosan, egyes homoktalajú legelők száraz dombjain 
otthonos. Számuk általában mérsékelt és változó volt. Újabban meg erősebb apadásra 
mutat. A legtöbbet a város nyugati felében elterülő legelőkön és a szomszédos Sormás, 
Szepetnek és Homokkomárom községek legelőin láttam. Voltak évek, amikor például 
a kiskanizsai alsó gyeplegelőn nem volt ajánlatos katonai tereplovaglást tartani. A sok 
ürgelyuk a vágtató lovakat botlásokkal veszélyeztette. Ma már ott is ritkaság.

Ugyancsak Kiskanizsa városrész déli és Sormás község keleti dűlőiben fordul elő 
a század elejétől kezdve a hörcsög (Cricetus cricetus), de annyira elenyészően kevés 
számban, hogy jelenlétükről inkább a rókák kotorékainál talált hörcsögmaradványok 
győztek meg, nemhogy egy esetben is szemrekaphattam volna ezt az állatot. Be kellett 
érjem néhány felkeresett lyukkal a szántóföldeken. A 30-as években a hörcsög révén 
a keleti tájrészleten Galambok-Kiskomárom szerzett hírnevet. A nagy kiterjedésű, félig 
kötött talajú mezőségen a hörcsög tömegesen elszaporodott. Ott -  hallomásom szerint
-  alföldi specialisták fogtak hozzá a káros rágcsálók irtásához. Munkájuk sikerrel jár
hatott, mert az ottani gazdaifjúság nem ismeri a hörcsögöt. Szerencsére a legerősebb 
gradációk idején sem terjedt messzebbre a nevezett tájakról. Egy példány viszont Iha
ros község mezejére jutott el, ahol már feltűnést keltett. Az a kevés hörcsög, amely 
a kiskomáromi irtások után megmaradt, kiszorult Balatonmagyaród egyik dűlőjére.

Egyik évben a Zsigárd-erdőhöz csatlakozó sipadomi homokdűlőben ötlött sze
membe egy hörcsöglyuk. A bennlakóval, ahogyan megfigyeltem, egy kitartóan reá leső 
egerészölyv végezhetett. Húsz év elteltével nem találni ott hörcsög nyomaira. Lehet
ségesnek tartom, hogy a rágcsálókat üldöző madaraink között legszámosabb egerész
ölyv nyáron ürgére és hörcsögre terjeszti ki leginkább a figyelmét, amikor a gaboná
ban és a magas fűben nehezebb a mezei pockot szemrekapnia.

Ügy látszik, eltűntek a homokkomáromi ürgék is. Ezekkel a közeli erdők rókái bán
hattak el. Egyébként az ürgék apasztása, ahol és amikor előfordulnak, mesterséges 
módszerekkel van szokásban (a cigányok öntik ki).

Az ürgénél, valamint a hörcsögnél vidékünkön az a helyzet áll fenn, hogy madárel
lenségeik sorából hiányoznak a megfelelő, specialista vágómadarak (például a kere
csen). Az átvonuláskor vagy ritkán jelentkező nagyobb ragadozó madarak kevésbé 
vehetők számba. E rágcsálók biotikus emlős ellenségeiként a közönséges menyétet és 
görényt, tevékenyebben a hölgymenyétet és főképpen a rókát nevezhetem meg. Nagy
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ritkán elő szokott fordulni, hogy a messzi eltávolodásra hajlamos hörcsög a város körü
li mezei dűlők egyikén-másikán egyes példánnyal meg-megjelenik. Az ilyen betolako
dott jövevénnyel maguk a gazdák szoktak elbánni. Egyedül a közeli Potyli-dűlőben él 
még hörcsög, de elszaporodni nem képes.

A rovarevő rágcsálók (Insectivora) sorából megemlítem az erdeinkben gyér számban 
előforduló törpecickányt (Sorex minutus), azonkívül a vízi életmódú vízicickányt 
(Neomys fodiens) .

Külön említem és tárgyalom a mindenütt elterjedt vakondot (Talpa europaeá), végül 
fel fogom említeni a szórványosan található sünt {Erinaceus europaeus).

A vakond földtúrását megtaláljuk szerteszét a mezei és erdei réteken, a nyiladékokon, 
a vetemény- és csemetekertekben, a gyümölcsösök területén, utak gyepfüves szegélyén, 
nem hiányoznak még a vasúti mély bevágások gyepes lejtőiről sem. Széleskörű elterjedé
se a mellett szól, hogy a növénytakaró alatt mindenütt van rovar-, elsősorban gilisztaélet. 
A vakond hiányzik az állandó szántásban, művelésben álló földekről. Ritkán keresi fel az 
új fásítások pásztásan vagy tányérosan porhanyított talaját, azonkívül elkerüli az állandó 
jellegű legelők belső térségét is. A vakondot a legeltetett állatok járás-kelésével járó zava
rás tarthatja távol a rovarokban egyébként gazdag legelőktől. A vakondról ismeretes, hogy 
a föld legcsekélyebb rázkódását is megérzi. Bejártam az alsómezei legelőt, amelyet egy év 
óta juhokkal legeltetnek. A vakond a legelőről kiszorult a szomszédos reptérre, ahol 
naponként alig győzik a túrásokat lesimítani. Úgy látszik: a naponként legfeljebb kétszer 
simán végigguruló gépek nem zavarják. Sport- és játszótereken sem találni túrásokat. Ahol 
zsákmány nem akad, a vakond vadászterületét ki szokta bővíteni. A víz, mint jó úszó 
előtt, nem akadály. A Kis-Balaton Diás-szigetén számos vakond él.

Tápláléka a talajban élő rovarok és álcáik, férgek, felkeresi a lótetűket, cserebogárral 
fertőzött helyeket, elfogyasztja (az irodalom adatai szerint) a meneteibe betévedt egeret 
(pockot) is. Tanulságos volna rájönni arra: vajon egy területen hogyan fér meg a vakond 
a szomszéd kószapocokkal? A két földtúrónak találkozniuk kell hol a föld alatt, hol a föld 
felszínén. A kószapocok erősebb testtömegű, viszont a vakondról közismert rendkívül 
falánk és vérengző természete, amely még társának felfalására is ráveszi. Érdekes problé
mát jelentene megtudni -  ezért terjeszkedtem ki a részletekre -: minő összefüggés van vidé
künkön a vakond nagyobb számbeli sűi'űsége és a vele együtt élő kószapocok látszólag kisebb szá
ma között? Vakondot ugyan sokkal többet találni elhullott állapotban, mint -  teszem fel: 
megfigyeléseim parányisága mellett -  elhullott kószapockot. Itt nyilván a menyét játszik 
közre. A vakondot megfojtja, de nem eszi meg. Ott hagyja a földön, takarítsa el más állat!

A vakond a felszínre ritkán jön fel. Elfogására kevés madárfaj alkalmas. Fel szokta 
szedni az egerészölyv, valamint a macskabagoly. A vakondot nem veti meg a szürke varjú, 
a szarka sem. Ügy vélem azonban, hogy ez utóbbi madarak többnyire az elhullottakat sze
dik fel. Kadáverek el tisztogatására elsősorban a szürke varjú és a szarka valók. (A gyomor
ban található ételmaradványok vizsgálatakor kétségkívül tévedésre adhat alkalmat 
az a fennforgó körülmény: vajon a madár az állati szervezetet élő vagy elhullott állapot
ban fogyasztotta-e el?) Nincs kizárva: a vakondra a fehér gólya is ráles.

A tüskéivel védekező sün vidékünkön gyér számban fordul elő annak ellenére, hogy 
ellensége egyedül csak az ember. (A kutya is csak ritka esetben bánik el vele.) Ez a falánk 
állat rovarokkal, főképpen szöcskékkel, csigákkal, pókokkal, békákkal, apró madarakkal, 
egerekkel is táplálkozik.

Az erdei életközösség tagja a nagy testű borz (Meles meles) is. Étlapja tavasztól 
kezdve eléggé változatos: szerepelnek azon rovarok, férgek, csigák, gomba, gyümölcs,
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lehullott makk, földön fészkelő madarak és apró emlős rágcsálók. A nyár végétől a téli 
elrejtőzésig inkább növényevő. A borz közönséges, és -  az üldözések ellenére -  vidé
künkön egyenletes előfordulású. Kotorékja kizárólag az erdőkben található. Lövésre 
igen ritka esetben kerül, ásás útján kapható kézre.

Az állati együttélés ismeretének szempontjából részletesebben terjeszkedem ki a raga
dozó emlősökre. Első helyre a menyétfélék (Mustelidae) kívánkoznak.

A D É L -Z A L A I T Á JR É SZ L E T E N  Ő S H O N O S  N Y U S Z T  ÉS N Y E S T  A M Ú L T B A N  ÉS A JELENBEN

A nyestet {Mustela foina) és a nyusztot (Mustela martes) Linné csak 1766-ban különítet
te el egymástól. Tudvalevőleg a nyest torokszíne fehér, talpai csupaszok, a nyuszt torok
színe sárga, talpai szőrösek.

Az állati szőrmék, vadbőrök, prémes gereznák begyűjtését évtizedek alatt figyelem
mel kísért adataiból az világlik ki, hogy a Nagykanizsára bejutó nyuszt-nyest téli szár
mazású gereznája átlagosan kitesz évi 40 darabot (változóan 20 és 60 között). A tarta
mosnak bizonyult 40-hez még hozzászámítható évi mintegy 10 darab, ezt a nyáron 
elfogott, tehát mit sem érő, a lövéssel roncsolt és az egyesek által visszatartott, illetve 
máshová (keszthelyi, marcali MÉH) küldött bőrök teszik ki. Ezek szerint a jelenlegi évi 
lőjegyzék mintegy 50 vadbőrrel számolhat. Ez még mindig jelentős hányad, amely ezen 
őshonos vadfajok fennállását mindmáig igazolja.

A számszerű mértékek mellett tanulságos a kérdés biológiai vonatkozása is: milyen 
körülmények között tarthatta fenn magát az állandó üldözésnek kitett két vadfaj? Jól 
bevált faji alkalmazkodás hiányában -  ahogyan az a hóddal, a nyérccel történt -  a nyest 
és a nyuszt is oda juthatott volna, ahogyan a dél-zalai tájból kiveszett az ősnádasokban 
élő farkas, vagy ahogyan évszázados időre szinte nyoma veszett a Zrínyi-korszakban 
hol erdőt lakó, hol a tőzeges lápokban rejtőzködő vaddisznónak, és ahová eljutott az 
apróvad védelme érdekében közel az utolsóig kipusztított vadmacska is.

A nyest és a nyuszt azonban alkalmazkodott! Ezt a kedvező helyzetet ösztönös élet
módjuk segítette elő, bár a két rokon species életmódja elüt egymástól. A nyuszt kife
jezetten erdei életmódú vadfaj, innen a neve is: fái(fa)nyest. A nyest, a kövi nyest job
bára építmények lakója, a régmúltban is a várak, őrházak, gyepük romladékait lakhatta. 
Manapság is így van, ezért változik mind az előfordulási helyük, mind pedig a létszá
muk is. A nyuszt jóval elterjedtebb és gyakoribb. Létét a fennálló erdők biztosítják. 
A kiirtott erdők után létesült szőlőhegyek pince- és pajtaépítményei viszont az ember 
közelségéhez szokott nyestnek vannak hasznára.

A zsákmányolt bőrök számaránya 1:10-15 a nyuszt javára. Valószínű, hogy a két 
rokonspecies között a régmúltban is hasonló arány állhatott fenn. (A keresztezés közöt
tük, ha lehetséges, nagyon ritkán fordulhat elő. Ez vidékünkön -  a torokfolt 
színeződése alapján -  mindössze 1 bőrrel kapcsolatban lett volna gyanítható.)

A központi fekvésű Nagykanizsa tájkörzetének keleti erdőségei nyusziban jóval gaz
dagabbak, mint a nyugatiak. Kiindulva a legközelebb fekvő Fakos-Felsőszentpál kisebb 
erdőktől a Pogányszentpéter-Iharos-Nagymarton-Kaszópuszta-Berzence-Udvarhe- 
lyig terjedő erdőségekben volt a nyuszt a leggyakoribb, sőt több példányt fogtak 
a Galambok-Szőkedencs vonalán is. A nyugati tájon az ismert lelőhelyek szórványo
sabbak. Vannak közbeeső nagyobb erdőtestek is, ahol nyuszt befogásáról nincs adat, il
letve ahol erdésznemzedékek tudtával mindössze egy eset fordult elő (például 
Zalamerenye). A nyuszt a neki megfelelő biotópnak kitartó lakója, és azon belül csak 
kisebb helyváltoztatással él. A távolabbra elkóborló nyusztok (Zsigárd, Bajcsa, Gyur-
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gyánc, Fakos) szinte kivétel nélkül hímek voltak. Szívesen tartózkodik fácánosok körül, 
s általában az apróvadas vidékhez ragaszkodik. Az 1884. évi országos lőjegyzék szerint 
Zalában 22, Somogyban 80 darab nyusztot ejtettek el. Az 1904—1911. években a Zalá
ból kimutatott, évi átlagos 45 nyuszt-nyesttel szemben Somogy annak ötszörösét adta.

Régebbi, neves vadfogók kitartanak azon véleményük mellett, hogy a dél-za- 
lai-dél-somogyi tájról a nyusztot ki sem lehetne irtani. (A dél-somogyi tájon szolgá
ló, egyik kerületi erdészről a 30-as években kiderült, hogy saját fogásából 21 db 
nyusztgereznát tartogatott magánál. Valahogy sikerült neki az a taktika, hogy a bőröket
-  a lőpénz alacsonysága miatt -  nem szolgáltatta be, inkább serdülő leánya részére hozo
mányul gyűjtötte össze.)

A nyestgerezna inkább ritkaságszámba megy, az állat mozgási területe is jóval szűkebb 
kiterjedésű. A nyest, a nyuszttal szemben, különben is kevésbé kóborló, rejtekhelyét 
nappal nem szokta elhagyni. A két rokonfaj vérengző és összeférhetetlen természete 
is távol tartja őket egymástól. Ismert begyűjtési helyeknek bizonyultak: Nagymarton, 
Gyékényes, Ortilos és a Dráva mente egyes pontjai.

A nyestfélék a görénnyel és a menyétekkel szemben látszólag közömbös viselke- 
désűek, a rókával, a vadmacskával is megférnek. Étlapjukon főképpen egér, pocok, 
vakond, madár, erdei gyümölcs, olykor gyík, rovar szerepelnek. A mókus legelső 
üldözője a nyuszt. Szécsi erdészprofesszor tankönyvéből olvassuk: „[a nyuszt] sok 
egeret és mogyorós pelét elpusztít, de az előbbit nem eszi meg.”5

A nyuszt fogásának leggyakoribb módszere a friss hótakarón való nyomozás, s a fogá
sok eredménye is a kisebb havazások gyakoriságának a függvénye. A fogásra felké
szült személy, határt járó paraszti ember -  a múltban ez így volt -  a műveletet szoro
san titokban tartotta, és a beavatott, egy társán kívül mindenki mást konkurensnek és 
gyűlölt ellenfélnek tartott. A jogos vadász télen sörétes puskával lőtte a nyusztot, kopog
tatással kiugratva a faodúból, vagy a jól elrejtett madár- és mókusfészekből. A vadorzó
számba menő nyusztfogókról elmondták, hogy kinyomozás után megpróbálkoztak az 
odvas fa alágyújtásával, kén befüstölésével is, és így sikerült a nyusztot az odú nyílásá
hoz tartott zsákkal foglyul ejteni. Kevésbé volt feltűnő művelet egy tányércsapdát helyez
ni el a fa tövéhez, és a hóval történő letakarása után a csapdára egy megnyúzott ve
rebet peckelni.

A nyest fogása a nyusztra használatos módszerektől lényegesen elüt. A nyest nem 
él erdőn, és faodúba sem szokott behúzódni. Többnyire szőlőpincék körül nyomoz
zák ki, a szénapadlásról aztán kutyával kizavartatják, hogy utána puskával lőjék le. Vidé
künkön szokásban van a szénapadlásokon gyümölcsöt, főképpen aszalódó szilvát, 
almát tartani. A gyümölcsrakatba rejtett csapda nemegyszer sikerrel járt. A hivatalos 
gyűjtőhelyeken a legtöbb gereznát leginkább mégis sörétlövés nyomaival találták.

Megfigyelések alapján állítom: a nyusztnak megfelelő természetes üregek, faodúk 
hiányát pótolják a fiadzása idejére (márciusra) a termelés helyén visszahagyott tisztí
tásból és gyérítésből származó rúd- és ágfarakatok. Ezek aljában a nyuszt jól elrejthe
ti a fiait. A lassan fejlődő fiatalok jártatására és betanítására minden bizonnyal alkal
masabb a földön fekvő, lehetőleg nagyobb méretű farakás, mint a nyíltabb helyen 
álló és könnyebben szemmel tartható öreg fa már ismert odúja. A rakatok megboly- 
gatása természetesen a család számára mindig veszedelmet jelent. Jegyzeteim tanú
sága szerint több alkalommal fordult elő, hogy hol az erdőt járó puskás személyt 
kísérő vizsla vagy foxi talált rá az anyanyusztra és a menyét nagyságú fiaira, hol a május
ban végzett fatermelés műveletei között kerültek a fiatalok a favágók kezébe.
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Amellett, hogy a nyuszt a faodút búvóhelyül többnyire csak télen használja, a raka
tok használatba vétele (történetesen szakadékba dőlt fáknak átmeneti halmaza is) 
kétségtelenül a célirányos alkalmazkodásra mutat példákat.

A fekete taplótól (.Fomes obliquus) származó üreg vidékünk számos cserfáján megta
lálható. Ezek a természetes úton, gombától származó, széles nyílású üregek a törzs bel
sejének korhadása folytán mind mélyebbé és tágasabbá válnak. Ferde hajlású fatörzsön 
az esővíz becsuroghat az üregbe. (Az egyik hazai szúnyogfaj a csersavtól kávészínűre 
barnult vízben fejlődik ki.) Megfigyeléseim szerint az ilyen üreget sem a nyuszt, sem 
más emlős vagy madár nem veszi használatba.

A dél-zalai tájon, valamint a hasonló erdősültségű tájrészleteken, a nyuszt (felte
hetően a nyest is) -  arányos számban -  az eredeti életközösség tagja fog maradni. 
Maga az a körülmény, hogy a hótakaró nélküli, illetve túl hideg, ún. száraz teleken, 
amikor újabb hóesések nem követik egymást, a nyomozás mindig sikertelen marad. 
Ez is arra mutat, hogy maga a természet sajátos, átgondolt rendszerével a nyestfélék 
védelme érdekében is közbeszól.

Ettől függetlenül azonban a nemes prémű kisragadozókra a téli időszakon (októ
ber-február) kívül eső időre vadászati tilalmat javaslok.

A görénynek vidékünkön előfordul mind a két alfaja: a közönséges görény (Mustela 
putorius) és -  kisebb számban -  a mezei görény (Mustela eversmanni hungarica). A vadász
görényhez hasonló színezetű görénynek a népies neve tojásgörény. (Emlegetik „nádi 
görény” néven is, ennek a megkülönböztetésnek azonban nincs alapja.) Egyszerűen 
a görény megjelölés a használatos.

Szórványosan jóformán mindenütt előfordul. Ha egyidőre ki is marad valahonnan, 
a már elhagyottnak vagy üldözés következtében kiürítettnek vélt pontokon újból meg
jelenik. Életmódja szinte kizárólag az éjszakák sötétjéhez köti, elrejtőzésben pedig 
a szemmel tartott helyeken is nagy művész. Merem állítani, hogy a görénnyel találkoz
ni amúgy járás-kelés közben a legritkább esetek közé tartozik. Még párzása idején is kitar
tóan kell lesben állni, hogy szemrekapható legyen. Nyílt helyeken kitér a kutya elől, 
házak és főképpen farakások körül azonnal elrejtőzik. Az erdők területén legszíveseb
ben farakásokban tartózkodik. Az ilyen görényt kutya segítségével lehet lövésre kapni, 
a lakott helyeken pedig legbiztosabban csapdával fogható meg.

Egy vágásőrnek emlékezetes élménye maradt, amikor nyáron, világos nappal egy 
görényt vett észre a szederindákkal befutott tuskók között átsurranni. Egércincogást 
utánozva -  a görényt menyétnek nézte -, a hívás után népes görénycsalád bújt ki a tus
kó alól, és a vágásőrhöz közel játszadozni kezdett. A vágásőr a botját közébük vágta, 
mire azok libasorban felsorakoztak és az álló erdő felé továbbhaladtak. Érdekes, hogy 
kutyák segítségével sem lehetett többé rájuk találni, sőt a pagonyt véglegesen elhagy
ták. Ott évekkel később sem figyeltek meg görényt.

Évenként átlag 80 darab görény gereznája szokott megfordulni a nagykanizsai 
begyűjtők kezén. Hogy mennyivel több kerül elfogásra, arról körülményes volna szá
mot adni, mivel a nyári, értéktelen szőrme el szokott kallódni. Egyszer-másszor bent 
a városban is sikerült görényt fogni.

A közönséges menyét (Mustela vulgáris) mindenfelé otthonos. Előfordul erdőn, 
mezőn, lakott helyeken, de általában mérsékelt számban. Legtöbb a szőlőhegyek venyi- 
gegyepűiben és a lakatlan pincék körül figyelhető meg. Érdekes, hogy a fenyvesekből, 
valamint az erdők belsejéből hiányozni szokott, gyakoribb a lomberdők irtásterületein 
és a mezei bokorsorokban.
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Győifi szerint a menyét gazdasági szempontból fontos tényező szerepét játssza. A poc
kok és egerek legfőbb pusztítója. Vidékünkön rendszeresen nem üldözik, kivéve a régeb
ben fenntartott fácánosokat, ahol a menyét nem tűrhető meg.

Érdekes leletnek bizonyult egy menyét maradványait macskabagoly gyomrában találni.
Gyérebb előfordulása a hölgymenyét (Mustela erminea), ismertebb nevén a hermelin. 

Legtöbbször a Principális-csatorna ártéri területén figyeltem meg, ritkábban erdei vágás
területeken. Számosabb a keleti tájon a cserjés tőzeglápokon, ahonnan a közönséges 
menyétet is kiszorítja.

A vadmacska (Felis catiis) még a század elején állandó lakója volt a vidék egyes 
erdőségeinek, főképpen a keleti tájrészleten. Nagykanizsához legközelebb a Pogány- 
szentpéter-Nagymarton erdőtestből nem hiányzott a vadmacska még a 20-as években sem. 
Az erdőtest iharosi pagonyának egyik erdőrészlete mai napig megtartotta a régi Macskalik 
nevét. A nagyvadas iharosberényi erdőkben több esetben került terítékre vadmacska, nem
egyszer a kis terjedelmű fácánosokban. Annál is gyakrabban észlelték a Baláta-ősmocsár 
környékén és attól délre, a berzencei vonalon, a Dráváig elterülő erdőövezeten. Somogy 
megye mindig gazdagabb volt vadmacskában, mint Zala megye.

Mindezen tájakról azonban azóta -  mondhatni teljesen -  eltűnt, a vadgazdasági érdekű 
üldözések következtében. A keleti tájon -  kb. 25 évi kimaradás után -  1947-ben jelent meg 
újból egy fiatal példány. Nagyobb távolságról, valószínűleg a Dráva mentéről vetődött 
el Kanizsa közelébe, és mindjárt terítékre is került. Ennek, mint a keleti tájról tudomásom 
szerint ez ideig az utolsónak a gereznáját alkalmam volt megtekinteni, meggyőződve arról, 
hogy az -  a tévedés kizárásával -  valóban vadmacskának bizonyult.

A vadmacska a nyugati tájrészleten a múltban is gyérebb számban fordult elő. Az obor
naki erdőn 1920. nov. 10-én egy nőstény került terítékre, amelyet én lőttem, és jelenleg 
is preparátum. Ugyanazon idő tájban került az obornaki erdővel szomszédos Bocska 
községből a legrégibb kanizsai bőrkereskedőhöz egy kandúr vadmacska. Ezt a fajfenntar
tásra hivatott párt mint utolsó törzset szoktam nyilvántartani. Azóta a mostani (1954. évi) 
tavaszig ugyanis sehonnan sem érkezett hír vadmacska felől. Tőlünk távolabbra, Göcsejben 
került egy erős vadmacska a tél folyamán terítékre.

Nem táplálok jóformán semmi reményt, hogy ez az érdekes vad vidékünkön ezentúl 
gyakrabban hallasson magáról. Legfeljebb arra lehet kilátás, hogy hosszú időközökkel 
egy-egy kóborló kandúr jelentkezhet valahol. Hallomásom szerint megyeszerte nincs 
értesülés vadmacskáról. Egyszer-másszor ugyan hír terjed el, főképpen az új puskások 
köréből, a lőtt példányok ez ideig azonban minden alkalommal kóbor házimacskáknak 
bizonyultak.

A kutyafélék (Canidae) családjából a főszereplő a róka (Canis vulpes). Nincs község 
major vagy tanya, ahol ne ismernék a rókát nemcsak hírből, hanem személyében is. 
Egyenletesen eloszolva és nem csökkenő számban él a vidék egész területén. Az utolsó 
évtizedben a rókáknál rühfertőzés lépett fel. Ez a ragály vidékünkön azelőtt ismeretlen 
volt; nem is láttam soha rühes (koszos) rókát.

A róka rendszerint erdeinket lakja és abban nem is válogatós. Kotorékja hol kisebb, hol 
nagyobb kiterjedésű lomb- és fenyőerdőkben, valamint gidres-gödrös cserjésekben 
található. Nagy ritkán mezei gabonatáblákon is kölykezik. Le szokta foglalni a borz 
kotorékát is. A nádasok ősztől tavaszig kedvelt tanyahelyei, elvétve pedig kint marad 
napokig a mezőn is.

A róka szenvedélyes egerésző. Lefékezi az ürge, a hörcsög elszaporodását. Megél 
a nagy erdők mélyén is, bár ezek a vadászok által a rókától féltett apróvadban szegények.
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II. A MADARAK SZEREPE A VIDÉK ÉLŐVILÁGÁBAN

i. A Nagykanizsa vidékén megfigyelt madárfajok részletes 
felsorolása az utolsó 50 (1902-1952) évből

Az egyes madárfajok ugyanazon tájkörön belül is alkatuk, valamint életmódjuk szerint 
választják meg élőhelyüket. Az élőhely más fogalmat jelent, mint az előfordulási hely. 
Az élőhely a fészkelési és a -  korlátolt területre szorítkozó -  táplálkozási körzetet jelen
ti. Ezzel szemben az előfordulási hely a költés befejeztével, a táplálkozási lehetőségtől és 
a vonulás állapotától függően, évszakonként változik, ez tehát jóval tágabb értelmezésű.

Az élőhely azonossága alapján az ott élő madártársulásokat nevezzük: havasi, hegyi, 
dombvidéki, síkföldi, vízi (nádi, berki), mezei (pusztai), erdei (ligeti), kerti társulásoknak.

A felsoroltakból Nagykanizsa vidékére elegendőnek vélem mindössze a következőket 
alkalmazni:

a) vízi -  (vízi, nádi, berki összevonásából)
b) mezei -  (fádan mezőföldeken tartózkodó)
c) erdei -  (erdei, ligeti, kerti), összevontan: fás növényzettel együtt élő életmódú 

madárfajok.
Az „erdei” megjelölés azt hozza magával, hogy esetenként külön az „erdőmélyi” kifeje

zést is alkalmazhassam. Ez a körülírás másnemű életmódot jelent, főképpen pedig külön
leges környezetet, mint a liget-kert formációk.

Az egyszerűség kedvéért alkalmazott „erdei” és „mezei” jelzésekre megjegyezhető, 
hogy vannak madarak (pl. sármány, fácán), amelyek egyformán mind erdei, mind mezei 
életmódúak aszerint, költésüket milyen környezetben végzik.

A madarakat tartózkodás (elsősorban fészkelés) szempontjából tovább karakterizálva, 
a jelzéseket leegyszerűsített, fenti névsora egy újabb jelzővel kívánhatna kiegészítést. 
Ilyen illetné meg a kizárólag szilárd építményeken fészkelő olyan fajokat, amilyenek pél
dául a füsti- és molnárfecske, sarlósfecske, házi füstfark, gyöngybagoly. Ezek mindegyike 
rovarokkal táplálkozik a lakótelepülések, gyártelepek, községek, nemkülönben a 800 ha 
területen beépített Nagykanizsa város légi terében. Mint ilyenek, ezeken a helyeken is 
a rovarok, a gyöngybagoly esetében pedig a rágcsálók, elleni biológiai védekezés része
sei. Nem fog egyébként hibával járni, ha az épületekhez ragaszkodó madárfajokat nem 
különítem el a „mezei” megjelöléstől, hanem azokhoz tartozóknak veszem őket. A súly
ponti „erdei” megjelöléssel szemben egyszerűen mint „erdőnkívüliek” is megne- 
vezhetők. (Kifejezőbben: háztájiak.)

Erre a besorolásra viszont kevésbé volnának jogosultak például a házi veréb, szürke 
légykapó, széncinege, fehér gólya, vörös vércse, kuvik, mivel nem kizárólag épületeken, 
hanem fákon is fészkelnek. Csóka sem Nagykanizsán, sem vidékén nem fészkel az épü
leteken.

Hogy azután kifejezőbb képet nyerjünk a környék madárfaunájáról, a tartózkodási hely 
alapján alkalmazott megjelölések mellett döntőbb jelentőséggel bír a madárfajoknak élet
módjuk -  biológiai sajátságuk -  alapján való osztályozása.

Mint ismeretes, az ornitológiai irodalom és maga a M. Madártani Intézet is, a mada
rakat 5 osztályba szokta besorozni: 1. állandó, 2. vonuló, 3. átvonuló, 4. téli vendég,
5. ritka vendég.

Ezt a biológiai minősítést azonban módunkban áll 5-nél több, akár 10 mozgóképre 
felosztani. A következőképpen:
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1. A fészkelő és állandó madárfajok rendszeresen és többes számban fészkelnek (költe
nek) a vidéken. Táplálkozás szempontjából a legjelentősebbek, mivel valamennyi 
évszakban -  szaporulatukkal együtt -  a tájegység területén tartózkodnak. Mint ilye
nek, bennszülötteknek tekinthetők, ők valóban a mi madaraink. Meghonosított 
madárfaj a fácán.

2. A fészkelő és költözködő madárfajok télire elhagyják a vidéket. Itt ádagosan 4-8 hóna
pon keresztül, az esztendőnek tehát mindössze 1/3, legfeljebb 2/3 részében tar
tózkodnak. Soraikból kerülnek ki lasebb-nagyobb számban és váltakozva az áttelelő 
madarak példányai, illetve seregei. Táplálkozási szempontból szintén jelentős 
madarak, mert szaporulatukat is Nagykanizsa vidékén nevelik fel.

3. A z átvonuló madárfajok tavasszal vagy ősszel, illetve a költözködésnek (vonu
lásnak) mind a két idejében érintik vidékünket egyszer rövidebb, máskor hosz- 
szabb tartózkodás mellett. Az átvonulókból főképpen a rágcsálókkal táplálko
zó madárfajok jönnek számba.

4. A z áttelepedés fogalma a beszivárgás kezdődő folyamatára kíván célozni. A megin
dult folyamat első bizonyítéka ezúttal a fészkelés megkísérlése. Már e helyen figyel
meztetek azonban egy körülményre: mennyire kívánatos, hogy tekintet nélkül 
a madárfaj káros vagy hasznos jellegére, az újonnan megtelepedő madarat, illet
ve madárpárt kíméletben részesítsük. A beszivárgás, majd az azt követő áttelepe
dés folyamata kétségkívül arra mutat, hogy bizonyos megváltozott körülmények 
erre kedvezőek. Ekkor a természet a kimaradó fajok helyén, vagy faunagazdagítás 
céljából, talán felváltás, illetve helyettesítés útján készül a terjeszkedésre hajla
mos fajokkal az életközösségi egyensúly helyreállítására. Az áttelepedés a táplálko
zás (anyagcsere) szempontjából fontos jelenség. Nem elegendő azonban, amikor 
a kérdéses területen egy új madárfaj nő fel, hanem annak állandósulni és szapo
rodni is tudnia kell. Ilyen beszivárgó madárfajnak bizonyult az utóbbi évtizedek
ben a fekete harkály. Hasonló hozzá a balkáni gerle kontinentális kört elfoglaló 
beszivárgása és ezt követő állandósulása.
Attelepedő madárfajokként jelöltem meg a tájegység területén a fás növényzettel 
együtt élő vetési varjút, kék vércsét, a vörös kányát (valamint a vízi életmódú bölöm
bikát). Mindezek az utóbbi évtizedek folyamán -  hajlandóságot mutatva a tájegy
ségen kívül eső tájakról az áttelepedésre -  megkísérelték a fészkelést. Fészkelésük 
ugyan nem járt -  erőszakos beavatkozások következtében -  eredménnyel, kísér
leteik mégis arra mutatnak, hogy idővel rájuk, elsősorban a vetési varjakra, is szá
míthatunk. (A vetési varjú és a kék vércse a fészkek miatt különben is szoros kap
csolatban állnak egymással.)

5. A kóborlás fogalma sokféleképpen értelmezhető. Köztudomású: a madarak legtöbbje 
egy körülhatárolt térségen belül is állandóan helyet szokott cserélni, helyesebben; kó
borolni szokott. Mégpedig tápláléka után, nem utolsósorban párszerzés, azontúl vér- 
frissítés céljából. A „kóborló” rovat felállításával azonban más jelenségre óhajtottam 
rámutatni. Nevezetesen arra, hogy az ide tartozó madárfajok a tájegységen ugyan kí
vül eső, de ehhez közelebbi fekvésű és előttem már ismert fészkelőhelyekről látogat
nak el és térnek oda vissza. Ezek a kóborló madárfajok egyelőre ugyan nem fészkelnek 
Nagykanizsa vidékén, nincs azonban kizárva, hogy idővel fészkelők lesznek. A jelen
ségek mindenesetre érdemesek arra, hogy őket kellő figyelemmel kísérjük. Abból 
a szempontból is, mivel a rovarok és rágcsálók életével összefüggenek. (Például a kék 
vércse fészkelési esete a rovarokkal, a réti fülesbagoly fészkelése a rágcsálókkal.)
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Az esetenként váltakozva fészkelő meggyvágón kívül a többi kóborló (holló, 
halászsas, barna rétihéja, jégmadár, szürke gém) fészkelésre kísérletet sem tett, 
sőt egyiknél-másiknál (nagy kárókatona, erdei cankó) a jövőben sincs arra kilátás. 
(A nagy kárókatona csak az utóbbi években fogott telepes fészkelésbe a kis-bala
toni rezervátum területén, ahol védelem alatt áll és fog maradni. Az erdei 
cankó egyes példányai csatornáinknál egész éven át megfigyelhetők. Ezek a mér
sékelt égöv északi tájain költő madárfajnak a vonulás során lemaradó, s folya
matosan kóborúton levő képviselői.)

6-9. A vendég: nyári -  téli -  ritka -  rendkívüli madárfajokat -  az irodalmi szokásnak is 
megfelelően -  több osztályba soroztam be. Ezek legtöbbje jobbára faunadíszítő 
faj. Táplálkozás szempontjából azonban jelentős szerep jut a téli vendégmadarak 
számára. Erre való tekintettel egyrészről a helybeli költöző madarakat helyette
sítő rovarevőket, másrészről a rágcsálókkal táplálkozó madárfajokat rendszeres és 
tömeges megjelenésük alapján is elkülönítve soroltam fel.

10. A pásztormadár vándor megjelölése a transzkontinentális útvonal alapján nyer 
alkalmazást.

Némileg élettani és a vidék éghajlatára jellemző jelentősége van az áttelelés jelen
ségének. Télire jobbára a hím ivarúak szoktak visszamaradni. Feltehető, hogy még 
fiatal korukban mentek neki -  különböző okokból, valószínűleg késői költésből szár
mazva -  a télnek.

Az áttelelők közül érdekes tünet volt megfigyelhető a sordélynál és a zöldikénél. 
A sordélyt még a század első éveiben elterjedt számban fészkelő és rendszeresen 
áttelelő madarunknak ismertük. Az időben joggal megillette az állandó megjelölés. 
Egy időben egyedszámuk fogyni kezdett, jóllehet sem a környezet miliő tényezői, sem 
a téli klíma nem változott. Hasonló megfigyelésről számoltak be később az Aquila 
közlései az országnak más, Dunántúlról kívül eső tájairól is.

A zöldikénél viszont a helyzet ellentétes. Ez a fás növényzettel él együtt, szemben 
a mezei életmódú sordéllyal. A múlthoz képest felszaporodott számban fészkelő mada
runk, telenként pedig -  a közel déli tájak havazási viszonyaitól függően -  csapatokban 
váltakozva telel át vidékünkön.

A fentieken kívül szembetűnő helycserélés figyelhető meg a megtelepedett balká
ni gerlénél. Már október hó folyamán, a mezőgazdasági termények elcséplése után, 
csoportokba verődve elhagyja a vidéket, majd 5-7 héttel később visszatér, hogy azu
tán a domesztikált táplálkozási viszonyoktól függően, újból ki-kimaradva, végül feb
ruár hó végén felvegye ismét állandó jellegét.

Sordély, zöldike, gerle mindegyike növényi szervekkel táplálkozó madárfajok. Mint 
ilyeneknek, a táplálkozási módjuk kevésbé van kitéve változásoknak, mint a rovarevőknél. 
Mégis kitértem rájuk, hogy szemléltessem azon hullámszerű változásokat is, amilyene
ken az élő szervezetek mindegyike át szokott menni.
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Biológiai sajátosság vonatkozásában a Kanizsa vidékén látott 203 madárfaj megoszlik:

állandóan fészkelő, hozzá 2 áttelepedő
hozzá 1 kóborló 40 faj 20 %

költözködő, hozzá 2 áttelepedő 65 faj 32%
a) fészkelő, együttvéve 105 faj 52%
b) átvonuló, hozzá 7 kóborló, 1 vándor 58 faj 28%
c) vendég: nyári és téli 20 faj 10 %
d) ritka és rendkívüli 20 faj 10 %
összesen: 203 faj 100%.

Az országos állapot: az állandó madárfajoknál 24% (nálunk 20%), a költözködőknél 
41% (nálunk 32%), a fészkelőké tehát együttvéve 65% (nálunk 52%). Táplálkozás 
szempontjából ez a legjelentősebb tétel.

Mivel a teljes névjegyzék nem maradt fenn, ezért csak a következő, az erdőben, illetve 
ahhoz kapcsolódó élőhelyen fészkelőkről szóló táblázatot közöljük.

NÉVJEGYZÉK

az erdei élethelyeken és erdőn kívüli fás társulásokban fészkelő madárfajokról (species) 
a dél-zalai erdőgazdasági tájon (1905-1952)

Jelek:

A fészkelő madárfajok viszonylagos madársűrűsége 50 év megfigyelései alapján a vonat
koztatási alapból (1905) kiindulva mostanáig (1955).

1. EJ rendes és gyakori fészkelő
2. 0 rendes és gyér számban fészkelő
3. □ gyérült fészkelő; ritka
4. 0 megkísérelt fészkelés (időszakos áttelepedés)
5. [...] kiesett a folyamatos fészkelésből.

A tájra jellegzó fészkelési mód:

a) I fán (nyílt fészkelő)
b) - bokorban, cserjésben vagy azok védelme alatt fészkelő
c) O faodúban (zárt fészkelő)
d) © erdőben (a+b+c) fészkelő

© erdő mélyén fészkelő
é tavaszi érkezés (átlagos) első napja.

Biológiai sajátságok:

egyenletes sűrűségű -  gyakoribb -  gyér, gyérült -  ritka 
állandó életmódú -  költözködő -  jellegzetesen kóborló 
alkalmilag áttelelő -  (nyári és téli „vendégek” nem jönnek tekintetbe).
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Sz Fajnév i 2 3 a b c d Biológiai sajátosságok

El E □ 1 - O ©
i. Aranymálinkó (sár

garigó) + 1 költözködő, egyenletes, 
é : IV. 21-28.

2. Balkáni fakopáncs
O

állandó, újabban 
megfigyelt áttelepedő, 
elterjedőben

3- Barátcinege + ©
állandó életmódú, 
egyenletes sűrűségű

4 - Barátposzáta
+ - költözködő, gyérült, 

é : IV. 7-12.

5- Búbosbanka + O költözködő, gyérült, 
é: IV. 1-6.

6. Citromsármány
+ -

állandó, a seregéllyel 
és a csukkal szemben 
gyakoribb

7- Csicsörke
+ 1

költözködő, ritkán telelő 
(II. 14.) é : IV. 18-24.

8. Csilpcsalpfüzike + ® költözködő, gyérült, é: III. 19.

9 - Csóka + O gyérült fészkelő, változó 
számban kóborló

io. Csuszka + ©
állandó, gyérült a nagy 
fakopánccsal szemben

n. Dolmányos (szürke) 
varjú + 1

állandó életmódú, 
egyenletes sűrűségű

12. Egerészölyv + ® állandó, egyenletes

13- Énekes nádiposzáta
+ -

költözködő, egyenletes, 
erdősávoknál csatornák 
mentén, első megtelepedő

14- Énekes rigó
+ ©

költözködő, gyérült 
átvonulása kimaradó, 
é : III.3-11.

15- Erdei fülesbagoly + © állandó, egyenletes

16. Erdei pinty
+ 1

némileg gyérült a zöldi
kével szemben, költözködő, 
több telelő (<J 9 )

17- Erdei pityer + ©
költözködő, változatlanul 
gyér számban fészkelő

18. Erdei szalonka
+ ®

ritkán fészkelő, 
szórványosan áttelelő, 
é : II. 29-III. 2.
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Sz Fajnév 1 2 3 a b c d Biológiai sajátosságok

El 0 □ 1 — O ©
19- Fácán

+
mesterséges módszerek alá 
tartozik, nagy mértékben 
gyérülve

20. Fakusz + ©
állandó, nagy mértékben 
gyérült

21. Fekete harkály
+ 0

az 1920-as évektől elterje
dőben, rendszeres fészkelő, 
állandó

22. Fekete rigó
+ -

költözködő, egyenletes, 
gyakoribb telelő: c? -ek, 
kerül 9  is

23- Fogoly + mezei életmódú, 1940. II. 13. 
óta ritka, erdőkben is fészkel

24- Fürj
+

mezei életmódú, elvétve 
erdőkben is fészkel, ritkán 
telelő, é: IV. 15-20.

25- Gyöngybagoly + O állandó, egyenletes, 
lakóhelyeken gyakoribb

26. Héja + 0 állandó, egyenletes

27- Kabasólyom + 1 költözködő, é: III. 23-28.

28. Kakukk + költözködő, egyenletes 
(erdei életmódú)

29- Karvaly + 0 állandó, gyéren fészkelő, 
egyenletes

30 Kék cinege + O állandó, nagy mértékben 
gyérült

31. Kék galamb
+ O

költözködő, legnagyobb  
mértékben gyérült, ritkán 
telelő, é: II. 16-26.

32. Kerti geze + 1 költözködő, gyérült fészkelő

33- Kerti rozsdafarkú + O költözködő, gyérült, 
é: III. 31-IV.4.

34- Kis fakopáncs + ©
állandó, legnagyobb 
mértékben gyérült

35- Kis fülemile + - költözködő, gyérült, 
é: IV. 10-18.

36. Kis légykapó + 1 költözködő, ritkán fészkelő

37- Kis őrgébics
+ 1

költözködő, a fasorok 
kiesésével némileg gyérült, 
é: IV. 27-V. 6.
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Sz Fajnév 1 2 3 a b c d Biológiai sajátosságok

El 0 □ 1 - O 0

38. Kisposzáta + 1 költözködő, gyérült

39- Közép fakopáncs
+ ©

állandójelentősen gyérült 
a nagy fakopánccsal 
szemben

4 0 . Kuvik + O állandó, egyenletes

41. Lappantyú (déli)
+ ©

költözködő, változata 
átvonuló, egyenletes, 
é: IV. 18-27.

42 . Léprigó
+ ©

ritkán fészkelő, előfordult 
kétszeres költés, téli 
sűrűsége csökkenőben

43- Macskabagoly + © állandó, gyérült fészkelő, 
III. 6-án tojásokkal találva

4 4 - Meggyvágó + © gyérült fészkelő, kóborló, 
nyugat felé gyakoribb

45- Mezei poszáta + - költözködő, gyérült

46. Mezei veréb
+ O

állandó, egyenletes, 
arány szám a házi 
verébhez 3:7

47- Nagy fakopáncs + O állandó, gyakoribb 
fészkelő,szaporodóban

48. Nyaktekercs + O költözködő, gyérült, 
é: IV. 6-10.

4 9 - Ökörszem + © egyenletes, télen szá
mosabb, kóborló

50 . Örvös galamb + 1 költözködő, egyenletes, 
elvétve áttelelő, é : 11.13-22.

51- Őszapó + 1 állandó, egyenletes, elvétve 
kertben is fészkel

52. Seregély
+

nagymértékben gyérült, 
töm egesen átvonuló, 
elvétve telelő, é: II. 20-26.

53- Sisegő füzike + ©
költözködő, gyéren fészkelő, 
é: IV. 14.

54 . Szajkó + © állandó, egyenletes

55- Szalakóta
+ O

költözködő, nagy 
mértékben gyérült, 
é: IV. 21-28.

56. Szarka + 1 állandó, egyenletes
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Sz Fajnév 1 2 3 a b c d Biológiai sajátosságok

0 □ 1 — O ©
57- Széncinege + O állandó, a kék cinegével 

szemben gyakoribb

58. Szürke légykapó + O költözködő, egyenletes, 
erdőben ritka fészkelő

59- Szürke (hamvas) 
küllő + © állandóan gyéren fészkelő 

nyugaton szórványosabb

60. Tengelic + 1 állandó, egyenletes

61. Tövisszúró gébics
+ -

költözködő, egyenletes, 
korábban elvonul, 
é: IV.27-29.

62. Vadgerle
+ 1

költözködő, egyenletes, 
korábban elvonuló, 
é: IV. 13-22.

63. Vörösbegy
+ -

költözködő, egyenletes, 
szórványosan telelő, 
é: II. 8-13.

64. Vörös vércse
+ 1

költözködő, gyérült, 
szórványosan telelő 
példányok (<J 9 )

65- Zöldike + 1 gyakoribb az erdei pinttyel 
szemben, rendszeres telelő

66. Zöld küllő + ©
állandó, a nagy fako
pánccsal szemben gyérülő

Összesen: 33 21 12 16 8 15 23

66 62 kakukk, fogoly, fürj, fácán 
nélkül

Rétisas természeti ritkaság, 
fészkelőhelye védett 
(N agy völ gyi -erdő)
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Megkísérelt fészkelés (időszakos áttelepedés)

Sz Fajnév 0 [...] A m egfigyelt fészkelés körülírása

i. Darázsölyv
+

i esetben fészkelő 1905., 
iharosberényi Alsóerdő

2. Fekete gólya
+

fészkelő 1941., iharosi erdőben 
(az erdő mélyén, bükkfán, 
halastavak közelében)

3- Fül esküvik
+

újonnan megfigyelt fészkelő 1955., 
nagykanizsai Szentgyörgyvár 
gyümölcsösben (almafaodúban)

4 - Gyurgyalag
+

új fészkelő telepesen 1955., Gördövény- 
erdő homokbányájánál (NKanizsa), 
a parti rézsűben

5- Hantmadár
+

í fészkelés fiókák felnevelésével 1905., 
Iharos, erdei irtásterületén, ritka 
átvonuló

6. Kék vércse
+

í esetben fészkelő varjúfészekben 1925., 
Bánfapuszta, elvétve átvonuló

7- Kis (fehérkarmú) 
vércse +

2 esetben megfigyelt fészkelő 1905., 
1921., vércse erdőkben magas tölgyfán 
(Iharosberény)

8. Kormos légykapó
+

1 fészkelési adat 1906., iharosberényi 
Alsóerdő (Aquila 1908., Chernel útján 
közölve)

9 - Mezei pacsirta

+

mezei életmódú, több helyen 
esetenként fészkelő erdei áttelelésekben 
(tölgy és fenyő) a nagyüzemi szántókon 
gyérült, gyakran áttelelő

io. Nagy őrgébics
+

egyenletes téli vendég, X. 10-III. 20., 
1905. VII. 30. fiatal pédány 
(Iharosberény)

n. Örvös légykapó

+

az 1920-as évekig többesével 
rendszeres fészkelő volt (Iharosberény, 
Alsóerdő), azóta kivonult a táj 
területéről

12. Réti fülesbagoly
+

periodikus fészkelő, 2 pár 1905., Iharos, 
tölgycsemetésben a talajszinten

13- Réti tücsökmadár
+

2-3 pár fészkelés 1930-1941. 
Zsigárd-erdőn, azelőtt és azóta 
nem észlelve

14- Vetési varjú

+

régi telepek pusztulása után visszatérő- 
lég több ponton újabb fészkelés 
(1942-1957), elpusztításuk után fészkelő 
nincsen (1954-)
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Sz Fajnév 0 [...] A megfigyelt fészkelés körülírása

15- Vörösfejű gébics
+

4 esetben megfigyelve (1905-1940), 
fészkelés gyümölcsfás szőlőhegyekben, 
1941-1955: hiányzik

16. Vörös kánya
+

átmenetileg fészkelő 1938-40., 
Nagy vári-erdő, 1953., fészkelési 
kísérlet -  Bajcsai erdő

Kérdéses (bizonytalan) fészkelők

Sz Fajnév 0 [•••] A m egfigyelt fészkelés körülírása

1. Karvalyposzáta
7

határozott megfigyelés 4 esetben 
nyáron (Szilos)

2. Búbos cinege
7

megfigyelve párban -1955. VII. 17. 
Alsónyíres-erdő (NKanizsa)

A Nagykanizsa vidéken előforduló 206 fajt tovább vizsgálva, még a következő adato
kat írhatjuk le. Az országos arány: az átvonulóknál 15% (nálunk 28%), végül a vendég
madárfajoknál 20% (nálunk szintén 20%).

Amennyiben a táplálkozás szempontjából ezúttal érdektelen, főképpen a vízi élet
módú madárfajokat figyelmen kívül hagynám, kétségtelenül kedvezőbb percentuális 
eredmény származnék a kultúrnövények védelmében közreműködő, főképpen az erdei 
életmódú madárfajok számára.

A fenti adatok összehasonlításából a következő jelenségek olvashatók ki:
a) a gazdasági szempontból legértékesebb fészkelő madárfajok eloszlása a többihez 

viszonyítva mind az országos, mind a helyi faunából nagyjában arányos mértékű;
b) az ország területén fészkelő fajok bizonyos hányada (13%) Nagykanizsa vidékén 

mint átvonuló jelentkezik. (Főképpen vízi fajoknál.);
c) az átvonuló madárfajok arányszáma nem mutat eltérést: országos átlagban 394-ből 

15%=59, a tájegységen 58 madárfaj;
d) a messze távolból érkező vendég-, valamint ritka előfordulású madárfajok szám

aránya között különbség sincs.
Mindezen jelenségek útján az ország egyes vidékeit összefoglaló magyar föld egy

ségessége -  Vasvári szavaival élve -  zoografiailag is, ökológiailag is kifejezést nyer. Más 
szavakkal az következik, hogy magának a madáréletnek a megnyilvánulásaiban sem 
mutatkozik általánosságban valamirevaló eltérés a kontinentális szárazföldnek egyik 
nagyobb, valamint ugyanennek a kisebb térségén.

Erre a körülményre mutatnak rá a következő összehasonlító adatok is.
Az ország területén előforduló 23 (I-XXIII.) madárrendből (ordo) képviselve van 

Nagykanizsa vidékén 20 rend. Csupán 3 rend nincs, ti. a Hojszák (XV. Tubinares) ten
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geri, Pusztai tyúkok (XVIII. Pterocletes) és Alkafélék (XXL Alcaé) észak-sarkköri madár
fajok rendjei. További részletezés pedig arra mutat, hogy az előforduló 20 rend 42 csa
ládjából (família) nem kevesebb, mint 40 család van -  ha csak egy-egy fajjal (species) 
is -  képviselve. Nem hiányzik más, mint a gödény (Palecanus) és a futómadár (Cursoriiis).

Vannak hazánkban a fajok szempontjából Nagykanizsa vidékéhez hasonló, sőt szű- 
kebb téren gazdagabb vidékek is. Ilyen volt pl. Békés megye madárvilága (Csath And
rás adatai) 105 fészkelő, 76 átvonuló és 16 kipusztult vízi életmódú madárfajjal (1938), 
vagy Tihanyi-félsziget kb. 12 km2 területen 74 költő fajjal (1942), végül a Debrecen 
környéki (Nagy Jenő adatai) erdőségek 79 fészkelő fajjal (1936). A Balaton fajtákkal 
együtt kb. 260 tételű névjegyzékkel szerepel (1942).

Érdekes összehasonlításra adnak alkalmat egyes északi, valamint tengerentúli föld
rajzi egységek. Az Északi-sarkkörben Hermán 155, Klute Uj-Zélandon 133 madárfajt 
vett fel, Darwin pedig Grönland területéről mindössze 14 szárazföldi és 49 gázló-úszó 
madárfajról számolt be. Eszerint Grönlandnak, a Föld legnagyobb szigetének 2 millió 
km2 területén kevesebb madárfaj (viszont tömegesebben) fordul elő, mint hazánk bár
melyik kis községének a határában.

Ami eltérés azután az egyes vidékek albiotóp elhatárolású madárfaunái között mutat
kozni szokott, ez az eltérés -  a változó természeti elemekhez alkalmazkodva -  a madár
fajok tartózkodási helye megválasztásában nyilvánul meg.

Erre nézve Nagykanizsa vidéke -  „erdővidék” jellegéhez mérten -  a legjelentőseb- 
b: a fészkelő madárfajokból 67 %-kal olyanokat tüntet fel, amelyek biocönotikai közös
ségben vagy szorosabb kapcsolatban élnek a fás növényzettel:

kizárólag erdőlakó (részben erdőmélyi) 23% 
jobbára erdőben és párhuzamosan kertben, ligetben,
berekben fészkelő 39%
átmenetileg az erdőt is érinti 5%
összevontan: 67%.

Ezenfelül ugyancsak a tájegység fás flórája hozza magával, hogy az átvonuló madárfa
jokból:

erdei jellegű 15%
fás növényzet jelenlétét igényli további 10%
a vendégmadarak kb. 50%-ára pedig szintén is az erdők gyakorolnak vonzó 
hatást.

Mindezek a jelenségek kiemelik a tájegység „erdővidéki” jellegét. Egyben 
megfelelő biológiai közreműködési teret biztosítanak főképpen a rovarokkal, valamint 
a rágcsálókkal táplálkozó madárfajok számára.

Az ellenkező oldalon a puszta mezők, fátlan vízfelületek, valamint a lakóhelyek ott
honos madárfajaihoz a helyi fauna fészkelőinek csupán 33%-a, az átvonulóknak 75%-a, 
a vendég- és ritka megjelenésű madárfajokból pedig 50%-a tartozik. Az átvonulok zömét, 
valamint a vendégmadarak nagyobb részét a vízi, a kóborló és helyet cserélő, részben 
a téli vendégmadarak adják.

Ami azután a madárfajokon belül a beletartozó egyedek sűrűségi arányszámát ille
ti, erre nézve tartalmasabb képet a mind gyakrabban megtartandó egyidejű (szinkron) 
adatgyűjtések adhatnának.
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2. A madarak elhelyezkedése, vonulási (migrációs) adatok

A madár otthona az a hely, ahol lakóterületén belül a fészekalja van. Valahány madár
pár a fajabeli életmódnak megfelelő helyen, a külön gondossággal kiválasztott, köz
vetlen környezetben helyezkedik el.

Az állandó tartózkodású madarak otthonuk környezetét jól ismerik. A földön 
fészkelő madárfajok környezettel szembeni igénye aránylag a legkisebb. Körültekin
tőbbnek kell lenniük a mocsaras, főképpen az időszaki vizek növényzetének védelme 
alatt fészkelő madaraknak, nehogy éppen a költés és a fianevelés folyamán érje őket 
hátrányos változás. Legtöbb figyelmet kíván meg a madárfajoktól a fákon és cserjé
ken, nemkülönben az ezek védelme alatt történő fészeképítés.

A költözködő madarak minden bizonnyal az „útvonal öröklött ismeretével” tér
nek vissza szülőhelyük tájékára. A már használatba vett, ismert fészekhez való ragasz
kodás (fészekkonzervativizmus) ugyanúgy irányt jelöl a madarak számára.

Első érkezésük, majd fővonulásuk időpontja a legszorosabb kapcsolatban áll az 
évszakok változásaival. Ezért van az, hogy egyszer előbbre kerülő, máskor hátrábbra 
tolódó időszakaszonként érkeznek el az egyes vidékre, majd a táplálék megszer
zésétől függően helyezkednek el és kezdenek hozzá a családalapításhoz.

„Amikor a levegő hőmérséklete eléri azt a fokot, amely a rovarokat is megeleve
níti, ott jelennek meg először, ahol a rovarélet is legelőbb támad fel téli nyugalmá
ból.” A rovarevő madarak azonban még a kezdetben elegendő számú rovar hiányá
ban is tudnak magukon segíteni. A legtöbbje táplálékváltó képességénél fogva 
rövidebb időre beéri a cserjék fennmaradt vagy a lehullás után megaszalódott termé
seivel, egyesek még hóbogarakkal is. Elegendő táplálék a megtelepedésre készülő 
madárpárok számát nemcsak felemelheti, hanem lehetővé teszi a költésük megismét
lését is.

A területet egymás közt felosztva, a táplálkozás szempontjából gondtalan idény 
vár a fészkeléshez fogott madarakra. Számukra a helyzet csak ősz felé nehezül meg, 
amikor a rovarélet is fokozatosan elveszti korábbi elevenségét. Be sem várva azután 
az időjárás rosszra fordulását, az érzékenyebb költözködők sorjában útra kelnek, hát
rahagyva maguk mögött azokat a madarakat, amelyek a rovarfejlődés későbbi, főkép
pen téli periódusaihoz alkalmazkodva peték, bábok alakjában életfeltételeiket to
vábbra is megtalálják.

Növényfajokban gazdag tájegységen, mint Nagykanizsa vidékén, a rovarok szám
talan fajának változatos gyűjteménye áll a madárvilág rendelkezésére, kezdve a han
gyáktól a legyek, darazsak, tetvek, pókok, meztelencsigák sorozatán végig a lepkékig 
és bogarakig.

Ugyanúgy akad zsákmány a rágcsálókkal táplálkozó madarak számára is. A téli alvás
ra el nem rejtőző rágcsálók megtalálhatók az erdei alomtakaró, s sűrű növényzet védel
me alatt, vagy földalatti lakásuk kijáratainál.
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Vidékünkön évről évre figyelemmel kísértem a madarak helyet cserélő jelenségeit és 
a vonulás (migráció) mozgalmasságát. Anyagcsere szempontjából legfontosabb a rovarok
kal táplálkozó madárfajok tavaszi beérkezése. Hogy a költözködők tavaszi első érke
zésének a tájegységre eső középnapjai miként viszonyulnak az országos középnapok
hoz, a következő adatok tüntetik fel.

a) Március hóban érkező rovarevő madárfajok érkezési sorrendje (szélső határok között):

Seregély előbb 11 nap
Fehér billegető előbb 5-13 nap
Mezei pacsirta előbb 4-5 nap
Bíbic előbb 10-24 nap
Erdei szalonka előbb 18-20 nap
Énekes rigó előbb 5-13 nap
Vörösbegy előbb 7-12 nap
Csilpcsalpfüzike előbb 10 nap
Házi rozsdafarkú előbb 1-6 nap
Vízityúk előbb 21 nap
Kabasólyom (alkalomszerűen rovarfogyasztó) előbb 1-5 nap
Fehér gólya (alkalomszerűen rovarfogyasztó) előbb 4-7 nap.

b) Április hóban érkező rovarevő madárfajok érkezési sorrendje:

Füstifecske előbb 2 nap
Molnárfecske előbb 8 nap
Búbosbanka előbb 3-9 nap
Kerti rozsdafarkú előbb 2-7 nap
Rozsdáscsuk előbb 5 nap
Kis fülemüle előbb 4 nap
Barátposzáta előbb 11 nap
Sisegő füzike előbb 10 nap
Nyaktekercs előbb 4-8 nap
Kakukk előbb 1-5 nap
Fürj előbb 5-11 nap
Lappantyú előbb 4 nap
Aranymálinkó előbb 3-4 nap
Szalakóta előbb 9 nap
Tövisszúró gébics később 0-3 nap
Kis őrgébics később 0-2 nap.

c) Május hóban érkezik: 
Haris később 1-5 nap.
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Az adatok egybevetéséből a következők tűnnek ki:
1. Nagykanizsa vidékén a délre költöző madarak első tavaszi érkezésének napjai az 

országos középnapokhoz viszonyítva több-kevesebb eltéréssel általában korábbra 
szoktak esni. Ez megfelel a tájegység földrajzi és vegetációs viszonyainak. 
Némelyik madárfaj hírnökei szinte pontosan, alig 1-2 napi eltéréssel szoktak 
megjelenni, hogy hamarosan utána a terület megszállása is bekövetkezzék. Ezek 
közé tartoznak pl. a kakukk, kerti rozsdafarkú, kis fülemüle, valamint a lappan
tyú. A magasabb koronaszintekben fészket építő aranymálinkó és kis őrgébics 
bevárják a fák lombosodását és csak a többiek után érkeznek meg.
Az ingadozás magán a tájegységen belül is megmutatkozik. Ez az áprilisi 
érkezőknél kisebb, a márciusiaknál nagyobb. Kiterjedhet 8 napra is.

2. Évtizedes megfigyelésekből nyert megállapítást, hogy a füstifecske országosan 
7 nappal előbb érkezik, mint a molnárfecske. Ezzel szemben vidékünkön az elté
rés -  egyetlen kivételes esettől eltekintve -  legfeljebb 1-2 napra mérséklődik.

3. A rovarokkal táplálkozó legtöbb madárfaj tavaszi érkezésének első napja az orszá
gos középnapnál lényegesen előbbre kerül, kivéve a harisnál, mely évről évre követ
kezetesen később érkezik a vidékre.

4. Egyenlő vagy 3 nappal későbbi a tövisszúró gébicsnek, és egyenlő vagy 2 nappal 
későbbi a kis őrgébicsnek a beérkezése.
Különösen a tövisszúró gébics esetében tűnik fel előttem, hogy az utóbbi 25-30 év
ben vidékünkről jóval korábban, tömegesen 2-3 héttel is előbb szokott eltávozni, 
hozzá hasonlóan a növénymagvakkal táplálkozó gerle is. Bizonyos, hogy a táplálék 
hiánya egyiknél sem jöhet szóba, miért is a jelenségek okát más körülményben kel
lene keresnem. (Koraibb kezdésű, egyszeres költés a már kilombosodott fás nö
vényzeten? A tövisszúró gébicsnél pedig rovarélettel, talán egyes esetekben az 
élősködő szaporítással élő kakukkal összefüggésben találnám meg a magyarázatot?) 
A migrációs kutatások ismert eredménye, hogy „a költözködés idejére általában az 
áll: minél korábban távozik el ősszel bizonyos madárfaj, annál későbben jön vissza 
tavasszal és fordítva”. Éppen e megállapítást látszik megerősíteni a folyó évi (1953) 
megfigyelésem is. Olyan korai kireptetést, egyúttal a fiókák önállósítását, mint 
legutóbb június 23-án, a tövisszúró gébicset illetően annak előtte egy esetben sem 
figyeltem meg. Túl korai volt a gébicsek hirtelen, augusztus végi elvonulása is.

5 Az erdei szalonkánál a rendszeresen betartott korábbi érkezés és a mind gyako
ribb áttelelés eredményezi, hogy erdeinkben több esetben kétszeres költését is 
megfigyelhettem.

6. Feltűnhet a vízityúk 21 nappal korábbra eső beérkezése a halastavak vizeire, jól
lehet ez nem kivételes, hanem folyamatosan megfigyelt jelenség.

7. A felsorolt madárfajokkal kapcsolatosan kiterjeszkedem a nádasainkban rendsze
resen fészkelő pocgémre is. Április 25-e országos középnapja vidékünkön már
cius 22-24. napjaira esik. A madár könnyű felismerése kizárja az esetleges téve
dést, pedig a mutatkozó időbeli eltérés egy teljes hónapot (!) tesz ki.

8. Madártani intézetünk az egyes kirívó esetekre a „túl korai” megjelölést szokta 
alkalmazni. Ilyen illeti meg a vidékünkön csupán átvonuló erdei pacsirtát (21 
nap), különösképpen pedig az örvös (elnézés folytán akár a kormos) légykapót 
is. Országos középnapjuk április 20-a. 1905 és 1906 tavaszán azonban (azóta ki
maradtak) március 18. és 29. napjaira esett az első légykapók jelentkezése. Szél
ső határai tehát 22-33 megelőző napot tettek ki.
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A rovarevők őszi elköltözésével módosul ugyan a rovarokkal való táplálkozás mér
téke, de meg nem szűnik. Folytatják a helybeli állandó és kóborló, valamint a téli ven
dégmadarak.

Áttérve a növénymagvakkal táplálkozó madárfajokra, ezek első példányainál a koráb
bi beérkezés még feltűnőbb:

Örvös galambnál előbb 25-34 nap
Kék galambnál előbb 10-20 nap
Gerlénél előbb 3-12 nap

(Lásd korábbi elvonulás!).

Az örvös galamb vidékünkön (országos középnap: márc. 19.) megelőzi a kék galambot 
(országos középnap: márc. 8.). Ennek magyarázatát erdeink makktermésében találjuk meg.

Ami a rágcsálókkal táplálkozó madárfajokat illeti, ezek legnagyobb része állandó és 
átvonuló. A költözködők közül kiadósan fogyaszt mezei pockot a vörös vércse. Országos 
érkezési középnapja március 14. A vörös vércsének a fészeképítésre nincsen gondja. 
Nálunk rendszeres telelő. Anyagcsereigényét rovarszervekkel is kiegészítheti.

Az egerészölyv korán belefoghat a költésébe, és fiait korán bocsáthatja szárnyra, 
hasonlóan a baglyok is.

A táplálkozás szempontjából legjelentősebbek a fészkelő madarak. Ha az elmúlt 50 év 
adatait áttekintjük, akkor arra az eredményre jutunk, hogy az szemlátomást, mindvé
gig egyenletesen, kb. 50%-bán, szaporodó, kb. 17%-ban viszont fogyó, illetőleg gyérült 
kb. 33%-nyi madárfaj. (Lásd az előző táblázatot.)

Az egyenletesnek megmaradt és hozzá a szaporodást felmutató fajok adatai együtt
véve (kb. 67%) mindenesetre megnyugtatók, de érzékeny veszteséget jelent a fajokban 
beállott megfogyatkozás. Annál is inkább, mivel a visszaesés legnagyobb mértékben 
(20 fajjal) éppen a meghatározottan és túlnyomóan rovarokkal táplálkozó madárfajok
nál tapasztalható -  szemben a szaporodás mindössze 4 faj mutatószámánál jelentkezik. 
A megfogyatkozást ugyan némiképpen pótolja a felváltás, valamint a helyettesítés, a mér
leg azonban végeredményben továbbra is veszteséggel zárul. A megfogyatkozás főkép
pen a költözködő madaraknál mutatkozik annak jeléül, hogy ezek szenvedik el a legtöbb 
veszteséget egyrészt a hosszú, évenként kétszeres vándorútjukon, másrészt az idegen, 
déli országok népénél ismeretes tömegpusztítás következtében. Szerencsére nem ész
leltem számbavehető változást a kakukknál. Reá, mint ismeretes, rendkívül fontos sze
rep vár a szőrös hernyók gócainak szempontjából. A kakukk a jelek szerint nagy gyor
san és jól kiválasztott útvonalon, egyfolytában teszi meg vándorútját a biztos telelőhely 
irányába, eközben azután kevesebb kárt is szenved.

A két szélső jelenség között mutatkozó kb. 16%-os különbözet okaira és egyéb 
hatótényezők körülményeire a következőkben felsoroltak adhatnak magyarázatot:

a) Az erdők területi kiterjedésükben nem csekély apadást szenvedtek. Magán a táj
egység szűkebb területén legkevesebb 2000 ha-ra becsülhető erdőség került a fél szá
zad első évtizedeiben teljes kiirtásra (Gyótapuszta, Perház-dűlő, Gyurgyáncz, Békástó- 
dűlő, Bocska-Morgány-Récse erdeinek egyes részei stb.). Ezenfelül több száz hektár 
zárt erdő alakult át időközben fáslegelővé. Ennél a veszteségnél pedig alig tehető többre 
az újonnan telepített kis erdőfoltok (akácosok) kiterjedése.
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b) Az erdők területi apadása mellett nagyobb átalakulások és változások álltak be az 
erdőségek belső szerkezetében. Az uralkodó fafajok térfoglalásának és elegyarányának 
eltolódásaira az „erdővidék” jelleg leírásánál már rámutattam. Lényegesebb azonban 
a faállományok korosztályaiban mutatkozó változás. Az idősebb állományokat -  a sza
bályos állapottól elhajló mértékben -  fiatalabb erdőrészletek váltották fel. Emellett 
a szálerdők egy része sarjerdő szerkezetűvé módosult.

Kevésbé változtak meg a felújítás mesterséges módszerei. A mezőgazdasági elő- és 
-közteshasználat a régi módszerek csapásán halad, és a mag-(makk-)vetés rendszere is 
megmaradt. Az újabban szélesebb körben alkalmazott fenyővel történő elegyítések ha
tása a madárvilág szempontjából is kívánatos jó ideig még nem lesz kiértékelhető, mi
vel a megérett tűlevelű szálerdők -  a fiatalabb fenyő állományokkal együtt -  a háborús 
cselekvények áldozataivá váltak. A fenyőerdők rovarvilága ezentúl fog észrevehetőbben 
kialakulni. A korosztályok leszállásával természetesen a rovar- és a madáréletre kiható 
magtermés is kevesebb, viszont máris törekvés nyilvánul meg abban az irányban, hogy 
az erdők természetes felújítása, ha mindjárt mesterséges áttelepítéssel, nagyobb teret 
nyerjen. Akár a vetényülésre, akár a vetésre kerülő erdei magvak sorsa különösképpen 
a rágcsáló emlősök szempontjából esik latba.

A madárvilágra legkevésbé sem közömbös ápolási műveletek, a tisztítások, gyéríté
sek és szálaló selejtezés mind nagyobb területen és mind gyorsabb ütemben vannak folya
matban. A rovarfertőzés szempontjából jelentős erdei nyiladékrendszer kiépítése, vala
mint helyenkint tisztások kijelölése a szokásos módon halad.

Mindezek a műveletek voltaképpen országos jellegűek, és a modern erdőgazdálko
dás velejáró tényezői. Egyik-másik előnyös például az örvös galambra, gerlékre, szaj
kóra, pintyfélékre. Viszont amellett, hogy a földön fészkelő és a kevésbé igényes madár
fajokra közömbös hatásúak maradnak, kevésbé kedvező, sőt kedvezőtlen hatásúak 
főképpen a rovarokkal táplálkozó madárfajokra. Szerencsére csak átmenetileg lehetnek 
kedveződenek, mígnem az erdők összetársuló növényzetének önmagát regeneráló és kife
jlesztő vegetációjával, valamint szerkezetbeli módosulásaival párhuzamosan a madarak 
fokozatos alkalmazkodása fog lépést tartani. Az örökerdő az az élethely, amelynek madár
világára minden időben fenn szoktak állani az egymást kiegyenlítő körülmények. Van 
azonban olyan tényező is, amelynek kimaradását a mai erdők már alig, vagy nem is pótol
hatják. Ilyen megjelenési alak az ún. öregerdő.

Éppen Nagykanizsa vidékének képezték specialitását a nagy kiterjedésű öregerdők. 
A múltból örökölt magas korú, mi több, túltartott korú tölgy-, cser-, bükk állományok, 
szórványosan gesztenye- és vadkörtecsoportok kitermelése ez időre nagyjából már 
befejeződött. Az óriásira nőtt, üreges, odvas, behasadt és ágatörött, kéregfeslett fák eltá
volításának és alákorhadt tuskók, valamint kiszáradt törzscsonkok kiszedésének nyomai 
a zártan fészkelő madárfaunán nyernek kifejezést. Innen van az, hogy a fatest rejtekhe
lyein fészkelők száma (a denevérekével együtt) az állandó madaraknál meggyérült, a táj
egységen fészkelő-költözködő madaraknál pedig megritkult. Madarainknál a fák testén 
valahol szilárd alapul szolgáló zárt vagy félig nyílt fészkelő helyek hiányában a régitől 
eltérő, újabb fészkelési módot nem volt alkalmam megfigyelni. (Meglepő Vertse leg
utóbbi közlése: a szalakóta megkísérelte a földön való /terrestrikus/ fészkelést.)

Odvas fák az erdőkön kívül az egyes ligetek, főképpen a szőlőhegyek gyümölcsösei 
területén is nagyobb számban voltak találhatók. Helyükre az évek folyamán fiatal gyü
mölcsfákat telepítettek. Ezek fészkelésre későbbi korukban sem eléggé alkalmasak. Az ál
landó zavarást kevés madár szokja meg. Ezek után újból csakis annak a megoldásnak
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a szüksége áll előttünk, hogy -  elsősorban a gyümölcsösökben -  a hasznos madarak 
mielőbbi letelepedését mesterséges fészekodúk kihelyezésével siettessük. A körös-körül 
elterülő erdők ugyan ősszel szárnyra bocsátanak fatisztogató madarakat, ezekhez azu
tán külön téli vendégek is csatlakozni szoktak. A gyümölcsösök azonban a vegetáció 
idején hemzsegő rovarok apasztására több madarat kívánnának. Jóllehet helyzetünk jó
val kedvezőbb az alföldi vidékekhez képest, a rovarevő madarak meggyérülése azonban 
a kertgazdáktól külön intézkedéseket követel.

Elsőnek az örvös légykapó esett ki -  előreláthatólag véglegesen -  a vidék avi- 
faunájából. A közvetlen környezethez fűződő igényességére azelőtt is az a körülmény 
mutatott rá, hogy nyári otthonául csupán az öreg tölgyesek egyes részleteit választot
ta. Kimaradónak nem tekinthetem, hanem a helyi faunából kiesettnek, mivel 40 esz
tendőre felmenő kimaradása után a visszatérésére nincs remény. Kertekben, ahogyan 
másutt szokott, nálunk nem költött. Tavaszi átvonulásáról hasonlóan kevés adatot sze
rezhettem. Érdekes: egy kertészkedő ismerősöm a város ugyanazon kertjében figyelt 
meg (április második harmadában) úton levő, egy-egy példányt. Szemem elé 1907 óta 
a faj egyetlen képviselője sem került. (Legközelebbi rokonát, a kormos légykapót 
egyetlen esetben, 1906 nyarán ugyanott, a berényi 0,4 sűrűségű, öregfás erdőben figyel
tem meg. Az esetről mindjárt jelentést tettem Chernel-nek, aki arról az Aquilában meg 
is emlékezett.)*

A kiesett örvös légykapót a kielégítő madársűrűségű szürke légykapó látszik helyet
tesíteni. Legszámosabb a háztáji kertekben, az erdőkben ritka.

Az örvös légykapó mellett legnagyobb mértékben a fakusz száma fogyott meg, ki- 
sebb-nagyobb mértékben pedig olyan rovarevő madárfajoké, mint a seregély, búbos
banka, szalakóta. (A gazdaságilag közömbös értékű kék galamb vidékünkön már évek 
óta nem költ.)

Nagykanizsa környékéről kimaradottnak (kiesőnek) tekinthető még a batla. A Kis- 
Balatont tápláló Zala folyó mederszabályozása óta a batlának (népünk nyelvén a vad- 
pókának) az ártéri rétekbe közel ezrével ellátogató csapatai teljesen elmaradtak. 
Érthető, mert számuk a Kis-Balatonon is igen erősen leapadt. Az ott kijelölt 1381 ha 
kiterjedésű természetvédelmi rezervátum a batlákat ugyan felszaporíthatja, ellenben 
a vízszabályozással karbantartott Principális-térség a batlára többé nem fog vonzó erőt 
gyakorolni. (A batla, mint vízi életmódú és nyári vendégmadár abból a szempontból 
jött vidékünkön számításba, hogy tömegénél fogva jelentős bogarászó munkát végzett 
időszakilag /vízzel árasztott rétjeinken/ vízirovarok, főleg csupasz csigák és lópiócák 
fogyasztásával.)

A természet azonban a megritkult madárfajok helyettesítéséről, sőt munkájuk pót
lásáról is gondoskodni szokott.

A zöld küllőt és a kis fakopáncsot a szaporodóban levő nagy fakopáncs helyettesíti, 
azonfelül a legutóbb beszivárgott és állandóvá vált fekete harkály. A csuszkának és a kék 
cinegének segítségére jön az emelkedő számú széncinege, a csókának és szalakótának 
az áttelepedéssel kísérletező vetési varjú. Az erdei pinty madársűrűségét a zöldike, 
a sordélyét a sármány egyenlítik ki. A seregélynél azonban nem marad más hátra, mint 
mesterséges fészekodúk kihelyezésével jönni a segítségére. Ez érvényes a búbos
bankára, a kerti rozsdafarkúra, a nyaktekercsre, valamint a cinegék felszaporítására is. 
A poszátafélék és rigók egyenletes megtartásához pedig más út nem vezet, mint a ma

* Lásd a 34. számú bibliográfiai tételt.

562



dárvédelmi ligetek, csalitosok és az erdei alsó koronaszint felkarolása és fejlesztése. A rág
csálókkal kiadósan táplálkozó madárfajok érdekében (vércséknél, egerésző ölyvnél, bag
lyoknál) érvényt kell szereznünk a törvényes védettség fogalma gyakorlati betartásának!

Valamennyire megnyugtató: a természet életében a rokonfajok felváltása, helyette
sítése és pótlása olyan önszabályozó folyamatok, amelyekről tartamos megfigyelések 
útján meggyőződést szerezhetünk. Rokonfajok alatt ezúttal a hasonló szervekkel (rova
rokkal) táplálkozó fajokat értem.

c) A mezőgazdasági sorfák hálózatát a háborús cselekmények következtében külö
nösen nagy károsodás érte. Baj volt az is, hogy a sorfák használata és azt követő fel
újítása szempontjából üzemtervszerű szabályozás nem állott fenn. Mint említettem, 
az ún. „zalai pálmák” Nagykanizsa környékéről eltűntek, velük együtt maradtak el 
vagy ritkultak meg a mezei kártevők önkéntes, szorgalmas pusztítói; a sorfákon 
fészkelő madarak. A helyzeten csak is mezővédő erdősávok, illetőleg új fasorok léte
sítésével segíthetünk.

Az új fásítások előnyei annyira közismertek, hogy szükségtelen azokra külön rámu
tatnom. (Legfeljebb a kanizsai vadászok, ezek is egyedül a közeli leányvári réteken tapasz
talhatták; attól kezdve, hogy a rétség felparcellázását követőleg a kisgazdák teletűzdelték 
földjeik határmezsgyéit, a fűzdugványok pedig cserjékké, majd fákká nőttek fel, azóta 
az ott rendszeresen megszálló téli vadlibaseregek a korábban jó libázó helyet elkerü
lik. A nyílt kilátás elvesztével sem túzok, sem kanalasgém nem fog ott csak egyszer is 
megszállani. Nyert azonban a leányvári dűlő olyan fészkelő madarat, amilyen a szen
vedélyes rovarevő kabasólyom. A fácskák azután lesben állásra csábítják az ölyveket, 
a mezei pocok kitartó ellenfelét.)

d) Kilátás van a gyümölcsösök további kiépítésére és intenzívebb művelésére is. 
A mezei térségen máris történtek új telepítések. Ez a flóragazdagítás kívánja meg azu
tán a rovarokkal táplálkozó madarak kiterjedtebb közreműködését az élethely kibővült 
munkaterén. A fatisztogató téli madárvendégekre amúgy is váró tevékenységet a továb
biakban még azzal egészíthetjük ki, ha a saját cinegéinket és csuszkáinkat mesterséges 
módszerekkel is támogatjuk (odúk, téli etetés, védelem).

e) Egyes helyeken egyidőben divatba jött a gyenge hozamú legelők feltörése 
szántóföldekké. Az átalakítás hasznát elsősorban a fogoly vette. Feltűnt azonban, 
hogy a mezei pacsirta -  várakozásom ellenére -  a frissen feltört földekről távol tartot
ta magát, és megmaradt -  nyilván a rovarélettel kapcsolatosan -  a régi kultúrföldeken.

f) A vízgazdálkodásban bekövetkezett változások a vidék madárvilágára nagyfokú 
élénkséget hoztak. Egyik részről a régebbi (iharosi) halastavak kiegészítése és új tavak 
létesítése, másik részről az ártéri területek lecsapolása eredményezett hol progresszív, 
hol regresszív hatást. Az állandó tógazdaságok különleges madaraival vidékünk fauná
ja -  mind fajokban, mind azok madársűrűségében gazdagodva -  egyúttal színező ele
meket is vett fel (nagy kócsag, nagy kárókatona, halászsas stb.).

Miután a halastavak rendeltetése nem a növénytermesztés, hanem kizárólag a minősé
gi haltermelés, a vízi életmódú madarakkal nem is foglalkozom. Tárgykörünket a táp
lálkozás szempontjából csupán azok a fajok érdeklik, amelyek a tavakat környező 
kultúrföldekre ellátogatva a szárazföldön élő rovarszervezetek járulékos felszedésében 
működnek közre. Ugyanitt tizedelik meg a kártevő apró emlősöket a fehér gólya, a szür
ke gém és a rétihéják.

A halastavak nádasainak szintén megvan a maguk madártani jelentősége. Nyár vége 
felé hosszú időn keresztül éjjeli szállóhelyeket biztosítanak az északi vidékekről érkező
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seregélyek és a gyülekező fecskék számára. Több évben figyeltem meg, hogy a tízezer
re is felbecsülhető seregélyek a Principális-térség rétjeiről és legelőiről esténként mily 
következetesen húztak be -  sereg sereget követve -  a móriczhegyi és komárvárosi tavak 
nádasaiba.

A lecsapolások következtében viszont a mocsaras rétek fészkelői (bíbic, vízicsibe- és 
sárszalonkafajok) ritkultak meg, ugyanígy a tömegesen átvonuló cankófélék is -  vala
mennyien rovarokkal táplálkozó madarak. Helyükön előszeretettel telepedett meg a fo
goly és a fürj.

g) Megemlítésre kívánkozik, hogy a tömegesen átvonuló seregélyek vidékünkön 
nem szokták a szőlőket ellepni, sem kisebb kötelékekkel fel-felkeresni. Ez irányú pana
szokról legalábbis nem értesültem. Előbb okoznak kárt az erdők közelében fekvő 
szőlőparcellák terméseiben a fekete rigók.

Méhészek részéről sem hallottam panaszról. A zöld küllő nem szokta sem a külfekvésű, 
állandó, sem a vándorméheseket felkeresni. A gyurgyalag viszont vidékünkről hiányzik.

Belső veteményeskertekben az elvetett magvakat dézsmáló házi veréb és balkáni 
gerle, erdei csemetekertekben az erdei pinty, a mezei veréb, részben a sármány tartoz
nak a nemkívánatos látogatók közé.

h) Általánosan tudott, hogy a lakótelepülések (községek), továbbá a majorok, egyéb 
külfekvésű telepek jobbára a háztáji madarakat szokták maguk köré gyűjteni. De ennek 
is feltétele van: fátlan településeken madarat jóformán nem is találunk! így van ez a mi 
vidékünkön is. Majorok területén, ahol a háború után legelső feladatnak tekintették az 
évszázados facsoportokat és a terjedelmes élősövényeket gyökerestől kiirtani, fészkelő 
madár nem telepedik le, legfeljebb egy-egy fehér billegető, esetleg kuvik. (Ezek egyéb
ként nem idegenkednek a romépületektől sem.)

Az újonnan beépített házhelyek ez idő szerint még egészen madárszegények. Még 
a fecskék sem szánták rá magukat, hogy ott fészeképítésbe kezdjenek.

Külfekvésű, kisebb tanya vidékünkön a múltban is kevés volt. Vadvédelmi szerep
hez (télidőben) is ritkán jutottak (fogoly). A mezőföldi táplálkozás és a fás növények vé
delme szempontjából fő követelmény lesz az ilyen pontokon a kóborló macskáktól való 
mentesítés, és nem utolsósorban a lakónépség természetműveltsége.

A városban és a községekben a balkáni gerle van elterjedőben (a majorok területén 
ez ideig nem fészkelt). A város nagyobb kertjeiben szemlátomást mind számosabb vad
gerle és örvös galamb telepedik le. Az utóbbi évtizedben új jelenség volt bent, a város
ban a vetési varjak megkísérelt fészkelése.

i) A mezőgazdasági nagy- és kisüzem a helyi madárfauna szempontjából általában 
egymástól eltérő képet szokott elénk tárni.

A területi (táblás, dűlős) eloszlás tekintetében lényegesebb változások vidékünkön 
eddig alig számbavehetően állottak be. A magánkézen volt nagytáblás üzem továbbra 
is állami vagy szövetkezeti nagyüzem maradt. A domborzati viszonyoknál és a földek 
elszórt fekvésénél fogva a kisüzemek nagyobb része szintén az eredeti művelési mód
ban áll. Az új kép még nem alakult ki annyira, hogy az összehasonlítás madártani vonat
kozásaiban kellő mértékben kiértékelhető lehetne.

Ismeretes: a kisparcellás dűlők madársűrűsége gazdagabb, mint a táblás gazdálko
dással műveltté. E jelenség magyarázatát a kisüzem összetevői adják: változatosabb nö
vénytermelés, bizonyos elegyítéssel; időszakos magvetés tökéletlen magtakarással; 
egyenlőtlen beérés; szórványos trágyahullás és trágyatárolás; durvább földfelület; a tar
lóbuktatás egyenletlensége; ugarok visszahagyása; kaszálatlan sávok és foltok; későbbre
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eső magvetés; víztartó pocsolyák; több gaz- és takarónövényzet a határmezsgyéken; 
több visszahagyott melléktermény és elszórt hulladék; sekélyebb alászántás; tartósab- 
ban lesőhelyül szolgáló kupacok a madarak számára stb.

Hogy az intenzív agrotechnikával dolgozó nagyüzem területén kielégítő kistérségi 
madárfauna társuljon össze, mind nagyobb arányú mezővédőfásítása lesz szükség, hogy 
ezzel a mezőgazdasági növényvédelemben biotikus szerepre hivatott madáregyüttes 
alapját is megteremtsük.

A nagyüzemhez tartozó és a vidéket hovatovább sűrűbben behálózó föld feletti táv
vezetékek oszlopai és huzalai jó szolgálatot fognak tenni a rovarokra és a mezei rágcsá
lókra leskelődő madaraknak.

j)  Valamit szükséges a vadászat gyakorlásáról is szólanom. A vadászat olyan téma, 
amely több madárfaj életével közvetlenül és legszorosabb kapcsolatban áll, és ezt az ő 
sajátos szempontjából bírálja el. A vadászat gyakorlása tulajdonképpen beavatkozás az 
egyes vidékek faunájába, és ez a táj madársűrűségére is kihat.

Erről a témáról egészen rövidre szabva e helyen csak annyit, hogy a puskások (vadá
szok és vadőrök) legtöbbje vidékünkön sincs kellően tájékozódva a madárvilág átfogó 
gazdasági jelentőségéről. Főképpen a rágcsálókkal táplálkozó madárfajok, a nappali és 
éjjeli ragadozó madarak vannak kitéve az ismeretek, az elfogulatlanság és mérlegelés hiá
nyosságainak. Ezen a téren népünk legnagyobb része is tévedésben van. (Találkoztam 
például „vadőrrel”, aki a fa ágáról lelőtt lappantyút büszke tudattal aggatta ki tarisznyá
jára, mert a kitátva nagy szájú madarat veszedelmes „ragadozónak” vélte.)

Magas fokú apróvadtenyésztés a múltban is mindössze a tájegység keleti felében, 
egyes helyeken folyt, mesterséges tenyésztési és vérfelfrissítési módszerek -  kevés 
kivételtől eltekintve -  ma sem szokásosak.

k) Végül: Nagykanizsa vidékén a népi természetkultúra elterjesztése és megszilárdí
tása szempontjából még sok a kívánnivaló.

A madarak nidobiológiai sajátosságai közé tartozik a fészkelés helyén való társulás. 
A tájegységen belül kevés példát találtam arra, hogy ugyanazon fán külön-külön fajú 
madár építsen fészket és lakjon egymás közelében. Megtörténik, hogy különböző madár
fajból legfeljebb két pár egy fán megfér egymással, hármas társulást azonban egyszer- 
másszor csupán a faóriások odúit és hasadékait illetően figyeltem meg. Természetesen 
a koloniális fészkelésre hajlamos madaraknál (seregély, csóka, fán fészkelő házi veréb) 
a jelenség nem ritkaság. De szorosabb fészkelési társulásra vidékünkön nincs is szük
ség, a madarak találhatnak elegendő számban fát és cserjét nyitott fészkű otthonuk 
megalapításához. A letelepedéssel kísérletező vetési varjak szintén egyesével, ritkán 
kettesével építették meg fészküket a ligetek egyes kimagasló fáira. A fehér gólya is egy
mástól nagy távolságra szokta tanyáját felütni, eltérően például a fenékpusztai gólyák
tól, de ott kevés a fa.

Áttérek a környező vidékek madártani hatására.
Szóba került már az a jelenség, amely a vízi életmódú madárfajok „leeresztésével” áll 

összefüggésben. Ezek a madárfajok azonban csakis halgazdasági, valamint a vízi rovarvilág 
vonatkozásában jöhetnek számításba. Szárazföldi szerepkörük erősen korlátolt.

Vonzó erejű tájelemek a vidék régebbi árterei voltak, újabban a halastavaink, 
főképpen a miklósfai-móriczhelyi nagy tavak. Ezeket a 28 km távolságban elterülő 
Kis-Balaton legritkább madárfajaiból a meddő, illetőleg a pár nélkül maradt és a szár
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nyukra bocsátott fiatal példányok, ezeken felül a vonulások alkalmával összeállt mada
rak mind gyakrabban, és mind nagyobb számmal keresik fel.

Említésre érdemesek a szürke gém, szórványosan a vörös gém, elvétve a bakcsó és 
a bölömbika. Ezek a madarak rovarokat, alkalmilag szárazföldi rovarokat is fogyaszta
nak (tücsök, lótetű, sáska, szöcske, hangya, szárazföldi poloska stb.). Számbavehetően 
több rovart, azonkívül mezei pockot fogyaszt a szürke gém. Vizeinknél legkevesebb 
20-30, esetenként több darab állandóan megfordul, késő őszig kitart, néhány át is telel. 
Szokásuk naphosszat a környező tarlókon, ugaron, legelőn vagy az alacsonyabb növé- 
sű növényzet (burgonya, répa) között tartózkodni.

Különleges képet tárnak elénk a faunaszínező madárvendégek; a nagy kócsag, ritkáb
ban a kis kócsag és a kanalasgém. Hasonlóan a halastavaknak köszönhető, hogy a nagy káró
katona és a barkós cinege besorozhatok voltak a Kanizsa vidék faunájába -  mint elkóbor
ló látogatók.Az ellenkező irányból, a Dráván túli erdőségekből halászsas keresi fel 
rendszeresen a kétnyaras tavakat -  emelve a faunakép változatosságát. Hasonló jelenség 
a sasok legismertebb képviselője, a vidékre beleeső fészkelőhelyéről kiránduló rétisas is.

E helyen külön emlékezem meg a fehér gólyáról. Vidékünknek korlátolt számban 
rendszeres lakója. Azelőtt kb. 80, újabban kb. 55%-ban fákon épít fészket, ezek megritku- 
lásával azonban kezd áttérni az épületekre. Polyphag természeténél fogva az állati szervek 
táplálékában nem válogatós. Az irodalom adatai szerint édapján szerepelnek fatóbogarak 
(iCarabus, Foronia, Pterostichus, Harpalus), szöcske, sáska, cserebogár, lótetű, szipolyok, 
káposztalepke-hernyó, csigák, pajorok stb., és jelentős mértékben fogyasztja a mezei poc
kot is. Madár- és vadkártételéről nem szereztem tudomást.

Gyülekezésükre szokadan jelenség volt a következő. Az egyik aszályos esztendő nya
rán a Kanizsa környéki rét-legelő-dűlőben a kivételesen erős mértékben elszaporodott 
szöcskék pusztítására nem kevesebb, mint 104 fehér gólya jött össze, amelyek a költözkö
dés idejéig kitartottak. A rovarok gradációja azontúl nem ismétlődött meg.*

Áttérve az erdei életmódú madárfajokra, elsőnek a fekete harkály beszivárgásáról 
számolok be.

Az első fészkelő párt Zala megye nyugati szélén, 1906-ban, fenyővel elegyes, öreg bük
kösben egy erdész figyelte meg. Számuk a bükk állomány kitermeléséig körülbelül 10 da
rabra szaporodott fel. Onnan került az első fekete harkály -  az 1920. év őszén -  szemem 
elé a kanizsai erdőkben. Én jól ismertem a Selmecbányái és a retyezáti hegységi erdőkből, 
viszont erdészeti munkatársaim előtt ez a madár ismeredennek tűnt. Valószínű, hogy a fe
kete harkály vidékünkön már előzőleg, az 1907-1911. években is meg-megjelenhetett, 
rejtett életmódjánál és szokadanul hangzó szólamánál fogva azonban nem ismerték fel.

Az Erdészeti Lapokban közzétett felhívásomra** -  várakozásom ellenére -  az erdészek 
köréből igen kevés adat futott be hozzám, jóllehet mi vagyunk elsősorban hivatottak a 
nagy erdők rejtett életmódú madarait közelebbről megfigyelni. A beérkezett adatokból 
azután mégis azt a következtetést vonhattam le, hogy a fekete harkály vidékünkre a nyu
gati erdőségek, az Alpesek alja tájáról szivárgott be.***

Később ez az érdekes madár Nagykanizsától keleti irányban, a Dráva bal parti 
erdőségeiben terjedt el, és főképpen fenyvesek közelében telepedett meg. Jelenleg már 
állandó madarunk. Becslésem alapján kb. 600 ha erdőre számítható egy állandó pár. 
Egy esetben tövön száradt égerfa odvában találtam fészkére. Kivételes eseményként köny-

* Lásd a 169. számú bibliográfiai teteit.
** Lásd a 157. bibliográfiai tételt.

*** Lásd a 166. számú bibliográfiai tételt.
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veltem el a széles, nyílt térségeken átvezető kóborlása során egy fekete harkály betévedését 
a város szélén akkor még fennállt, öreg tölgyesbe.

A fakopáncsból 1954 nyarán (Szepetnek) szerzett egy <J juv. példányában Ke ve már 
a balkáni fakopáncsot ismerte fel. Breuemak az a véleménye, hogy Nagykanizsa vidé
kén ez az alfaj már számosabb, mint a nagy fakopáncs. Ez utóbbiról 1952-ben még az 
volt a megállapításom, hogy „terjedőben és szaporodóban” Érdekes lesz majd meg
tudnunk: nem hasonló beszivárgás történt-e, mint a fekete harkálynál? Megtörténhe
tett ugyanis, hogy a részemről a tipikus nagy fakopáncsnak tulajdonított szembetűnő 
felszaporodás és elterjedés voltaképpen az új alfaj beszivárgásának a következménye. 
Ezt a kérdést több példány begyűjtésével, illetve az élő madaraknak távcsővel végzett, 
tüzetesebb megfigyelésével tisztázhattam volna. A begyűjtéssel azonban nem éltem. 
Ilyenformán az sem volt megállapítható: vajon a tipikus és a balkáni színváltozatú for
ma kereszteződnek-e egymással? Feltehető, hogy ez is lehetséges. Mindenesetre örven
detes jelenség egy olyan madárfaj egyedsűrűségének az emelkedése, amely éppen erde- 
inknek és kerti fáinknak van a hasznára. Segíteni tud az odúlakó madarak lakásínségén, 
és kipótolja azt a kiesést, mely a harkályfélék többi alakjánál az utóbbi évtizedekben vidé
künkön bekövetkezett. Az új beszivárgás valóban arra mutatna: miként gondoskodik a ter
mészet a biológiai egyensúly fokozatos helyreállításáról!

A fentiekkel kapcsolatosan említek fel még egy újabb leletet is. Arról a legki
sebb bagolynál, a törpekuviknál is alig nagyobb alakú (180-210 g), seregély nagy
ságú, füleskuvikról (Otus scops scops) van szó, amelynek előfordulásáról az elmúlt 
50 év alatt sem sikerült adatot beszereznem. Legutóbb a városközeli Szentgyörgy- 
vár szőlőhegyén mégis fogtak egyet. Valószínű, sőt bizonyos, hogy a vidéken átvo- 
nulóban volt. A füleskuvik arról nevezetes, hogy bagoly létére is rendes vonuló 
madár és rovarevő! Tápláléka Pdtkai szerint cserebogár, ganajtúró, szöcske, lepkék, 
ritkán egér. Elmondható még róla, hogy rejtett életmódú madár, és az ország terü
letén is ritka előfordulású. Mindamellett továbbra sem tartom kizártnak, hogy 
valahol a vidék szőlőhegyein fészkelő is lehet (a gelsei dombvidéken?).* (Újabb jelent
kezők a keresztcsőrűek. Azóta jelennek meg /ritka időközökben/, mióta a telepített 
lucfenyő erdőrészletek a zsigárdi, surdi, iharosi erdőkben elérkeztek a toboztermés 
koráig. Nyárszaki útjuk, hasonlóan a fekete harkályéval, szintén nyugati irányból 
indult ki. Rovartani vonatkozásban mint a levéltetvek alkalmi fogyasztói jöhetnek 
számba.)

Ami a vidékünk erdeiben szórványosan, több évi kimaradások után kóborló
ként jelentkező meggyvágót illeti, születési helyüket nem szükséges messzebbre 
keresnünk, legfeljebb Nyugat-Zala erdőségeiben. A meggyvágó (jobbára a költés 
időszakában) mellesleg rovartáplálékot is felvesz, ahogyan azt az alkalmazkodot- 
tan magfogyasztó madarak általában tenni szokták.

A rovarokkal táplálkozó erdei pacsirta egyszer-másszor megfigyelt példányai a táj- 
egység keleti pereméhez csatlakozó somogyi homoktájról (Déd, Berzence) szár
maznak. Amennyire a megye nyugati erdeiből kiindulva nem állanak hosszabb út 
előtt a hozzánk a költés végeztével elszéledten jelentkező egerésző ölyvek, annyira 
jóval távolabbról érkezett vidékünkre a három alkalommal bizonyított hosszúfarkú 
(uráli) bagoly. Az a gyanúm, hogy kóborló útjukra a jugoszláviai hegységi erdőkből 
keltek.

* Lásd a 184., 188., 195 .és 204. számú bibliográfiai tételeket.
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Valóban, a nagy messzeségből időnként hazánk területére érkező vándorokból 
hátra van még egyről, a rovarokkal táplálkozó pásztormadárról való megemlékezésem is. 
A tudomásomra jutott egy közeltáji, és egy másik, valamivel távolabbra eső átvonulási 
esetnél jóval érdekesebb Michalusz erdőmérnök régebbi közlése, amelyben a pásztormadár 
surdi (közel Dráva-parti) fészkeléséről számolt be. Tekintve vidékünk déli földrajzi fekvé
sét az eset, még fenológiai szempontból is kivételes, sőt rendkívülinek tekinthető. A szen
vedélyesen rovarokat pusztító kék vércse a vidéken ritka jelenség. Mindössze egy évben 
figyeltem meg, csoportosan átvonulóban. Fészkeléséről (Bánfapusztán szürke varjú fész
kében) sincs ezen egyedenegynél több adatom a kiterjedtebb körzet területéről sem.

Táplálkozás szempontjából szóljak valamit az átvonuló madarakról is. Különbség van 
azonban a tömegesen, valamint a kisebb sűrűségben, esedeg az egyenként, sorjában átvo
nuló madarak anyagcseréje között.

A hosszú távú útjuk során a vidékünkön éppen csak átvonulok útja sietős szokott lenni. 
Beérik olyan táplálékkal is, amire alkalmilag rátalálnak. Amennyiben kevés a táplálék, le
gyen rovarszervezet, emlős vagy magtermés, hamarosan továbbmennek és a tájegységet el
hagyják. Legtöbb esetben már előre el is kerülik. Tömegesebben a seregélyek, bíbicek, nagy 
pólingok szoktak átvonulni, valamivel kevesebb számban az erdei életmódú madarak.

Nagyobbra vehető a gazdasági jelentőségük a kényelmes, lassú ütemben átvonulóknak, 
már abból a szempontból is, mivel a nyár végére felszaporodott és kövérré hízott mezei 
pocokra vadásznak. Ezek az átvonulok ragadozó madarak sorából kerülnek ki.

Nem tapasztaltam, hogy a már kifejlődött és jól elrejtőzött vadállományban kárt tet
tek volna. Télire azután vidékünkről ők is többnyire eltávoznak, maguk után hagyva egy- 
egy kékes rétihéját. Telelésre az egerésző ölyv marad vissza, egyik-másik még a nagy 
havazást is bevárja. De ezek sem adnak okot a vadász aggodalmára. Az 1927. évi abnor
málisán szigorú télen megfigyeltem egy, már ismerős ölyvet, amely heteken keresztül az 
erdő szélén gubbasztott. Nagy volt a csodálkozásom, amikor lelövése után a pehelysúlyig 
lesoványodott madár gyomrában fogoly vagy fácán maradványai helyett egyetlen mezei 
pockot találtam. (Ezt is teljesen egészében: talán frissen fogta, vagy a madár szándékával 
egyezett a visszatartott emésztés?) Beérte e szerény zsákmánnyal, noha jobban is élhetett 
volna az akkori, vadhullásos időben. Különös szerencséje lehetett, hogy az egérhez is 
egyáltalán hozzájutott.

Külön jelenség a távoleső vidékek hatásaként megnyilatkozó téli vendégeskedés. 
A téli vendégek anyagcseréjének értéke semmi esetre sem becsülendő le. A pintyfélék 
(csíz, süvöltő, fenyőpinty, tengelic, zöldike) ugyan magfogyasztók, a rigók (lép- és 
fenyőrigó) szintén csak mellesleg (járulékosan) szednek fel a földről rovarokat, ellenben 
igen hasznos munkát végeznek a cinegék, királykák, és a kúszók a fás növényzet körül. 
A rágcsálók számának apasztásában a nagy őrgébics, különösképpen pedig a gatyás ölyv 
veszi ki a részét.

3. A madarak táplálkozása
a) A rovarokkal történő táplálkozás

Az állatvilágból a növények épségét a legnagyobb mértékben a rovarok (Insecta) és mel
lettük a rágcsálók (Rodentina) veszélyeztetik.

A rovarok vagy húsevők, vagy növényevők. A húsevők hasznosak, mert a káros rova
rokat pusztítják, a dögöket (kadaver) fogyasztják, az elhalt organizmusokat rombolják 
szét, némelyek pedig talajmegmunkálók.
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A növényevő rovarok közül azok károsak, amelyek élő növényi részekkel táplálkoz
nak, vagy7 a fa testét rágásukkal rongálják. Lakóhelyül szokták választani a talaj felső ré
tegét vagy alomtakaróját. Megtelepednek magán a növényen, kezdve a gyökértől végig 
a fa törzsén, ágakon, hajtásokon, leveleken a legkisebb rügyig, a felső virágig és termé
sig (elsődleges károsítok), vagy belül, elrejtetten a fa testében (másodlagos károsítok), 
méghozzá a legváltozatosabb pete (tojás), nyű, álca, kukac, pondró, hernyó, lárva, báb 
alakban, egészen a kifejlett nemző (imago) rovarig.

A természet törvénye: a növényzettel borított élőtérről a rovarok sem hiányozhat
nak. A legtöbb virág megtermékenyítése rovarok segítségével történik (pl. lóhere, len, 
hajdina stb.). Szimbiózis életmódja a fásnövényzettel a selyemlepkét, méhet, kőrisboga
rat, tölgy gubacsdarazsat teszi hasznossá.

A növénytermelésben részt vevő rovarok tehát az egységes, teljes és oszthatatlan 
természet tagjai, amelyek mindegyike össze van egymással kapcsolva. E szerves össze
függésből következik azután: „ a legparányibb lény is a maga helyén teljes értékű 
tényezője annak az örök rendnek, amelyet természetnek nevezünk” (Hermán). A kevés 
rovar, akár a kártevőkből is, még nem veszélyes, károssá akkor és azon a helyen válik, 
amikor az ember nagy tömegben növényeket termel (kul túrföl deken, gyümölcsösök
ben, erdőkben).

Ismeretes: a legtöbb rovart a madarak fogyasztják, mivel számtalan madár táplálé
ka rovarszervekből áll. Velejár, hogy a legtöbb madárfaj rovartáplálékát többé-kevésbé 
válogatás nélkül szedi fel. így például a Carabnso-kát, Calosoma-kat, Necrophorus-t, Geot- 
nipes-1, Bombus-1 a földön keresgélő varjúfélék, csóka, szalakóta stb. Hasonlóan ejthe
tik zsákmányul a repülő rovarokra vadászó gébicsek és légykapók a hasznos Tachinákat, 
a rabló és lebegő legyeket, dolgozó méheket, vagy a kúszó és bokorlakó madarak az erdei 
és fekete hangyákat (.Formica rufa és fuliginosa).

Az viszont bizonyos, hogy például a lappantyú csupa káros szürkületi lepkéket fog- 
dos el, károsakat annyiban, mert ismereteink alapján ezen lepkék valamennyi faja káros. 
Kétségtelenül káros rovarokat szednek fel a kúszó madarak, cinegék, a kakukk, vala
mint számos faj az ún. éneklő madarak népességrendjéből. Határozottan káros rova
rokkal él a búbosbanka, nemkülönben a kihajtott jószágok és az istállók körül a fecske, 
a fehér és sárga billegető, a seregély stb.

Az ún. közömbösnek minősülő rovarok esetében nyílik tér a legtágabb értelmezés
re. Hogy a természet életében szerephez jutó bármelyik rovarfajra a közömbös jelzést 
alkalmazhatnám, erre magam illetéktelennek tartom. (Legkevésbé tudnék egyet is 
megnevezni vidékünk természeti viszonyainak szemszögéből nézve.) Talán valamennyi
en úgy vagyunk, hogy legjobban rögződött belénk a hasznosság és károsság meghatá
rozása, de legkevésbé áll tisztán előttünk a közömbösség fogalma. Nem is fogok élni 
e jelzéssel, a közömbös viszony beállítását nem tekintem többnek, mint jelentéktelen 
kérdésnek.

Szintén problematikusnak tűnik előttem a madárvilág egyes fajairól, még inkább 
egyes tagjairól felállítható közömbös jellegzésnek a jogosultsága, ráadásul úgy, hogy 
abból általános érvényű következtetés legyen levonható. Bonyolult kérdést jelentene 
annak a megállapítása: melyik volna az a madárfaj, amelyiknek kisebb-nagyobb és 
időszakonként változó tevékenysége az eredmény szempontjából éppen a közömbös
ség értékszintjén nyerhetne kiértékelést?

A közömbösség tárgyköre azonban mégis megkívánja, hogy erre a kérdésre vala
mennyire kiterjeszkedjem.
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Legismertebb madaraink, a szürke varjú, a szarka, a szajkó, a kabasólyom és a kar
valy életmódja alapján fogok példákhoz folyamodni. Mind az öt mint káros madár él 
a köztudatban, és irodalmunkban is általában kártevőként van nyilvántartva.

Nagykanizsa vidékén azonban egyiket sem tekintem kifejezetten káros madárnak. 
Mintha éppen a közömbös minősítés illetné meg őket!?

A kérdés lényege mindjárt abban áll, hogy a tájegység egész területén aránylag 
gyér számban és elszórtan tartózkodnak. A művelési ágak változatos eloszlása mellett 
minden időben vegyesen gazdag táplálékhoz juthatnak, és az egyenletes sűrűségüket 
sem szokta távolabbi vidékek felől számbavehető összetársulás érinteni. Azontúl hely
beli felszaporodás esetén számukra tér nyílik a környező, azonos jellegű faunavidéke
ken az elhelyezkedésre. A tájegységet éppen az egészében egyenletes eloszlás 
lehetősége jellemzi.

A szürke varjú és a szarka a mi viszonyaink között sem tojások, sem madár- vagy 
vadfiókák rablásával nem okozhat annyi gazdasági kárt, amennyi hasznos tevékeny
séggel azt csimaszok és káros rovarok, részben pedig rágcsálók felszedésével, a továb
biakban a hulladék el tisztogatásával viszonozni szokott. Tanyarendszer hiányában a ba
romfikárosítás sem lényeges. A vadgazdaság érdekeit sújtó kártevéseikről sem 
szereztem konkrét adatokat. (Szárnyasvad-tenyésztő telepeken és egyes alföldi tája
kon más a helyzet.)

Nem hagyhatom figyelmen kívül azt a körülményt sem, hogy a szürke varjú segíti elő 
a vörös vércse fészkelését, amikor a faodúkban hiányt szenvedő és az épületeken való 
letelepedéstől többnyire idegenkedő vércsék számára állandóan fészket biztosít. (Érdekes 
jelenség, és ez bizonyára másutt is így van: a szarka jól megépített, nemkülönben üresen 
hagyott, ún. csalogató fészkét egyeden más madár sem szokta használatba venni.)

A szajkó nálunk a nagyobb zárt erdőségeket, főképpen a bükkösöket lakja. Ezekben 
aránylag kevés a fészkelő hasznos madár, amelyek fészkeit feldúlhatná. A dombvidéki 
erdők és a velük szomszédos gyümölcsösök földre hullott vagy a fákon visszamaradt, 
immár selejtesnek vehető termése (tölgy, cser, gesztenye, dió) pedig bőségesen kielé
gítheti a helyzettel ismerős szajkókat.

Fákat telepítő munkájukat pedig a Quercetum-Castanetum övezetben ne becsüljük 
le. Famagvak elhullatásával elősegítik erdeinkben -  méghozzá elegyítve -  a nemes fák 
természetes megtelepedését, e célra kiválogatva az egészséges, helyi termőhelyről szár
mazó magvakat.

Magam „erdőgazdasági irányítást” is nyertem a szajkóktól. Nevezetesen: elegyetlen 
erdeifenyő szálas erdőrészletek egyikén-másikán erőteljesen fejlődő tölgy csemeték 
hívták fel a figyelmemet az ottani termőhely minőségére. Az erdőtelepítők a szajkók 
voltak (endozoikus terjesztés).

Arról az eredményről sem feledkezhetem meg, amelyet a Madártani Intézetben 
Csiki értékelt ki laboratóriumi vizsgálatok alapján több Kanizsa vidéki szajkó táplálko
zásáról. Csiki 19, Iharosberényből felküldött szajkó gyomortartalmát vizsgálta meg, és 
legtöbbjében hernyót is talált (hasonlóan a macskabagolyban talált lelethez). Az egyik 
ezúttal is a Cossus cossus hernyójának bizonyult, a másik speciese nem volt meghatároz
ható. A gyomrokban cserebogarak, tücskök mellett több más rovar is található volt. 
Csiki megállapításainak levont eredménye: a szajkó a táplálékban nem válogatós. Főleg 
a nagyobb erdei, kövér falatot képező rovarokra vadászik és kiadósan a cserebogarak
ra. Télen nem idegenkedik a fákra és az ágakra rakott lepkepeték csomóinak, gyűrűi
nek fogyasztásától sem (Aquila 1913).
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Áttérve a kabdi-a, róla ismeretes, hogy nagyrészt rovarokkal (sáska, szöcske, csere
bogár, szitakötő, nagyobb bogarak) táplálkozik, fiait szintén rovarszervekkel neveli 
fel. Csak amikor rossz az idő, és ezért a bogarak nem repülnek, szokott apró mada
rakat fogni.

Tudomásom szerint a kaba vidékünkön kevés helyen fészkel, leginkább a nagy ki
terjedésű rétek közelében. Már erre a körülményre való tekintettel is igazán kár vol
na a vidéket megfosztani ettől a kis testű (250-340 g), szép vadmadaraktól. A vidékről 
korán ősszel el is távoznak, jeléül annak, hogy alkalmazkodott módon táplálkoznak 
rovarokkal.

Végül a hangzatos nevű karvaly kerül sorra. Bűnlajstroma igazolttá teszi, hogy ne 
érdemeljen kíméletet. Bogarakat ritkán, egeret elvétve zsákmányol. Ennek ellenére a táj
egységen közelebb áll a közömbös minősítéshez, semmint káros jellegűnek vehetném. 
Már azért sem, mivel alig néhány párban fészkel, egyedül a gelsei dombhátak vegyes 
erdeiben. A télidőben kóborló karvalyok prédájukat pedig a bőségesen található házi és 
mezei verebek sorából szerzik meg, kevésbé más, közömbös jellegű madárfajokból. Va
lamivel több elevenség, éberség felkeltése azután sem ezeknek, sem a hasznos 
rovarászó madarainknak nincs ártalmára (fajegészségügyi és kiválasztó szerep). A szün
telenül mozgásban levő cinegéket a karvallyal szembeni félelem annyira figyelmessé teszi, 
hogy vészhangokkal szokták előre jelezni még a karvalyhoz hasonló kakukk közeledé
sét is. Minthogy olyan arányú téli madáretetés, amely a telelő hasznos kis madarakat 
összegyűjtené és egy helyhez kötné, ez ideig nem volt nálunk szokásban, a karvaly a vere
bek vadászatára van ráutalva.

Olyan új helyzetet teremtő, kivételes esetről, amelyik a rovar- és madárfauna együtt
éléséből származó kölcsönhatások mérlegét figyelemreméltóan befolyásolta volna, 
nincs tudomásom. Ilyen kivételes esetre példa volna az Apbelinus mali nevű fürkészda- 
rázs (népies elnevezéssel feketedarázs) problémája. Ezt a hasznos rovart mint az alma
fákon fellépő vértetű (Eriosoma lanigerum) pusztítóját 1926-ban telepítették be hazánk
ba. Entomológusokban túl szegény vidékünkön a fürkészdarazsak tevékenységéről 
közelebbi adatok hiányoznak, de hallomásom szerint azok eredményes szerephez jutot
tak. Feltéve azonban, ha a darazsak akár leghasznosabbnak ismert fészkelő madaraink 
bármelyikének áldozatául estek volna, a madárral szemben ez a relatív fogalom; „meg
határozottan hasznos”, mindjárt veszítene eredeti értékéből.

Miután a növényvilággal együtt élő rovarok aránytalanul nagyobb faj- és számbeli 
többsége a növénytermesztés szempontjából a kártevők közé tartozik, a nyüzsgő rovar
világból a madarak sem válogathatják ki külön-külön a megkímélendő, hasznos rova
rokat. A legtöbb rovarevő madár, főképpen a költés időszakában, válogatás nélkül szo
kott rovarszervekkel táplálkozni. Ebből következtetek arra, hogy a legtöbbet a kártevőkből 
szokta fogyasztani. Különösen áll ez a fák testében tisztogatást végző erdei madárfajok
ra, ahol a madár a káros rovart a hasznos rovar mellett fogja találni.

Ismeretes: a káros rovarok túlságos elszaporodásának ellensúlyozásáról -  a termé
szetes mortalitás mellett -  maga a természet gondoskodik, éspedig elemi csapások fel
lépésével, betegségeknek, baktériumoknak, valamint egyes állatoknak a megtámadott 
helyen való elszaporításával. Közvetlenül az állatvilágból pedig éppen a rovartáplálko
zásra alkalmazkodott madarak azok a szervezetek, amelyeknek gyors és tartamos köz
reműködésére a legelőbb számíthatunk. A közömbösség fogalmához még annyit fűzök 
hozzá: a természet életrendjéhez tartozik, hogy a több-kevesebb mértékben egyolda
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lúan ható „hasznos” és „káros” tényezők között megfelelő számban kell legyenek 
összekötő, kiegyenlítő, „közömbös” szervezetek (rovarok is, madarak is).

A kúszó madarak rendjébe tartozó harkályfélék erdeinknek legjellegzetesebb madarai. Ál
landó lakói az erdőnek, és a fákon élnek; szokásos a szálerdők madarainak is nevezni őket. 
Gazdasági jelentőségük szempontjából, amit régebben egyes kártételük miatt kevésbé is
mertek el, a tájunkon szerzett tapasztalatok alapján főképpen nidobiológiai munkájukat eme
lem ki, amit fészkelésük útján a faodúk készítésével végeznek

A dél-zalai erdőgazdasági tájon -  már a régebbi, magasfokú erdősültség hagyatékaként is
-  a hazai harkályfélék legtöbb faja állandó jellegű életmóddal otthonos madár. Erdeink vál
tozatos fafajú, elegyes állományai megfelelő élőhelyet biztosítanak a harkályfélék számára.

A KÖVETKEZŐ FAJOK FORDULNAK ELŐ:

1. A zöld küllő eredettől közismert madarunk. A század elején terjedelmesen fenn
álló, majd a kitermelések után rohamosan megfogyatkozó túlkoros lomberdők
ben számosabb volt, azóta erdeinket kisebb arányban lakja.

2. A szürke küllő eredettől gyérültebb előfordulású, mozgási területe is korlátoltabb.
3. K fekete harkály mint a hegvidéki nagy bükkös és fenyves erdők tipikus harkálya 

ismeretes. Nyugat-Zala határszéli erdőségei irányából érkezve az 1923. év táján 
jelent meg elsőnek a Kanizsa környéki erdőkben.
Az Erdészeti Lapokban annakidején közzétett felhívásra az első adatokat lenti, 
azt követőleg Kiskomárom körzetéből kaptam.* (Beszivárgását egyidejűleg figyel
ték meg Somogy és Baranya megyében.)
Első fészkelését a bajcsai pagonyban elszáradtán álló, koronatörött égerfa cson
kult törzsében figyeltem meg. A rendszerint magasan fészkelő fekete harkály beér
te a 7 m magasan ácsolt odúval, meg azzal az egyetlen alkalmas fával is; az ilyen 
fához kitartóan szokott ragaszkodni, és ajánlatos azt a végsőkig fenntartani. 
Előfordulása azóta is szórványos maradt; életmódjának alapjául hozzávetőleg 
becsülve legalább 1000 ha kiterjedésű erdőség számítható. Előszeretettel vonzó
dik a magas korú bükkös állományhoz, valamint a fenyőtuskós vágásokhoz (faron
tó bogarak álcái és hangyák).
Rejtelmes életmódja mellett ritkán kerül szem elé, viszont messzire elhangzó, 
éles flótázása elárulja jelenlétét. Megfigyelések szerint ez bizonyos időérzékre 
vall: a reptében leadott „krik-krik” szólam és az ültében elhangzó nyújtott, siral
mas szólás a száraz időszakok után rövid időn belüli csapadékot jelzi. (Van olyan 
vélemény: mintha a fában rejtőző rovarok megmozdulásából következtetne az 
időváltoztatásra?)
A „tarkaharkályok” közül előfordulnak:

4. A nagy fakopáncs jelenleg is a legközönségesebb és egyenletes számarányban 
fészkelő madár a tájon. Az erdők túlkoros állományaiból időközben kiszorulva 
előnyösen alkalmazott a gyümölcsfás szőlőhegyekhez és a kertekhez is, ahol a be
tegessé vált, de a termőképességig meghagyott fák nagyobb számban találhatók. 
A törzsfajhoz az utóbbi 15-20 év folyamán csatlakozott a délről lassan beszivárgó 
balkáni fakopáncs (Dryobates syriacus balcanicus) fajváltozata. Ezt mostanáig (1957) 
Szepetnek és Nagykanizsa lelőhelyekkel 1-1 determinált példány igazolja.

* Lásd a 157. és a 166. számú bibliográfiai tételeket.
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A nagy fakopáncs népességi sűrűségét az a körülmény segíti elő, hogy a rovarok 
mellett növényi magvakat is fogyaszt.

5. A közép fakopáncs a harkályfélék szempontjából optimálisnak tekinthető múlthoz 
képest gyérültebb előfordulású, a lemaradást azonban a nagy fakopáncsok egyen
lítik ki.

6. A kis fakopáncs megfogyatkozása a századeleji állapothoz mérten a legszem
betűnőbb.

7. A fakusznál ugyanez figyelhető meg.
8. Viszonylag kevesebb a csuszka is. Ebből az érdekes, a fejjel lefelé is kúszó, bizal

mas madárból manapság már keveset látni; az idősebb szálasokat lakja.
Az a tisztogató munka, amit a harkályfélék szemlátomást az élő fatest külsején végez

nek, általában nem szokott kifogás alá esni, és a tarka fakopáncsokat sem rótták meg, 
amikor a száraz faágakon élénken dorombolnak. De annál inkább felfigyelt egyik-má
sik szemlélő a fa törzsén vagy vastagabb ágain talált üregekre, ezek láttára aztán egye
nesen a harkályok kerültek gyanúba. Márpedig a természetes faodúk keletkezésében 
nem a harkályfélék a hibásak. Tudvalevő ugyanis, hogy a mélyre ható üregek ágtöré
sek, behegesedésre képtelen sérülések helyén farontó és gesztbontó gombáktól szár
maznak, és revesedést, korhadást jeleznek.

Nem tapasztaltam, hogy a harkály egészséges, ép fán, illetve egészséges faágon 
ácsolt volna üreget. Nem fog hozzá a szövet túlburjánzásából keletkezett, különben is 
féregmentes külső forradások (Lachnus, rákos daganatok) ácsolásához, sem a csertapló 
képezte üregek kiformálásához. A kiválasztott fa, külsőleg bármennyire is egészséges
nek látszik, belsejének valamely részén már gombától, vagy rovartól valamennyire fer
tőzött szokott lenni. A fák kopogtatása maga szolgál arra, hogy a harkály a fán kikeres
se azt a beteg, sebezhető helyet, ahol érdemes a napokig tartó ácsolási munkába 
belekezdenie. Munkájának az a célja, hogy a maga és fajbelije számára költő- és háló
odút készítsen, egyszersmind megszerezze táplálékul a fa testében rejtőzött rovarálcát 
is. Minthogy minden évben lehetőleg új fészeküreget készítenek és a régit más mada
raknak engedik át, ezzel végzik a legjelentősebb biológiai munkát.

A korszerű erdőgazdaságban a zártan fészkelő madarak egyre nagyobb lakásínség 
előtt állnának, ha ezen nem segítene a madárácsok szakszerűen végzett tevékenysége. 
A fészkelésre alkalmas üregek fogytával, mondhatni szemünk láttára szorult ki 
erdeinkből számos más odúlakó madár; a seregély, csóka, búbosbanka, szalakóta, örvös 
légykapó, nemkülönben a fákat lakó denevérfajok, mindmegannyi rovarokkal táplálko
zó állatok. Megfogyott a vörös vércse, a kuvik, és vidékünkön szinte kiveszettnek 
tekinthető az erdőgazdaságilag egyébként közömbös (makkot is fogyasztó) kék galamb.

Madárácsolta faodút gyakrabban találunk az égerfán és a nyírfán, többet a nyárfá
kon, kivéve az ágakkal ellepett jegenyenyáron.

Tanulságos mozzanat volt számomra az, amit a murakeresztúri Gyurgyánc erdőtest 
tüzetes bejárásai alatt tapasztaltam. A széltöréstől, hónyomástól, zúzmaratöréstől men
tes, egészében egészséges állományokban éveken át nem sikerült természetes faodúra 
találnom, velejáróan harkályfélékre és zártan fészkelő egyéb madarakra sem. Látogató 
harkályféle -  a beleznai kerület erdeiből érkezve -  ugyancsak ritkán volt megfigyel
hető. Végül egy csonkán álló tölgytörzsre találtam, amelynek koronáját évekkel előbb 
katonai lövedék szakította le. A kb. 50 éves, 10 m magas törzscsonk a beázás következ
tében korhadásnak indult, így a harkályok számára már módot nyújtott a kemény fa
törzs ácsolásához. Nem kevesebb, mint közel 7 frissen kivájt, 2-3 féle öbméretű üreg
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igazolta a madárácsok kifejtett munkáját. Rátaláltam egy időközben csúcstörött égerfára 
is, amely a közelében végzett fadöntésnél a koronáját veszítette el. Az alig 8 m magas 
törzs máris egymástól elütő szabású, 5 odút mutatott fel. Közelében egy másik ép, kiné
zetű égerfa törzsén a madár próbaácsolást végzett; dorombolását hallva (1955. ápr. 21.) 
feltehető volt, hogy a fakopáncs ott fészkelésbe fogott.

Olyan jellegű műveletet, amilyenről német erdészek a harkályféléket illetően az ele- 
gyetlen fenyveserdőkből emlékeznek meg: fák megrongálása meghántás, meggyűrűzés, 
kéregroncsolás útján -  a mi erdeinkben nem volt alkalmam megfigyelni élő fákon, hacsak 
nem régi dőléses fákon. A fenyőtobozban okozott kártétel is jobbára a mókustól származik. 
Nem emlékezem vissza, hogy méhészkedő erdészeink panaszt tettek volna a zöld küllőtől 
származó károsítás miatt.

A harkályféléktől a mesterséges fészekodúk igénybevétele legkevésbé várható; hazai ta
pasztalatok szerint szóbajöhetnek a csuszka és a fakusz, de azok is a megtelepedő fajok egy
másközti számarányában csupán 2-3%-os eredménnyel. Általában legcélravezetőbb a már 
odús fák megkímélése és lehető további fenntartása az odúlakó madarak számára.

A rovarok és a madarak összefüggése szempontjából essék néhány szó az emberek 
közvetlen szolgálatára álló, domesztikált emlősökről is.

Egyes madárfajok közreműködése ismeretes mind az istállóban tartózkodó, mind a lege
lőre kijáró jószág körül az „élősködő, alkalmatlan és veszélyes” rovarok vonatkozásá
ban. A mezőgazdasági haszonállatok körül különböző rovarok élnek, ezeket pedig ma
darak is kísérni szokták. Ilyen madárfajok a fecskék, a fehér- és főképpen a sárga 
billegető, a pacsirták, továbbá a búbosbanka, a seregély, a varjak, a csóka, végül kint az 
erdőn éjjelező jószág körül a lappantyú. A madarakon felül a rovarok apasztásában a jó
szág környezetében részt vehetnek egyéb madárfajok is, például a verebek, gébicsek, 
szürke légykapó, házi rozsdafarkú, csuk, fehér gólya stb. Természetesen nem közöm
bös a legelő fűterméséből élő állatokat, a szöcskét, sáskát pusztító madármunka sem.

Lehet azután a madaraknak bizonyos szerepük az erdőn élő emlős fajoknál is. Sza
bolcs erdőmérnök mutat rá (Nimród 1942), hogy az őz- és szarvasbögöly (Hypoderma) 
számának korlátozásában a madarak is részt vehetnek.

Előfordul olyan eset is, amikor rovarok tömege a legelő jószág és az erdei nagyvad 
életét azonnali hatással veszélyezteti. Ide tartoznak például a kolumbácsi legyek töme
ges támadása Erdély déli megyéiben. Hozzáteszem azonban : kolumbácsilégy-rajzásnál, 
akárcsak más, rendkívüli veszedelemnél, amilyen például a búcsújáró lepke hernyóinak 
szőrhullása az erdőben, vagy amilyen az újszülött szarvasborjút pusztító gyötrőszúnyog 
(Aédes vexana) fellépése ártéri erdőkben, a madarak már nem juthatnak szerephez.

b) Táplálkozás emlős rágcsálókkal

A rovarokkal táplálkozó madárfajok osztályozásakor lehetőségét láttam annak, hogy ott 
a meghatározott (definitív) táplálkozási típust is alkalmazzam. Ugyanettől a rágcsálók
kal táplálkozó madárfajoknál eltekintettem, mert olyan madárfajra, amelyik „szinte ki
zárólag” apró emlősökkel táplálkoznak, nem találtam. Tudvalevő, hogy a legtöbbjük 
kisebb-nagyobb mértékben egyidejűleg rovarokkal és párhuzamosan egyéb állati szer
vekkel is táplálkozik.

A madarak általában a többoldalú táplálkozásra, valamint az évszakokhoz igazodó 
táplálékváltásra mutatnak hajlandóságot. Éppen az anyagcsere változatai igazolják a ma
dárvilág sokoldalúságát a természet háztartásában.
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Az ürge, hörcsög zsákmányolására az egyes specializálódott, erősebb ragadozó mada
rak alkalmasak. A jóval kisebb termetű pocokkal, egérrel sem tud azonban minden egyes 
húsevő madárfaj megbirkózni. A markoláshoz megkívánható karmokat az ütéshez-vágás- 
hoz idomult erőteljes csőr is helyettesítheti. E mellett is azonban döntő tényező magá
nak a vadászó madárnak a testsúlya.

Vasvári a kb. 60-65 g súlyú nagy őrgébicstől figyelemre méltónak tartja egy kifejlett, 
kb. 35-40 g súlyú pocok zsákmányolását. Az egérvadászás sikeres kivitelének alsó határ
vonalára helyezhető nagy őrgébicshez képest a háztáji kuvik 3-szoros, az erdei fülesba
goly és gyöngybagoly 5-ó-szoros, a macskabagoly és rétihéja 8-10-szeres, az egerészölyv 
15-20-szoros testsúlyú. A felvehető élelem mennyisége tehát a zsákmányoló madár test
súlyával arányosan emelkedik.

Országos viszonylatban -  inkább a példa kedvéért, semmint gazdasági jelentőségénél 
fogva -  jöhet szóba a magashegységi törpekuvik. Súlya (55-60 g) a nagy őrgébics testsú
lyát közelíti meg, illetve éri el. Az utóbbival szemben viszont éles karmokkal van felru
házva, azonkívül az erdei biotópon a mezei pocoknál gyengébb alkatú rágcsálókhoz (ege
rekhez) juthat hozzá.

Kényesebb probléma előtt állunk azonban a csupán 60 g súlyú kis őrgébiccsel, külö
nösképpen pedig a mindössze kb. 35 g súlyú tövisszúró gébiccsel (a <S 9 valamivel túlha
ladja a c? súlyát) kapcsolatban. Feltehető, hogy ezek a mezei életmódú madarak a mezei 
pocokból legfeljebb a fiatalokat és esedeg a betegeket ejthetik zsákmányul. Egyébként 
mint rovarevő (egyúttal költözködő) madarak, emlős táplálékra rá sem szoktak szorulni.

Ami a tövisszúró gébics részéről a megszerzett zsákmánynak bokortüskére való fel- 
tűzdelését illeti, erre nézve Nagykanizsa vidékén csupán egyeden részemről felfedezett 
leletre (bogárra) emlékezem vissza, annak jeléül, hogy a bogarakban gazdag vidékünkön 
az eleségnek, még kevésbé a feleslegesnek, későbbre szóló tartalékolása nem látszik szük
ségesnek. A magam részéről egyébként más vidéken sem volt alkalmam megfigyelni 
egyes bogarak vagy egyéb szervezetek feltűzdelését a tövisszúró gébics által, vagy felag- 
gatását a nagy őrgébics részéről a fás növényekre.

A vidék rágcsálóiból első helyen az országos viszonylatban is legjelentősebb mezei 
pocok {Microtus agi-estis aivalis) áll.

A mezei pocok minden termelt növényt megrág, nagyon szapora, 2 hónapos korában 
már párosodik, és 5-6 hetenként 4-8 fiat szaporít. Metszőfogai állandóan nőnek, és ak
kor is rágcsál, amikor nem éhes, hogy kopjon a foga. Átúszik a csatornákon, patakokon, 
sőt a folyókon is.

Felszaporodása bizonyos években, rendszerint a nyár végén szokta kulminációját 
elérni, amikorra már az azévi első generációk is szaporodóképessé válnak.

Rohamosan előretörő túlszaporodása Nagykanizsa vidékén ritkábban fordult elő, 
kultúrföldjeinken azonban szórványosan minden időben jelen van.

Ez a rágcsáló madaraink étrendjéből nem szokott és nem fog hiányozni.
Újabban hatóságaink -  a veszély ismeretében -  tervszerűen gondoskodnak arról, 

hogy a mezőőrök határnapok betartásával kísérjék figyelemmel a pocok jelenlétét, és 
tapasztalataikról az ún. sűrűségi jelentéssel mind gyakrabban szolgáljanak. A közigaz
gatásnál bevezetett növényvédelmi szolgálat mezei pocokra vonatkozó előírásához vol
na megjegyeznivalóm.

A rágcsálók sűrűségét megállapító mutatószámok 100 m2-ként l/gyenge=20-25, 
2/közepes=30-50, 3/erős=55-70, 4/igen erős=70-nél több lakott lyuk. Átlagosan 6

575



lyukból számítva 1 lyukat lakottnak (a többi közlekedésre szolgál), 100 m2-ként 4 
pocokpár (betaposás után másnap megolvasva) kerül számbavételre. Ez kitenne 1 k. 
holdra kb. 230 párosodó pocokpárt. Ezt a becslést azonban a magam részéről nem a 
„gyenge”, hanem közel az „erős” sűrűségűnek vélném. Nyár elején végezve el viszont 
a progresszív sűrűség a 2/ jelzéstől felfelé nem egészen fedi a pocok rohamos felszapo
rodásának ismert ütemét. Ezen alapokról elindulva jutok azután el ahhoz a következ
tetéshez, hogy vidékünkön még a fertőzött dűlőkben sem szokta a pocoksűrűség elérni 
a közepes fokozatot sem, a magasabb fokozatok pedig már rendkívüliek és legfeljebb 15 
évi átlagos közökkel ismétlődnek meg.

Ezúttal sem hagyhatom tehát figyelmen kívül a mezőgazdasági hálózatos sorfásí
tás fontosságát a mezei rágcsálók és a madárvilág együttéléséből folyó kölcsönhatások 
érdekében.

Éppen az a körülmény emeli ki az állandó tartózkodású egerészölyvek és az áttelelés- 
re visszamaradó vörös vércsék tevékenységének jelentőségét, mert még enyhe téli napo
kon is vadászhatnak a szaporítás előtt álló „magpocok” kilesett példányaira. Eredménnyel 
biztató lesvadászatukat azután a mezei sorfák segítik elő, amelyek mentén a hosszasan hú
zódó gyepes sávok gazos takarója alól és a közlekedő utak szegélyén a hóréteg alól koráb
ban felszabaduló árkolások rézsűin a napsütésre kikívánkozó pocok is előbb megjelenik.

A pocok madárellenségeinek sorrendjére nézve vidékünkön a következőket adha
tom elő.

Mind az erdei, mind a mezei rágcsálók legkitartóbb pusztítói az állandó tartózko
dású és a melegvérű állatokkal való táplálkozáshoz szorosan alkalmazott baglyok. Min
den egyes bagoly a maga számára kiválasztott vadászterülettel rendelkezik, összetársu- 
lás az erdei fülesbagolynál szokott jelentkezni.

Baglyok mellett hasonló folyamatossággal az ölyvek veszik ki részüket a kártevők 
számának korlátozásában, mi több, egyes térségben teljes kiirtásában. Nálunk az ege
részölyv fészkelését korán kezdi el; 1927. jún. 4-én már kirepült fiatalokat találunk a zsigár
di erdőben. A4egfigyelhető az is, hogy egyik-másik dűlőben milyen kitartóan állanak 
őrt, tekintetüket a földön jártatva, eközben pedig figyelmen kívül hagyva a közelükben 
járó-kelő madarakat. Erdeinkben átlagosan 500 ha-ként fészkelnek. A részükről elfo
gyasztott táplálék tüzetes vizsgálatának eredményével igazolják, hogy sehogy sem érdem
lik meg népünk részéről a sasnak elnézett „siókányára” szórt szidalmakat. Tudnivaló, 
hogy az ölyvek törvényesen védett madarak, akárcsak a baglyok.

Hasznosságának mérlege azonnal tisztábban fog előttünk állni, amikor a madár 
testsúlyát vesszük tekintetbe. Egyetlen ölyv például a vörös vércsék elköltözése után 
legalább 4-5 vörös vércse egerészmunkáját pótolhatja, vagy helyettesíthet 2-3 kimara
dó rétibaglyot, ugyanannyi rétihéját. Nála a korai költést feltehetően elősegíti a páro
sodó madarak erőnléti (kondíció) állapota, ezt pedig az ölyv csak szorgalmas egerész- 
munkájának köszönheti.

A rétihéjafajok nem fészkelnek Nagykanizsa vidékén. Mint átvonulok is gyér szám
ban jelennek meg, jeléül annak, hogy normális években saját madaraink is eleget tud
nak tenni a biológiai védekezés feladatainak. Leggyakoribb látogató a kékes rétihéja.

Az állandó tartózkodású madarakon felül egész évben a rendszeresen több példány
ban áttelelő vörös vércse is megtizedeli a mezei pockokat. Nála a kulmináció már ápri
lis hónapra, majd a nyári, túlnyomó rovarfogyasztást követőleg, az őszi hónapokra esik. 
A közbeeső nyári hónapokban a lassú léptekkel keresgélő szürke varjú, részben a szar
ka, száraz évszakban a fehér gólya egészíti ki alkalmilag táplálékát rágcsálóval.
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A gyorsreptű vágómadarak legfeljebb a földszínen futó apró emlőst képesek felkap
ni, a számbajövő eredmény tehát ezeknél jelentéktelen.

A vízi életmódú madárfajok sorából mellékesen, de számottevő mértékben fogdos 
pockot a szürke gém. Mint említettem, a szürke gémek immár megszokott látogatóink 
a vizeket környező szárazföldeknek is. (Legutóbb egy alkalommal nem kevesebb, mint 
70 darabot vettem számba.) Hogy a szürke gémnél a mezei pocok nem kivételes táplá
lék, igazolják többek között Csigó vizsgálatai több dunántúli halastó körzetéből. A júli
us-szeptember folyamán elejtett 34 szürke gémből 18-nak a gyomrában 14 darab mezei 
pocok maradványait találtam.

A csalitjáró pocokról a magyar természetkutatók közreműködésével írt Brehm-btn 
(1902) még ez olvasható: „hazánkban eddig nem találtak” Vasvári 1938-ban számolt be 
első lelőhelyéről. A nagykanizsai tájegység keleti peremén fekvő Ormándpuszta kör
nyékén figyelte meg mezei pocok mellett a csalitjár-ó pocoknak egyik alakját: Microtus 
arvalis L. var. pannonicus Ehik. (Microtus agrestis agrestis).

Megfigyelést igényelne szélesebb körben az erdei pocok esetleges előfordulásának 
a kérdése is. A hegyvidéki erdőket lakó erdei pockot hozzánk legközelebb a szomszé
dos Vas megyében észlelték. Károsítását legjobban télen lehet észlelni, amikor a sima- 
kérgű fák kérgének megrongálásával igen érzékeny károkat okozhat. Rágásán a met
szőfogak nyoma alig vehető ki. Feltűnésre tarthat számot németországi kutatók azon 
megállapítása, hogy az erdei pocok (pocok létére!) túlnyomóan rovarokkal táplálkozik 
(Aquila 1905).

Szórványosan, de újabb megfigyeléseim szerint -  nem is gyér számban -  lakja vidé
künket a kószapocok. Lakja mind a két formája.

A legújabb állathatározó szerint a faj neve kószapocok: Aivicola terrestris sherman 
(1950. Ehik). Vasvárinál ugyanazon fajnéven (Aivicola Sherman auct.) mint vízipocok 
szerepel (Aquila). Brehm (1902) részletesebben tárgyalja a vízipockot (Microtus ter
restris) fajnéven, ez azonban életmódban és elterjedésben is két különböző alakban isme
retes, mint kószapocok (.Microtus terrestris) és a tulajdonképpeni vízipocok (forma 
amphibius L.). Az utóbbi forma Paludicola amphibius néven is szerepel, Győrfi-Unger pe
dig vízipatkány (Arvicola terrestris) néven említi (Term. tud. Közlöny 1928. p. 310).6 
A Kanizsa-vidéki nép keveset tud erről a pocokfajról. Aszerint, hogy vizek mentén lát
ja inkább a károsítását, semmint magát az állatot (halastavaknál és legutóbb a Dencsér- 
csatorna szegélyén vetett tengeri termésének lerágása alkalmával), vízipatkánynak, elvét
ve vízipocoknak (pucoknak) nevezi. Szárazföldön, a vizektől messzebbre kiterjedő 
előfordulásáról azonban nem tud. Rendszertanilag tehát egy fajról van szó: a kószapo
cokról. Ennek csupán formája és nem alfaja a vízipocok. Ezek után a továbbiakban a hiva
talos kószapocok név mellett fogok maradni.

Legnagyobb hazai pockunk. Rendkívül óvatos állat, és a legritkább esetben kerül 
szem elé. Mint káros rágcsáló a madárvilág szempontjából is megérdemli a figyelmet. 
Mindenféle zöldséggel táplálkozik, és sokkal többet fogyaszt, mint amennyire szüksége 
van. Vannak rá külföldi példák, hogy némely vidék határában a gabonatermésben nagy 
károkat okoz. Állati táplálékot nemigen eszik, de egészen nem is veti meg. Üldözi a mezei 
pockot és egereket, elszedi a fűben költő madarak tojásait. Az erdőben a fiatalabb fákat 
gyökfőjüknél rágja át, az idősebb fáknál pedig a kiálló gyökereket rágja meg. Rágását 
a megsértett helyen lévő és a metszőfogaknak megfelelő páros csíkokról ismerhetjük fel. 
Hasonló károkat okoz a gyümölcsösökben és faiskolákban is. Télen alszik ugyan, de a téli 
álma nem tartós. A kószapocok nagyon szapora, évenként 3-szór 4-6 fiatalt vet.
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A kószapocokra a figyelmemet egy 1954. márc. 5-én elhullottan talált példány hív
ta fel. Sajnálom, hogy a hóolvadástól körülöntött mezei rétről tüzetes vizsgálat céljá
ból nem szedtem fel, hanem azt a helyén hagytam. Amikor napok múltán a felkeresé
sére visszatértem, már sehol nem találtam. Azt sem állapíthattam meg, vajon madár 
vagy kóbor eb szedte-e fel a fagyott állapotban fekvő pockot.

Ezen lelet után vizsgálat alá vettem a vakondtúrásokat. Az időközben átolvasott 
szakirodalom vezetett rá a kutatásra. A leírás szerint ugyanis a száraz területen élő kó
szapockok -  a vakondhoz hasonlóan -  föld alatti meneteket készítenek, és a földet ki
sebb kúp alakban kitolják. Meneteik közel a felszínhez futnak, felülről kivehetők. A fel
túrt kupacban kisebb-nagyobb rögök vannak, azáltal a vakond túrásától azonnal 
megkülönböztethetjük, mert a vakond túrása rostált anyaghoz hasonló.

A leírásból elindulva arra jöttem rá, hogy elsősorban a nedves réteken talált túrások 
között kószapocoktól származó több járat és túrás volt felismerhető. Találtam maga
sabb fekvésű gyepes helyeken, sőt erdőben is. A megkülönböztetés azonban a vakond 
és a kószapocok földtúrásai között a homoktalajokon nehézségekbe ütközik, és a túrá
sok nagysága is lényegesen különböző. Bevallom, újság volt előttem, hogy a szokásos
nak ismert földtúrások nem mind a vakondtól származnak, mint azt én ez ideig hittem. 
Ellenkezőleg: egy nagyon káros pocoktól is, ámbár jóval kisebb számban. A pocokfé
lék tulajdonságához tartozó tömeges szaporodás (gradáció) változó grafikonját a kósza
pocoknál természetesen utólag már nincs módom megállapítani.

Okulva saját tapasztalataimon, figyelmeztetéssel élek. Több figyelemben szüksé
ges részesítenünk mind a kószapockot, mind általában a kis emlős rágcsálókat. Külö
nösen figyelmet érdemelnek az erdei rágcsálók -  érzékenyebb kártételük miatt is. 
Ezek, mint óvatosabb természetű és elrejtőzve élő állatok, jobbára éjjel járnak táplá
lékuk után. A tüzetesebb megfigyelések révén a baglyoknak, erdeink lakóinak a szere
pe még jobban ki fog domborodni. Nem közömbös a biológiai növényvédelem szem
pontjából sem, hogy hol van vakonddal és hol van kószapocokkal dolgunk. A fás 
növényzetet károsító kószapocok megfigyelése az erdőn elsősorban erdőgazdasági fel
adat. A vízi életmódú formát azután -  a tartózkodási és a lekeresett helyek azonossága 
alapján -  főképpen a pézsmapocok gyűjtésével foglalkozók kísérhetik figyelemmel. Én 
is egyedül pézsmagyűjtőtől szereztem több-kevesebb véleményt az érdeklődésem 
előterébe került kósza(vízi)pocok felől. Leggyakrabban az ártéri vízfolyásokat és azok 
környékét járó, tapasztalt ember kerül vele össze.

Idézem Vasváritól a kószapocokról mondottakat (Aquila 1929/30): „Nálunk való kevés
bé gyakoriságát nem merném ugyan állítani, de bizonyos, hogy nem oly bőven fordul 
elő már nagyságánál fogva sem, mint a kisebb mezei pocok és sokkal igényesebb tar
tózkodási helyét tekintve, mint a másik faj. Érdekes, hogy az eddigi rendszeresen vizs
gált magyarországi gyomortartalmakban és köpetekben (beleértve pedig az ölyveket, 
rétihéjákat és baglyokat is) összesen csak 8 példányban került elő vízipocok. Kétségte
len, hogy jobbára éjjel jár és ezért leginkább a baglyok fogják meg, amint ezt Unterd'ór- 
fer  vizsgálatai is bizonyítják.”

A Vasvári említette madarakhoz tájegységünkre vonatkozólag még hozzáfűzöm 
a következőket. A kószapocok ellenségeinek sorába felvehetőnek látszanak az ege- 
rész- és gatyás ölyvön, rétihéjákon és baglyokon felül a szürke gém és fehér gólya is. 
Mind a két madár a lápterületeket járja. Alkatuknál fogva képeseknek látszanak arra, 
hogy a 35-40 g-os mezei pocoknál 6-7-szerte súlyosabb tömegű kószapockot is meg
sebezzék vagy bunkósabban ütő csőrük vágásával megöljék. Természetesen a madarak
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mellett a kószapocok ellenségei közé tartoznak az emlős kisragadozók is. Erős a gya
núm, hogy tömegesebb felszaporodását a vakond tartja féken. (Bővebben a vakondnál.)

A titokzatos életű rágcsáló itteni életébe nem engedett betekintést, ezért károsítása 
vidékünkön lemérhető nem volt. Tény az, hogy gazdanépünk körében sem váltott ki 
nagyobb mérvű panaszt, nem többet még a veteményeskertekben kellemetlenkedő 
vakondnál sem. Arra a kérdésre aztán: mi jelentőségű szerep várhat vidékünk rágcsá
lókkal táplálkozó madaraira a rágcsálók elterjedésének meghatározásában, világosan és 
igazoltan csak az ingluviale vizsgálatok (amelyeket rendszeresen végeznek!) adhatná
nak felvilágosítást. Van is erre példa, méghozzá érdekes és tanulságos magának Zalá
nak a területéről.

A patkányfejű pocok7 (Microtus ratticeps) Zala megyei előfordulásáról van szó. En
nek a többé-kevésbé ismeretlen rágcsálónak az új lelőhelyére Vasvári madárgyomor- 
vizsgálatok alapján derített fényt (Aquila 1944-1947). (Kutatásában nagy segítségére 
volt Hoffniann erdőmérnök kartársunk.) A vármelléki lelőhelye a Kis-Balaton észak- 
nyugati peremén van, ami bár kiesik a nagykanizsai tájegység körülhatárolt területéről, 
de vidékünkkel közel szomszédos. A ragadozó madarak vizsgálata meglepő eredménnyel 
járt. Gatyás ölyvek és rétihéják gyomrából kerültek elő a ragadozó madarak által 1943. 
március hó folyamán zsákmányolt patkányfejű vagy fehérhasú pockok bizonyító ma
radványai (97 példánynál 13 esetben). A leletek értékét az előfordulási terület jellege -  
mint ritka glaciális reliktum -  emeli ki. Külön érdekességet jelent Vasvári 
közleményéből a következő megállapítás: „A madarak tehát tömegesen gyűjtötték be 
azt az állatot, amelyet ember annak ellenéi'e, hogy elsőrendű gyűjtök járták a vidéket, meg
fogni nem tudott. ”

A magyar földikutya (Spalax hungaricus) ismeretlen vidékünkön. Nincs felőle sem
mi adat. Zala megyében (régen heréc néven) az utolsót -  még a múlt században -  Sümeg 
körül észlelték volna.

A hirtelenül fellépő elszaporodásra a mezei pockon kívül vidékünkön az egerek 
(Murinae) családjából egyedül az erdei egér (Mus sylvaticus -  Apodemus sylvatinus sylvati- 
cus) mutatott fel példát. Az erdei egér jó futó és jó ugró, kúszásban is ügyes. Makkter
mésben, valamint a facsemeték megrágásában okozott kártételeit fokozza az a körül
mény, hogy nem tart téli álmot. Vele is szoros kapcsolatban állnak az erdőn élő 
baglyok, az egerésző ölyv, vörös vércse, és feltehetően a szajkó.

S most lássuk az említett példát!
Az obornaki erdőtest egyik kocsánytalan tölgyes részletében az 1930-as években 

erruptív erővel tört ki ezen egerek gradációja. A pagonyt járó erdészek jelentései szerint 
eme hirtelen felszaporodásra semmilyen előzetes jel nem mutatott. Mégis mire az 
egyik oldalán bükköshöz csatlakozó, nyugatról erős napsütésnek kitett, elegyetlen töl
gyesben a makk hullani kezdett, az egerek kivételes nagy tömege lépett akcióba. Meg
jegyzem még, hogy más tölgyesben abban az évben makktermés nem volt, és én a pagony 
izolált fekvésének tudtam be mind a makktermést, mind az egerek -  száraz időjárás 
melletti -  ottani tömeges elszaporodását.

A viszonylag gyorsan beérő, a magas fákról lehulló makkot aztán az egerek részint 
összerágcsálták, részint pedig fel is falták. így ép makkot keresve sem találtunk, az év
ben nem is tudtunk gyűjteni csemetenevelésre.

Mindjárt az egérgradáció kialakulásakor elrendeltem az erdei madarak (baglyok, ölyv, 
szajkó) teljes elejtési tilalmát, nemkülönben a rágcsálók figyelemben tartását, és a dolog
nak magam is utánajártam. így derült ki, hogy az élénken nyüzsgő egerek a fertőzött,
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kb. 25 ha kiterjedésű erdőbe semmiféle madarat nem vonzottak, azt a madárvilág a ma
ga részéről teljesen elhanyagolta. Érdekes volt, hogy menyét sem került a szemünk elé.

A gradáció aztán a leomlott makktermés elfogyasztásával nagy gyorsan meg is szűnt. 
Távolabbra nem terjedt, a makkon kívül más növényzet megrágásával nem járt, és nem 
is ismétlődött meg. Feltehető, sőt bizonyos, hogy az egerekkel valamilyen gyors lefo
lyású betegség végzett, ami aztán a gradációt „derékba törte”

Erdészeim -  a makkterítette „harctéren” egy-egy ép makk után kutatva -  ezt 
(megfelelő keserűséggel) így magyarázták: ezek a bestiák csakugyan jól agyonzabálták 
magukat!

A sík területeken a gyér számban, egyes mezei dűlőkben (erdők közelében) előfor
dul a güzüegér (Musculus spicilegus). Nagymérvű felszaporodásáról nincs adat. Az élénk 
mezei pocoknál gyanútlanabb viselkedésű rágcsálót a madarak könnyebben ejthetik 
prédául. A fellelhető felfüggesztett fészkek csekély száma után következtetve a magyar 
törpeegér (Micromys minutus miniitus) is csak gyér számban fordul elő.

c) Táplálkozás növényi anyagokkal

Olyan madárfaja, amely élőhelye szerint valamely tájegységre jellegzetes, csak nagyobb 
kiterjedésű életkörnek lehet. Ezért Nagykanizsa vidékének „karaktermadarát” meg 
sem tudnám nevezni. Ha nagyon kellene, én mégis leginkább a léprigóra gondolnék. 
Teszem ezt attól irányítva, mert a fákon élősdi fehér fagyöngy (Viscum album) és a sár
gafagyöngynek (fakínnak) (Loranthus europaeus) olyan tömeges előfordulását, mint 
ezen a tájegységen, másutt nem találtam.8 Ha van növény és madár, amelyek egymás
sal a szoros élettani kapcsolatot példázzák, úgy ez legszembetűnőbben a fagyöngy és 
a léprigó viszonyában jelenik meg.

A léprigó (népies nevén húros rigó) rendszeres téli vendégmadarunk. Itteni 
fészkeléséről is van -  de csak egy-két -  adatom.9 Valószínű, hogy egyszer-egyszer köl
tésbe fog, ezt azonban annyira rejtetten végzi, hogy nem fedezhető fel. Nyáron nem 
fagyöngyöt eszik, hanem kizárólag rovarokkal táplálkozik.

A telelők számát egyenletesnek jelezhetem. Érdekes volt megfigyelni: a léprigó hogyan 
alkalmazkodott a fagyöngy gazdanövényeihez, s az ezek állományában beállott válto
zásokhoz. A túlkoros tölgyesek fennállása idején a tölgyeket ellepő fakín termésén élt. 
Nemes nyárfa, méghozzá magasra felnőtt fa, a vidéken az időben még kevés volt. Aho
gyan azután az öreg tölgyfák a rájuk telepedett Loranthus-sál együtt eltűntek, a léprigó 
áttelepedett a már kifejlődött nyárfák és egyéb fák Viscum (fehér fagyöngy) csokraira, 
és azóta ezek termését fogyasztja. A Loranthus kizárólag a tölgyön fordult elő, a nagy 
számban található szelídgesztenyére nem telepedett át. A Loranthus ma már csak a helyen- 
kint még visszahagyott tölgyóriásokon fedezhető fel (Murakeresztúr). A Viscum viszont 
nagymértékben elterjedt, különböző fafajokon is megtelepedett.

Mindkét élősdi (hysterophyta) törpecserjét -  mai ismereteink szerint -  kizárólag 
madarak terjesztik.

Fekete-Mágocsy írja (Erdészeti Növénytan, 1896): „a fagyöngy némely vidéken 
bizonyos gazdanövényhez szokott ragaszkodni.” A nyárfafajok népes sorából gazda
növényként a fekete és a jegenyenyárt (leggyakrabban), továbbá a rezgő nyárt (rit
kábban) említi meg.

Vidékünkön a legelterjedtebb előfordulású nyárfa a jegenyenyár, utána a kanadai 
nyár. A fehér fagyöngy azonban a jegenyenyárról teljesen hiányzik. A legtöbb fehér fa
gyöngy az egyenkint vagy sorban álló, legalább a 10 m magasságot már elérő, „külön
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ben a fekete nyárral összetéveszthető” (Fekete-Mágocsy) kanadai nyárfákon található. 
A fekete nyár a tájegységen szórványosan fordul elő. Nem emlékszem, hogy fekete 
nyáron fagyöngyöt láttam volna. Nem figyeltem meg rezgő nyárfán sem. A rezgő nyár 
szórványosan áll a vele egymagas lomberdők sűrűjében, és a nyílt térséget kedvelő lép
rigó megszállására kevésbé alkalmas.

Az örökzöld lombozatú Viscum legtömegesebben az erdők szegélyén és a mezei te
rületeken álló, hatalmas méretű (mind jobban fogyó) kanadai nyárfákon telepedett 
meg. Láttam többek között terebélyes nyárfát, amely nem kevesebb, mint 83 darab 
gömbcsokorral volt teleaggatva. Nem ritkaság egyes fákon 40-50 csokrot is látni, de 
mindenütt az erdők közelében.

A következő legelterjedtebb gazdafák a tájegységen belül az akácok, a hársak és a nyí
rek, gyümölcsfákból az alma- és körtefák, gyakori a Viscum a galagonya cserjén, ritkább 
a mezgés égeren és a füzeken. Károlyi megtalálta mezei juharon és erdeifenyőn is.

Az élősdi cserje életkora egyenlő a megtámadott gazdanövény élettartamával. A fákon 
elszáradt vagy száradásnak indult fagyöngycsokrot nem találtam. A törpecserje lombvál
tásának folyamata nem volt megfigyelhető. Szívósságára jellemző, hogy megél a már 
elvénhedt, túlkoros fákon is. Erre példa a Zsigárd-erdei Zrínyi-korabeli kislevelű hárs 
faóriás. A törzsének hatalmas fapalástjából kihajtott egy-két élő, satnya ág még mindig 
táplál fagyöngyöt. A Viscum termése évről évre gazdag.

A fagyönggyel együtt élő léprigó a vidék egyik jellegzetes téli madara. Mint a nyári év
szakban kizárólag rovarokkal táplálkozó madarat, téli tartózkodása folyamán is gyakran látjuk 
erdei tisztásokon és külső réteken rovarok után kutatni. Ugyanezt figyelhetjük meg a vi
dékünkre ellátogató fenyőrigónál is. A léprigó a rovarászás mellett a bőségesen termő 
fagyöngyöt fogyasztja, terjesztésében tehát a léprigó a legfőbb részes. Erre mutat az a kö
rülmény is, hogy a fagyöngy ott a legtömegesebb, ahol a léprigó tartózkodni szokott. 
Mint óvatos madár, ragaszkodik az erdőkhöz, főképpen a lomberdőkhöz, és a hosszú éjsza
kákat azok sűrűjében tölti. Menekülése is a közeli erdőbe vezeti; vágómadár elől a fagyöngy
csokor védelmét veszi igénybe. A fagyöngyös fa minél messzebb áll az az erdőktől, annál 
kisebb számban találunk rajta fagyöngyöt. Látunk azonban az erdőktől távol fekvő, fátlan 
környékű községek belterületein is különböző fajú fákon fagyöngyöt, ahová -  a jelek 
szerint -  a léprigó még szigorú teleken sem szokott betérni. Nagykanizsa város belterü
letén szintén találni fagyöngyöt, jóllehet a léprigó ott sem szokott előfordulni. Ebből 
következik, hogy a fagyöngyöt nemcsak a léprigó, hanem más madárfajok is terjeszthetik.

Az idézett Erdészeti Növénytan szerint „a fagyöngyöt csakis rigók, főképpen a léprigó 
terjeszti”. A rigók közül szóba jöhetnek a fenyőrigó és részben a fekete rigó. Ezek ugyanis 
téli tartózkodású rigóink, a fagyöngy pedig február-március hóban virít, és egy év múlva érik 
be. A fenyőrigó a ligetes réteken, a fekete rigó főképpen a gyümölcsösökben jöhet számba.

Részemről azonban ezekkel sem érem be. Tovább kell mennem, hogy a fagyöngy ter
jesztése szempontjából több érdekelt madárfajra rátaláljak, olyanokra, amelyek vidékün
kön számba jöhetnek. Az Érti szíves volt feltett kérdésemre felvilágosítást adni, megne
vezve a rigókon felül a pintyféléket és a csonttollú madarakat. Ezek mellett azonban 
kiterjedtebb szerep juthat, úgy vélem, a szürke varjúra, a falvakban megszálló vetési var
jakra, esetleg a seregélyekre is. A szürke varjú fészkelni szokott mind a Viscum, mind 
a lombhullató Loranthus bunkóinak a védelme alatt. Szívesen épít fészket a magas kanadai 
nyárfákon is. A csonttollú madár vidékünkön nagy ritkán vonul át, rendszerint tavasszal, 
mikorra a fák bogyótermése már megfogyott. A fagyöngyös fákon tényleg megszáll, de 
a fagyöngyöt nála kiadósabban terjeszthetik a varjak és a seregélyek. Érdekelt lehet
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a „minden lében kanál” szarka is. (Talán számba jöhet az aranymálinkó is.) A madarak tol
lazatuk és lábuk közvetítésével is terjeszthetik a fagyöngy ragadós magvait, és a legkü
lönbözőbb fafajokra vihetik át. Mint érdekességet említem meg, hogy havazás idején 
fagyöngybe elrejtőzött, felgallyazott fácántyúkot is volt alkalmam megfigyelni. Bizo
nyosra veszem, hogy azokon a helyeken, ahol a léprigó nem szokott megfordulni, más 
madarak a Viscum, terjesztői. A legszorosabb kapcsolat azonban a fagyöngy és a madár 
viszonyában mégis a léprigóval áll fenn.

Ákos László és Aha Iván könyvükben a nagyobb fagyöngykárosítás fellépésénél a raga
dós bogyókat terjesztő madarak (!) -  elsősorban a léprigó -  irtását ajánlották.10 Indok
lásul felhozták, hogy az élősködő fagyöngynek a fa szövetébe behatoló gyökérnyúlvá
nyai előbb a fa megtámadott ágainak, később esetleg magának a fának a pusztulását 
okozhatják. Ezzel a felfogással azonban nem érthetek egyet. Nem pedig azért, mivel 
még a ledöntött, a fagyöngytől ellepett nyár- és egyéb fákon sem tapasztaltam az átla
gostól eltérő minőségi romlást, és a legkorosabb fák sem indultak száradásnak és leg
kevésbé pusztultak ki.11 A fehér fagyöngy a gyümölcsfákról bármikor könnyen leszed
hető, levélzete pedig nemcsak szobadísznek és a téli vadetetésre, hanem -  tea alakjában
-  különleges gyógyszernek is felhasználható.

Megjegyzem: a léprigó a miniszteri rendelet alapján védett madár.
A tájegységről származó gyomorvizsgálatok adatai szerint a léprigó a tél folyamán 

sem él kizárólag fagyönggyel, hanem a rovarok fogyasztásából is kiveszi a részét.12
Végül az összehasonlításra alkalmas tájképrészletre térek ki. Utazzunk vasúton elin

dulva a Sió-csatornától Nagykanizsáig a Balaton déli partján, és kísérjük figyelemmel 
a télen lombtalan fás ligeteket, fasorokat nyárfákkal és akácokkal. Tapasztalni fogjuk, 
hogy a kb. 100 km-es útvonal mentén az első (40 km) szakaszon nem fogunk fagyön
gyöt találni, a második szakaszon (25 km) csak egy, utána (20 km) fokozatosan mind 
több fagyöngycsokor fog szembeötleni, hogy továbbmenve Nagykanizsa környékén 
már a legkülönfélébb fafajokon elterjedve közönségessé váljék.

A fentiek után is tisztázatlanul maradt előttem a következő kérdés: Miért találtam 
a Loranthus-t csak a túlkoros tölgyfákon, és miért nem sem egyidejűleg, sem később az 
azoknál fiatalabb tölgyfákon is, legyenek ámbár 100 évesek, vagy annál is korosabbak? 
Vajon az utolsó öreg tölgyfák eltűntével a Loranthus is ki fog veszni erről a vidékről? 
Ha igen, vajon hol keressem az okot? Magánál a törpecserje igényénél-e, vagy a mada
raknál-e, főképpen az egyenletes madársűrűségű léprigónál-e?

III. AZ ERDŐ MINT MADÁRÉLETHELY

i. Szemle a különböző erdőformák madársŰTŰsége felett

A dolgozatban többször esett szó a madársűrűségről. A kifejezést jobbára az erdő, kert, 
liget madárvilágára szokták alkalmazni. A madársűrűség lényegében viszonyított mutató
szám, és különböző kiterjedésű területekre becsülhető fel.

Felöleli egészében az összefüggő faunát -  kivéve a vízi életmódú madarakat, mert ezek
re kevésbé alkalmazható a sűrűség megjelölése. Egyes madárfajokra a számszerű megálla
pítás is kiterjeszthető, például a lakott fészkek útján (fehér gólya, vetési varjú, fecskék, kó
csag), vagy az állandó madaraknál (fogolynál, fácánnál az évi elejtés arányában), végül egyes 
ritka előfordulású ragadozó madaraknál (sasok, kerecsen, uhu).
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Az erdei életmódú madarak szaporodási (sűrítő) arányszáma általában közelebb áll 
az egyenletességhez, mint a mezőségi tájak madaraié. Az erdei élethelyeken a madársűrű
ség fogalmát többféle biometrikus jelzéssel lehet körülírni. Legalacsonyabb fokozatú a köz
nyelven használatos „madárszegénység” Ez a jelzés azonban nem helytálló: kifejezőbb 
a gyér madársiirűség megjelölés. Ez is kétféle árnyalattal: mint „látszólagos”, és -  többirá
nyú összehasonlítás után -  mint „viszonylagos” gyér madársűrűség. A „gyérült” madársű
rűség ugyanazon élethelyen a viszonyított változásra tesz célzást.

A gyér madársűrűség lehet természetesjelenség is. Eredettől természetes az őserdő jel
legű élethelyeken (mint a Retyezát erdeiben). Alkalmazkodott állapotúnak találjuk bük
köseinkben, az elegyeden és egykorú szálerdőkben (mint a balátai erdő mélyén). Függ
vénye ez számos, mindenféle oknak, legelsősorban a növénytakaró struktúrájának, 
valamint táplálékot adó tömegének.

Más fogalmat fejez ki a madárfajok társulásából következő „hiányos” madársűrűség. 
Ezt a megjelölést mint az elégtelen életközösség jelét alkalmaztam például a gyurgyánci 
(a) és a práteri (b) erdők leírásánál. Ezekre az erdőkre a hiányosság (az ún. madárszegény
ség) azért nevezhető meg, mivel az emberi tevékenység útján létrehozott állapot, példá
ul a rovarfertőzöttség elleni felkészültség és helytállás szempontjából hiányosságokat 
mutat fel. Ezek legtöbbször a természetestől eltérő gazdálkodás következményeinek tud
hatok be. (A hiányosságra mutatott, hogy a kérdéses erdőkben megfigyelt néhány 
fészkelő madárfaj is azok közül való volt, amelyek nyíltan fákon fészkelők, a tájon min
denütt közönségesek és a legelterjedtebbek.)

Alkalmaztam valahol -  amúgy megszokásból -  a „gazdag madárfauna” szövegezést is (c 
és d). Ez a jelzés köznyelven a „szegény” minősítés ellentéte, ezért aztán ez sem helytálló.

Nem könnyű valamely fennálló állapot szempontjából a madártanilag legráillőbb kife
jezésre rátalálni. Kifejezőbbnek látszik az arányos, vagy a megfelelő jelzésekkel élni. Az em
lített erdőkben a megfigyelhető helyzetet, a faállományok egészségi állapotára vonatkoz
tatva, tényleg megfelelőnek (kielégítőnek) találtam.

Említést kell még tennem a madársűrűség elméleti értékű legmagasabb fokáról, 
az élethely -  feltevésen alapuló -  ún. madánelítettségről. Még ott is, ahol a talajtakaró 
teljes növényzetének élete és épsége a fejlődés valamennyi szakaszában tartamosan 
egyensúlyban van, a fennálló madársűrűség viszonylagos telítettségéről fogalmat alkot
ni, úgy vélem, legfeljebb feltételezhetően lehet. (Iharosberényi parkerdő és környéke.) 
Nem merném azonban a telített állapotot kifejezetten valamely élethelyre a még egyen
letesnek és az életközösségben arányosnak bizonyult madársűrűség mellett sem vonat
koztatni, mivel ennek csúcsmértéke, illetve komplex hatása helyről-helyre nem megha
tározható, emellett időről időre is szüntelenül változó.

Egy példával mégis élni fogok, egyben magyarázatot adva a kiesés értelmezéséről is.
Faunisztikai megfigyeléseimnek egyik legérdekesebbike az örvös légykapóhoz 

fűződik. Értékes emlékű megfigyelés azért is, mert kimerítő levelezésre adott alkalmat 
a nagy ornitológussal, Chernel Istvánnal. Az örvös légykapó az egyedüli madárfaj, ame
lyet a dolgozathoz mellékelt névjegyzékben a fészkelésből kiesett rovatba vettem fel.*

Az örvös légykapóról írja Chernel: „Hazánkban több helyt közönséges, másutt meg hi
ányzik.” A dél-zalai erdőgazdasági táj több ezer hektárra kiterjedő túlkoros tölgyeseiben 
fészkelőnek csak egy helyen találtam. A század első évtizedében évről évre 7-8 pár fészkelt 
egyenletes számban az iharosberényi Alsóerdő egyik, kb. 150 ha kiterjedésű pagonyában.

* Lásd a korábban közölt táblázatot.
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Az öreg tölgyesek odvas fáit ugyanakkor sűrűn lakta a kék galamb, csóka, seregély, szala
kóta, búbosbanka, vörös vércse, macskabagoly és mindennemű kúszómadár. Az örvös 
légykapó erdei madár létére (így írja Chernel) a nagy Alsóerdőnek legelőül használt, ritkás 
pagonyát választotta, míg a mezőt járó odúfészkelők az erdőszéleken helyezkedtek el.

Utána kezdetét vette a túlkoros tölgy- és cserfák kitermelése, mi okból az 
odúfészkelők mind szűkebb térre szorultak össze. Az örvös légykapó pagonya, mint 
megbecsült, közületi, hasznot hajtó erdő, legkevesebbet szenvedett a fahasználatoktól, 
és eredeti jellegéből máig sem veszített sokat. Ennek ellenére a légykapók a fészkelésből 
annyira kimaradtak, hogy immár 40 évi kimaradás után a helyi faunából kiesetteknek 
tekinthetők. Kiestek, mert fészkelési helyükről más madarak „szorították őket ki”

A jelenség okait keresve elsőnek arra a versengésre kell gondolnunk, amely a ter
mészetes faodúk megfogyását követte. Nyilvánvaló, hogy a légykapók tág nyílású odú
it erősebb és élelmesebb madarak foglalták el, kihasználva a légykapók későbbi (közép
nap: ápr. 18.) tavaszi beérkezését is.

A madaraknál a versengés mind a fajok között, mind a fajon belül közismert jelenség. 
Fennáll a fészkelő helynek és magának a fészeknek a birtoklásáért is. Mindamellett talá
lunk több körülményt, amelyek az okok keresésénél feltétlenül figyelmet érdemelnek.

a) A kérdéses erdőben a zártan fészkelő madarak lakásínsége hosszasan (évtizeden át) 
tartó folyamat útján következett be. Ezalatt a változások a nagy erdőség fészkelési és 
környezeti viszonyaiban folyamatosan álltak be.

b) Az örvös légykapók lakta erdőrészlet viszonyai mindvégig kedvezőek maradtak; sőt 
lényegesebb változást mostanáig sem szenvedtek. A pagonyra szinte szóról szóra áll az, 
amit Cheinel ír az örvös légykapóról: „Erdei madár létére mindig csak olyan helyeket szeret, 
hol nagyobb erdőkben tisztás, ritkásabb részletek akadnak vén odvas fákkal, csonka száradt 
sugarakkal. A lombos fákat, különösen tölgyeket és gesztenyéket kedveli.”

c) A faodúkra rászoruló madaraknak alkalmuk volt a tájon akkoriban még fennálló, 
más terjedelmes öreg tölgyesekben is fészkelésre elhelyezkedni. A konkurens madarak
ból a kék galamb és a szalakóta nem jöhettek számba, mivel azoknak mélyen lemenő 
odúra van szükségük, nem gyanúsíthatok a csóka, a búbosbanka és a baglyok sem, leg
kevésbé a vörös vércse. A szürke légykapó és a nyaktekercs, valamint a rozsdafarkú 
a tájon akkoriban is a kertekben és nem az erdőkben fészkeltek. Ezek után felteszem, 
hogy a seregélyek és főképpen a kúszó madarak (a mind elterjedtebb fakopáncsok) fog
lalták le -  még érkezésük előtt -  az örvös légykapók fészekodúit.

d) A természeténél fogva a fészkelő helyéhez következetesen ragaszkodó -  és amúgy- 
is kis számú -  örvös légykapó a pagonyt csak ezen túlerővel szemben adta fel.

e) Hogy a kérdéses pagony a légykapókra mennyire vonzó volt, jellemzi az övös 
légykapóval rokon, de hazánk területén csak átvonuló kormos légykapónak az 1905. évben 
ugyanott megfigyelt fészkelése is. Chernel írja a kormos légykapóról: „Hazánkból alig 
néhány tojása ismeretes, megfigyelőink fészkeléséről alig tudnak.” A Magyar 
Ornithológiai Központ (a Madártani Intézet elődje) az Aquila 1908. évi számában jelen
tett be az ország területéről 3 fészkelési esetet, ezek egyike volt az iharosberényi.

A fenti körülmények összhatásából fel lehetne tenni, hogy a kérdéses iharosberényi 
ponton a madártelítettség (?), helyesebben az életközösségben optimális madársűrűség 
egyik valószínű jelensége mutatkozott volna meg.

A madárfunkciók vizsgálatának természetéből folyik, hogy valamely élethely tipizálása 
annyit eredményez, mint egy-egy kísérlet részismeretei. Ugyanígy a leírt vázlatok is csak
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részleges képet -  némi betekintéssel -  tártak fel a táj madárvilágáról és a madarak 
közreműködéséről a növényvédelem területein. Akár a leírtakhoz hasonló, akár a vonása
iban eltérő, de mindenképpen több más részleg biotikus komponenseinek további elemzé
se útján juthatnánk közelebb a valamely helyen végzett és az erre kiható biológiai madár- 
munka megfelelő értékeléséhez.

Ahány féle az erdőtípus m int élőhely, a benne élő madarak funkciói ahhoz alkal
mazkodnak és módosulnak azok hatásai is.

Lássuk tehát a példákat részletesen!
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2. Eltérő erdőállomány -  eltéTŐ madárvilág

a) Elegyetlen középkorú tölgy szálerdő. Murakeresztúr, Gyurgyáncz (23$ ha)

A murakeresztúri alsó erdőtestet a gyurgyánczi dűlőben azért választottam madártani 
tipizálásra, mert elszigetelten áll és elegyetlen tölgyes.

Az erdőtest földrajzi fekvését és külső megjelenési alakját tekintve a madársűrűség 
szempontjából magasabb mutatószámot elérő élethelyre válthatna. Látszólag éppen elkü
lönült (insularis) fekvése tehetné azt a nagy kiterjedésű, sík, mezőségi tájon vonzó
vá a madárvilág előtt. Zárt erdőtestek ugyanis tőle csak nagyobb távolságra állnak. 
Délről és nyugatról, a szomszédos Muraköz értékes erdeinek legnagyobb részét az 
utolsó fél évszázad folyamán véglegesen kiirtották. Csak távolabbra, keleti irányban, 
az alsóbb folyású Dráva mentén terülnek el nagyobb lombfaerdőségek. A gyurgyánczi 
dűlőtől északra már kedvezőbb a helyzet; felette a közel 25% erdősültségű táj külön
féle fanemű erdei sorakoznak. A murakeresztúri alsó erdőtest lehetne hazánkban az 
elsők egyike, amelyet a költözésből visszatérő madarak nyári tartózkodásra is meg
szállhatnak. Ha nem is a legkorábban, majd a tömegesebben érkező és a távolabbi 
szülőhelyükre igyekvő, de talán vonulás során elkésett madaraktól várhatnánk népe
sebb letelepedést.

Az előnyös fekvésen felül vonzó erejűnek látszik a mezőségből hatalmas tömegével 
kiemelkedő, magas szálerdők lombfalazata, valamint horizontális kiterjedésben széles 
arcvonala is.

Az erdőt minden oldalról termékeny szántóföldek és rétek bő vízerekkel, bevezető 
fasorokkal, távolabbra ártéri füzesekkel övezik.

A látszólag kedvező külső vonások ellenére az erdőtest az első pillanatban az elgon- 
doltnál hiányosabb madársűrűséget tüntet fel. Tudvalevő, hogy a fészkelő madárvilág 
szempontjából a külső tényezők mellett döntőbb hatásúak az erdő belső összetevői. Neve
zetesen: az erdei élőhely természeti elemei, összefüggésüknek egész rendszerével.

Erdőgazdasági (fiziológiai) vonatkozásban pedig a kiváló minősítéshez vezető kel
lékek legtöbbje ebben az erdőben megtalálható.

Kedvező tényezők:
a) talaja homokos, középkötött agyag, I. osztályú (optimális) termőhely kocsányos 

tölgy uralkodó fafajra;
b) évi átlagos csapadéka 750 mm, a Mura árteréről állandóan páratelt légkör;
c) a faállományok sűrűsége és záródása legkevesebb 75%, átlagosan 85-100%;
d) a famagasság kiváló; becslési adatok szerint korosztályonként a következő magas

sági mérettöbblet mutatható ki: 20 éves korban 7%, 30 éves korban 15%, 40 évesben 
18-22%, 50 évesben 14%, 70 éves korban 10% (Schwappach). (A sudarlós növésű szál
fákból összetársuló faállomány átlag- és folyónövekedése is arányosan szabályos.);

e) a faállományok zöme (85%) 40-70 éves, az erdő tehát átlagosan középkorit;
j )  a faállomány egészében egészséges, ép, rendszeresen ápolt',
g) az erdőben legeltetés nem folyik.

Az erdő szerkezetének egyéb jellegzői:
a) főfaj: kocsányos tölgy kb. 97%, egyéb 3% (akác 5 ha, mézgás éger 1 ha, szórványosan 

gyertyán, magas kőris), az erdőtest tehát részleteiben és egészében is elegyeden összetételű;
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b) az alkalmazott üzemtervi térszakozás felújítási rendszeréből kifolyólag a vetés
ből (csak részben ültetésből) származó erdőrészletek egykorúak és általában egyszintű- 
ek. Az erdőrészleteket egyenletes, egyszerű koronaszint jellemzi, a középszint azonban 
teljesen hiányzik;

c) a cserjeszint, ahol természetes úton képződött, hézagos (jobbára mogyoró, gyer
tyán, kevés hárs), az árnyékolás miatt gyenge fejlődésű. Sűrű bokrozat csak az erdő
széleket fedi;

d) a madarak szempontjából előnyösen számba vehető fafajok sorából a vadgyü
mölcs és tűlevelű fák, valamint a bogyós cserjék hiányoznak. Gyorsnövésű lágyfákból 
csak néhány rezgő nyár található. Nyírfát, kecskefüzet nem láttam;

e) a gyep- és dudvaszint buja, kórószálas növényzetű;
^természetes faodúk és -hasadékok az erdő fáin nem találhatók;
g)az erdőtesthez északról körülbelül 20 ha kiterjedésű szőlőhegy csatlakozik, szór

ványosan gyümölcsfákkal, több termő diófával.

A legtöbb elegyetlen és egyszintű erdőrészlet belső szerkezetét tekintve kitöltetlen. 
Ezeket általában mérsékelt vagy viszonylag gyér madársűrűség szokta jellemezni. Ezek 
után nem csoda, hogy ilyennek találtam a murakeresztúri erdőt is.

Ismeretes, hogy maga a szálerdő hiányzó vagy laza záródású cserjeszintjével a bokor
lakó madaraknak (poszátafélék, vörösbegy, fekete rigó, murakeresztúri vonatkozásban 
tücsökmadár stb.) nem kedvez, a középszint hiánya pedig távol tartja a füzikéket és 
a pintyféléket. A magas koronaszint jó lenne az aranymálinkónak, a gerlének, az örvös 
galambnak, de azok az erdőben mégis kevés számban fészkelnek. Feltűnő az olyan ma
dárfajok kimaradása is, mint a szürke varjú és a szarka. Ezek épített fészkei hiányában 
azután kimaradnak a vörös vércsék és az erdei fülesbaglyok is. Az erdei egér viszont ál
landóan jelen van a makktermő állományokban. Ezért volna kívánatos a túlnyomóan 
rágcsálókkal táplálkozó és állandó tartózkodású egerészölyv fészkelése is. Fészeképítés
sel egy ölyvpár már tényleg meg is próbálkozott, de azokat meg lelőtték. Héja és egyéb 
ragadozó madár itt nem fészkel.

Kuvik az erdőszéli épületek körül lakik. Bagoly látogató ritkán figyelhető meg. Leg
utóbb azonban 5 erdei fülesbagoly télire az erdőben ütött tanyát.

Kiemelendőnek tartottam, hogy az erdőben természetes faodúk nem találhatók. 
Ezért hiányoznak mint fészkelők a magas szálerdők karaktermadarai, a harkályfélék és 
a zártan fészkelő egyéb madárfajok is. Ezek nem találnak ácsolásra alkalmas lágy- és pu
hafákat, a középkorú, sőt a legidősebb tölgyesek fái pedig ez idő szerint kifogástalanul 
épek. Széldöntés és széltörés, hónyomás és zúzmaratörés nyomaira sem találni, az állo
mányok ápolása pedig magas fokú.

Bejárva az erdőt, először egy álló, csonka tölgytörzsre találtam, amelynek koroná
ját katonai lövedék szakította le. A 10 m magas, kb. 50 éves törzscsonk a beázás kö
vetkeztében korhadásnak indult, s a kemény fatörzs így nyújtott a harkályok számára 
ácsolásra alkalmat.

Egymáshoz közel nem kevesebb, mint 7 (!) frissen kivájt, 2-3 féle öbméretű üreg iga
zolta a madárácsok munkáját. Rátaláltam egy csúcstörött égerfára is, amely koronáját 
frissen veszítette el. Az alig 8 m magas törzs máris -  egymástól elütő szabású -  5 odút 
mutatott. Közelében egy másik, ép kinézetű fa törzsén a madár próbaácsolást végzett.

Kúszó madarak biztos fészkeléséről mostanáig nincs adatom. Egyik szemlém alkal
mával (1955. ápr. 21.) a külső gyümölcsösök felől közép fakopáncs dobolást hallottam.
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Feltehető, hogy ott fészkelésbe fogott. Később sikerült magát a madarat is a magas ko
ronaszintben megfigyelnem. A váratlan találkozást mint érdekes mozzanatot könyvel
tem el. A közép fakopáncs ugyanis vidékünkön a múlthoz képest erősen meggyérült. 
Helyette a nagy fakopáncsnál figyelhető meg erős ütemű szaporodás és elterjedés. Ta
lán nem tévedek, amikor a letelepedett közép fakopáncsról felteszem: az vajon a nagy 
fakopáncs vetélytársai elől húzódott meg a murai erdőben?

A harkályokat szokás a szálerdők madarainak nevezni. Mint kóborlásra hajlamos 
madarak, gyakran fel szokták keresni a távol eső erdőket is. Nem szükséges mindig arra 
gondolnunk, hogy azok a fában rejtőzött rovarszervek után kutatnak. Felszedik a fada
razsat, az ormányos bogarat, a cincért, a hangyát és egyéb rovarokat is. Ismeretesek arról 
is, hogy szemlét tartó útjaikon elvetődnek a fátlan mezők egyes felmagasló facsoport
jaihoz is.13

Nem volt ezért újság, amikor az erdőben egy esetben 2 zöld harkállyal, más alkalom
mal 1 fekete harkállyal találkoztam. Ezek Belezna irányából, a Zrínyi-kúti erdőségből 
kerültek át, ahol egy fenntartott, évszázados tölgy-cser erdőrészlet mostanáig biztosított 
az odúfészkelő madarak számára otthont. Sajnálatos, hogy a seregély-csóka-szalakóta- 
kék galamb társaság ezen utolsó Mura menti mentsvárának teljes kitermelése már a közel
jövőben be fog fejeződni.

A természetes faodúkban mutatkozó hiány ad magyarázatot általában a zártan 
fészkelő madárfauna helyzetére.

Amikor 1955 tavaszán az első széncinegepáii'al találkoztam, akkor még a fészkelők 
közé történő besorolásukat problematikusnak találtam. Nyári szemlém (júl. 11.) azu
tán meggyőzött arról, hogy a cinegepárnak sikerült odúra találnia, ahonnan fiait ki is 
reptette. Ez esetben az erdővel szomszédos gyümölcsös jö tt az erdő segítségére. A kis cine
gecsalád egy almafa természetes módon képződött odújában született meg.

Április 21-én az erdőben elém került egy barátcinege is. Róla nincs további adatom, 
így átvonuló is lehetett.

A fenti, kevés adattal a zártan fészkelő madarakról egyelőre le is zártam a jelenteni- 
valót. A következő évekre eső megfigyelések fognak majd képet adni az esetleges vál
tozásokról, ámbár fészkelésük szempontjából lényeges előrehaladást a közeljövőben 
aligha lehet számításba venni.

Rövid a következő névsor is, amely az általában fészkelő madárfajokról számolhat 
be: sármányok és néhány fácán a térdig érő, sűrű tölgyesekben, néhány (3 párra tehető) 
erdei pinty, ugyanannyijaié rigó (az egyik párról második költést jelezve), a magas koro
naszintben pedig mindössze (talán 2 pár) aranymálinkó. Feltehető, hogy a tavasszal ket
tesével megfigyelt vörösbegy is beállt a fészkelők közé. Az erdészet lakói mondták, 
hogy kora tavasszal az erdő rendszerint élénk, madárdalos szokott lenni. Az erdő déli 
szegélyét ellepő bokor- és cserjeszövevényben fülemilék szoktak egymással versenyt 
csattogva a fészkeléshez készülődni. Tengelic, fekete rigó szintén megtelepednek, mi
közben a szálasokból a pintyőkék és sárgarigók éneke hallszik. Azután megfigyelték azt 
is, hogy hamarosan, még idő előtt kezd az erdő elcsendesedni, a ház körüli bozótosban 
csak a vörösbegy szokott megmaradni. Fecske nem fészkel a házon, ritka látvány a ve
réb is, pedig a háznál macskát nem tartanak. Annál több látható az ismerős mókusból. 
Ezek óráról órára átszökdösnek az erdészlak diófáin. A ház népe azután a dolog felett 
napirendre tér -  minden magyarázat keresése nélkül.

A szajkó, amely madárnak ebben az erdőtestben vélt különös jelentőségére még ki 
fogok térni, a rudas állományú erdőrészletekben fészkel. Szemléim alkalmával a fész-
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kelés idején annyira csendes viselkedésű madárról nem sikerült közelebbit megtud
nom. Annál hangosabb és számosabb azonban mint téli tartózkodású tagja a faunának. 
Az évek során a mind gazdagabb makktermés a szajkókat lekötheti.

Hosszan elidőző téli vendégmadarunknak ismerjük vidékünkön a léprigót. A leg
több léprigó a nagyobb erdők közelében, a nyárfaligetekben figyelhető meg. A Mura 
mentén azonban sokkal gyérebb előfordulású. A murakeresztúri határban, az erdőtől 
2 km távolságra, a templompark akác- és hársligetében vannak a fák sűrűn ellepve a fehér 
fagyöngy (Viscum) csokraival. Ez a léprigók területe! Hogy azután innen el-ellátogat- 
nak a gyurgyánczi erdőbe is, tanúsítja az élősdi növény szembetűnő csokra egy-egy 
rezgő nyár koronájában. Ugyanígy a léprigó telepített néhány sárgafagyöngy 
(Loranthus) csokrot az erdő szegélyén kimagasló tölgyfákra, és arra az óriás tölgyre, 
amely az évszázados fák kiirtása alkalmával a volt fáslegelőn -  mint állva hagyott emlék
fa -  egyedül részesült kíméletben.

A téli tartózkodású madarak között vidékünkön legközönségesebb a vetési varjú. Láto
gatja a gyurgyánczi erdő körüli mezőket is. Éjjeli megszállásra azonban az erdőt, jóllehet 
legközelebb érné el, nem keresi fel. Úgy vélem, az erdő koronaszintjét túl sűrűnek tartja. 
Ez pedig nem felel meg a varjú szokásának. Inkább átszáll a Murán túli ligetekbe, ahol 
még évek előtt több helyen telepesen költött.

Jellemző, hogy a környéken szarka alig észlelhető, fészkeléséről sincs adatom.
Kiindulva abból a tényből, hogy a jelenleg fennálló helyzet meghatározott helyi 

adottságot jelent, felmerül a kérdés: összhangban áll-e általában a madárvilág, főkép
pen a rovarirtó madarak aránytalanul gyérnek tetsző sűrűsége az erdő egészségi álla
potával? Tudvalevő, hogy a talajtakaró növényzetnek, esetünkben az erdő faállományá
nak egészségi állapota a mindenkori gomba- és rovarkárosítók qualitív, egyszersmind 
quantitatív előfordulásától függ. Ezeknek a rejtetten élő, alsóbbrendű szervezeteknek 
kutatása azonban külön eljárást igényel. Ez az átfogó kutatás meghaladja az erdész 
megfigyelő feladatát, aki az erdő egészségi állapotát inkább a nagyvonalúság keretében 
állítja szembe a madárvilággal.14

En legfeljebb arra szorítkozhatom, hogy a dél-zalai Quercetum, erdei élethelyein csak 
a szemmel felismerhető, leggyakoribb előfordulású rovarjelekre legyek figyelemmel. 
Legelőbb találhatunk rá 3 rovarfajra. Ezek:

-  a tölgy golyva tetű (Lachnus roboris),
-  a gyapjaspille (Lymantna dispar),
-  a tölgykéreg pajzstetű (Cherines quercus).
A Lachnus életkörülményei mind ez ideig annyira feltáradanok, hogy azok a madárvi

lággal alig hozhatók közelebbi kapcsolatba. Az irodalomból sem olvastam rá vonatkozó 
adatokat. Látjuk ugyan a tölgyfák törzsét szórványosan elcsúfító durva gyűrűket, és tudo
másul vesszük, hogy ennek a rovarfertőzésnek a nyomai jelen vannak. Tartunk attól, hogy 
az erős szél a „halálgyűrűk” helyén a fákat letöri, egyebet azonban nem tehetünk. Csak 
annyit -  és ez maga is fontos! -, hogy a jövőben ne telepítsünk elegyedenül tölgy állomá
nyokat. Még kevésbé ismerjük a madarak szerepét a növénytetű irányában. Az eredeti seb
zés a fátfiatal korában érte, amikor az még elkerülte a madarak figyelmét. Később a törzsön 
ezek feltűnő sebhelyekké fejlődnek, amelyek kivájására még a harkályok sem vállalkoznak. 
A golyvatetű-fertőzés egyes tölgyesekben, így a gyurgyánczi erdőben is, jóval szórványo
sabb előfordulású, mint a tájegység más tölgyeseiben. Sarjerdőkben is előfordul.

Ez az egyik jó  je l az erdő egészségi állapota szempontjából. Kedvező jel az is, hogy a töl
gyeseinkből kevés helyen hiányzó gyapjaspille-fertőzésnek nyomaira nem találtam.
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Annál feltűnőbb, hogy a kéregpajzstetű az erdőben jelen van. Ezt a fertőzést éppen 
itt találtam a legelterjedtebbnek, és ami külön meglepő, a kocsányos tölgy optimális 
élethelyének egyik kb. 30 ha-os részletén.

A fertőzés annak a jele, hogy ez a ritka előfordulású rovar a jól megválasztott - igaz., 
elegyetlen összetételű -  állományokban is felléphet.

Az 1955. augusztus 9-én tartott szemlém alkalmával a következőket tapasztaltam. 
Kocsányos tölgy 50 éves, elegyetlen szálerdőben kb. 1000 fából 80 fán, másik, 20 éves, 
elegyetlen szálerdőben kb. 1000 fából 10 fán találtam a törzsre telepedett, elszáradt, 
petés pajzsokat. A fák egyenként és szórványosan vannak fertőzve. Feltűnt az is, hogy 
a rovar a lombfákkal (gyertyán, hárs) elegyes, kisebb részlegre is behatolt, és tévedésmen
tesen telepedett rá az ott jóval kisebb számban álló tölgyfákra.

A fák legtöbbjén a fanedv szívásának nyomai is felfedezhetők. A fejlődésükben lema
radó fák kezdenek csúcsszárazzá válni, került elénk már tövön száradt is. Mintha lát
szólag maga a rovar siettetné egyes gyenge koronájú fák mielőbbi elhalását az amúgy
0,8 sűrűségű és erőteljes fejlődésű állományban. (A fiziológiai öngyérülés tünete.)

Érdekes és tanulságos volt a kísérő erdész útmutatása. A pajzstetves fákat a törzsükről 
már messzebbről felismerte, a kéregnek a szomszédos fák kérgétől elütő, feketés 
színéről. Tényleg úgy is volt: inkább a színezésről ismertünk mindketten rá a megtá
madott fákra, mintsem azok alakja, vagy minőségi állapota után. Az erdész bemondása 
szerint az ún. száradékszedő gyérítéssel kapcsolatosan nagyobb mennyiséget kitevő 
termelést szoktak a fertőzött erdőrészletben végezni. Az ilyen ápolási munka minden
esetre ajánlatos akkor is, ha akár a törzssűrűség megbontásával is jár. Intésül annyit, 
hogy az elegyetlen állapot maga is hiba, és nagyobb, ha azt alátelepítés követi.

Amikor pajzstetvekről van szó, a madarak szerepéről nincs, nem is lehet közvetlen 
megfigyelésem. A lerakott peték irányában elsősorban a harkályfélék lehetnek érdekel
tek. A kúszó madarakon felül az álcák és a kész rovarok számát azután a mozgékony rigók, 
cinegék, poszáták és pintyfélék, valamint a fácán is apaszthatják.

A fentiek alapján első benyomásként ahhoz a megállapításhoz juthatunk, hogy a mono
specifikus állományokra jellemző, ún. elégtelen életközösség ellenére a fennálló egész
ségi állapot kielégítőnek tekinthető. Mégis tanácsos lesz a kutatást kiszélesíteni és vala
mennyire visszamenni a múltba is. A középkorú erdő helytállóit ugyan az előző korszak 
biotikus károsítóinak támadásai előtt, hovatovább közeledik azonban magasabb életko
rához, amikor a fákat újabb fertőzések fenyegethetik. E veszély annál nagyobb, mivel 
az erdőből a magas életkorú szálerdők rovarirtó madarai hiányoznak.

Speciális helyzetet teremtett az a körülmény, hogy a szóban forgó erdőtest még 
35 évvel ezelőtt mintegy kétszerte nagyobb kiterjedésű volt. Az erdő nyugati részén 
ugyanis 200 ha öreg erdőt irtottak ki, és véglegesen mezőgazdasági művelésre enged
tek át. Az eredeti erdő főképpen gyertyánnal és egyéb lombfákkal elegyes faállományú 
volt, a mostaninál jóval gazdagabb madársűrűséggel. Természetesen faodúban, földben 
maradt, hasadékos tuskóban és fészkelésre alkalmas gyökérfőüregben sem volt hiány. 
Jóval gazdagabb volt a tüskés-bokros cserjeszint is.

A tekintélyes területveszteség következtében ezután az akkor'i életközösség két benn
szülött állati életformája (a fészkelés szempontjából) szűkebb téiTe szorult vissza. Azok 
egyike állandó életmódú madár volt: a szajkó. A másik: emlős, valójában helyhez kö
tött, és az erdő elszigetelt fekvése miatt visszamaradásra kényszerült emlős, a nem- 
kívánatos mókus.
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Mind a szajkóról, mind a mókusról ismeretes, hogy fészekrablók és a madárfiókák 
pusztítói. Az egyik is, a másik is a makktermő tölgyesek rendszeres és jellegzetes lakója.

A mókus jelenleg is aránytalanul nagyobb számban lakja az erdőt, és abból el sem 
távozik. Fészkét a magas koronaszintben maga kénytelen megépíteni. A fészekrablás
ban azután nemcsak versenyre kelhet, hanem meg is előzheti az első költésből kirepülő 
szajkókat. A mókus ugyan feldúlhatja a vele közös konyhán élő szajkó fészkét is, szajkó 
azonban minden időben érkezhet a távolabbi erdők felől is. Tetézheti a bajt az a körül
mény is, hogy a fészkét vesztő szajkó újabb költésre kényszerül. így azután fiai felne
velésekor kitartóbban folytathatja a káros tevékenységét.

Feltehető, hogy a közelmúlthoz viszonyítva meggyérült énekesmadarak elnémításával 
főképpen a mókust lehet megvádolni. Megfigyelhető, miként járja be rendszeresen a föld 
felszínétől a fák sudaráig az egész erdőt, kiszökdösve a szomszédos gyümölcsösbe is.

A tapasztaltak alapján a véleményem az, hogy mind a mókus, mind a szajkó ezen az 
erdei élethelyen az életközösség nélkülözhető, sőt reálisan ítélve, felesleges tagjának 
tekinthető. Mint ilyenek, a jövőre nézve sem kívánatosak.

Megjegyzem, hogy véleményem a szajkóról általában nem ennyire kedveződen. A szaj
kónak a makkvető funkciója azonban ebben az erdőben azért felesleges, mert az állományok 
zöme, már eredettől elegyetlen tölgyes; teljes záródású és hézagmentes; koránál fogva 
maga is makktermő és alátelepítésre (felújításra) alkalmas; közeli erdők pedig nincsenek.

A rendszertelen magvetés, amit a madár végez, inkább ott jelent előnyt, ahol az erdő 
üzemmódja a természetes felújítás.

A mókus komoly ellensége egyedül az ember lehetne. Tudtommal a Mura menti 
erdőben a mókust senki sem üldözi. A nyuszt -  meg sem említve a vidékünkön elvét
ve megjelenő hosszúfarkú baglyot -  nem fordul elő, tehát a mókusok számát ezek sem 
apasztják. A fegyvertelen erdészeti védszemélyzet a szajkóval sem törődik. Ezek szerint 
a bírálatot kihívó kártevők fennmaradása egyáltalában nincs veszélyeztetve. A mókus
nak az erdőből várható kivonulására szintén nem lehet számítani. Alkalmi megszorult- 
ságból, de inkább nyalánkságból, be szokott lopódzni a szőlőhegy borpincéinek padlá
saira is, hogy megdézsmálja az ott tárolt diót és mogyorót. A helyzeten csak a lelövés 
segítene. A szabályozásnak ez a módja az erdő életében nem is járna semmi hátránnyal.

A jövő szempontjából kedvező kilátással biztatnak a tervbe vett erdőgazdasági műve
letek. Ezek egyike az elegyetlen tölgyesek hárssal tervezett alátelepítése lenne a közép
szint kiképzése céljából. Ezt szívesen fogják a madarak is fogadni.

Még nagyobb értéket jelentene azután a „tardissima probléma” megoldása. Érde
kes lelet a nyugati (gyurgyánczi) 44 ha kiterjedésű tag kb. 8 ha területén található kései 
tölgy (Quercus tardissima) részlet. Szlavóniai eredetű makkból származik, a fák törzse 
egyenes és magasan hengeres, szemmel láthatóan különbek, mint a többi tölgyfák.

A fák három héttel később (a cser fakadását követőleg) zöldülnek ki, ezért a késői 
fagyoktól nem szoktak szenvedni. Az erdőrészlet mint makktei~mő állomány fenntartan
dó lesz 120, akár több éves koráig az esetben is, ha a fák koronáira telepedő Loranthus 
élősdi törpecserjék „fakínzó” hatása következtében a korona ágai száradásnak indulná
nak. Ez a rezervátumállomány hivatott lesz olyan fészkelő madarakat is lekötni (sere
gély, csóka, szalakóta), amelyek a környező (gyótapusztai) mezők felé hasznosan köz
reműködhetnek. Véleményem szerint az „apátsági” erdőrész egyes kiváló kocsányos 
tölgy részlete ugyanúgy alkalmasnak ígérkezik a kivételesen, a 150 évet is meghaladó, 
magas korú fenntartásra.
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Ezen az erdei élethelyen a megkímélendő gyorsnövésű és szórványosan megtelepí
tendő lágyfák hasonló előnyt jelentenének (az odúképzés szempontjából is).

Említettem, hogy az erdőből a tűlevelű fák hiányoznak. Az erdőgazdaság újabban 
a fáslegelő irtásterületén lucfenyő faiskolát és karácsonyfatelepet létesített. A lucfenyő, 
miként a zsigárdi és surdi erdőtestek már a múltban beigazolták, a páratelt lapályon jól 
tenyészik. A kifejlesztés alatt álló, kb. 8 ha kiterjedésű telep azonban -  ugyanúgy a Zrí- 
nyikút-erdei 2 ha lucos is -  ki vannak téve a Nematus fertőzésének. Ezért elsősorban 
cinegékre volna szükség. A cél a mesterséges fészekodúk kihelyezésével volna elérhető, 
vigyázva arra, nehogy azt a mezei verebek foglalják el.

A megoldást olyanformán képzelem el, hogy a fészekodúk a lucteleptől közvetlenül 
délre és nyugatra elterülő szálasokban lennének legelőbb kihelyezve. Ott a legerősebb 
a cserjeszint is. Hogy azután a megtelepedett cinegék ne legyenek kénytelenek a több 
száz méter széles, nyílt térségen átrepülni, azt a lucfenyőtelep területén keskeny, cser
jés erdősáv biztosíthatná -  gyorsnövésű fafajokkal, kereszthálózatban. A sávok azután 
a madarakat be- és átvezetnék a rovaroktól megvédendő telepen.

Az új luctelepítés mellett egymagában áll egy öreg tölgyfa. A fáslegelő fáinak kiir
tása alkalmával ez a fa -  kivételesen -  kíméletben részesült. Nevezhetjük mintafának 
vagy emlékfának. Helyesebb, ha az utóbbinak tekintjük és nem „minta” példánynak, 
hiszen a régi erdő szebb alkotású tölgyekből állt. A műszakilag értékesebb fákat ugyan
is a legelőkön előbb szokták kiszedni, és rendszerint a gyengébbek és a sérültek marad
tak vissza. A tölgy törzsodújába mezei veréb telepedett be. A fa lehet 200 éves, mind
amellett erőteljes, külsőleg ép, könnyen megérheti a XXI. évszázad elejét. Ugyanez 
a fa azonban hőscincér (Cerambyx) gócpontot jelez, legalábbis mint ilyent ismerem 
a Mura menti körzetben. Déli oldala -  kérgét vesztve -  helyenként csupasz derekú 
és a rovarálca aknafolyosóinak rajzolataival telt. Valószínűleg szarvasbogár (Lticanus) is 
lakja, kirepült bogarat magam is láttam (VII. 11.). A farontó rovarok ezen gócpontjáról 
a további fertőzés lehetősége is elképzelhető. Ennek ellenére sem kívánnám az emlékfa 
eltávolítását. A rezervátumban álló tölgyek súlypontos célja az értékes, helyi termőhe
lyű vetőmakk lehető tartamos biztosítása lesz. Ennek érdekében a kérdéses fát kár volna 
feláldozni. Magam beérem a további ellenőrző vizsgálattal és folyamatos megfigyelés
sel. Megjegyzésre kívánkozik még az a körülmény, hogy erdei vágásainkban a fatuskók
-  a régebbiek is, mint esetenkint pathogén organizmusok gócai -  újabban gyökerestől 
kiirtásra szoktak kerülni.

Az erdő talajszintjének erősen buja lágyszárú növényzete és az egészen fiatal vetés
kultúrák cserjeszintje az erdőt kiválóan alkalmassá teszik a fácán számára. Maga a kü
lön álló erdő is remíz jellegű. Az ilyent kedveli a fácán. Kielégítő mértékben nyújthat 
azután táplálékot (makk, dudvamag, cserebogár, rovar, erdei- és törpeegér) akár nagyobb 
számú fácánnak anélkül, hogy azok a nyugati és északi dűlőrészletek mezei veteményeit 
érzékenyebb mértékben károsítanák.
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b) Lényegesen átalakult tájrészleten telepített erdőövezet Práter-erdő (87 ha)

I. A SZÁZADFORDULÓI HELYZET (1900)

A Nagykanizsát két városrészre osztó Principális-csatorna árterében a kb. 500 ha kiterjedé
sű Práter-dűlő a mocsaras lápvidék képét tárta elénk. A dűlőnek vízzel el nem árasztott ré
szei kizárólag réti művelés alatt álltak. A mélyebb fekvésű (tszf. 140-137 m) lapályokat 
azonban a megrekedt víz elöntve szokta tartani. A térszín ugyanis a Principális-csatorna 
30 km-nél hosszabb árterének déli nyúlványa, amelyen a felső Kógyár- és Szévíz-berkek- 
ből leáramló árvizek mocsaras teknőket, helyenként kisebb tavakat alkottak.

A vadvizek nagyobb tömegét a csatorna nagy lassan le szokta ugyan vezetni, de volt 
idő, amikor a Jura-hegységből eredő Mura folyó nyár eleji áradata a csatorna beöm- 
lési torkolatát vissza-visszaduzzasztotta. Ez az évről évre és gyakran megismétlődő 
esemény hozta azután magával, hogy a práteri réteken felgyűlt víz hosszabb időre vissza
maradt, és ott hellyel-közzel csuhi- és nádfoltok is képződhettek. A terjedelmes árté
ri láp a századforduló idején nagyjából fátlan volt. Csak a dűlő közepén észak-déli 
irányban vonuló homokháton állt kisebb erdőmaradvány. Ez azután a fahasználatok 
következtében legutóbb már a csoportos fásberek alakját vette fel. Ezen a 87 ha kiterje
désű területen állt kb. 250 db túlkoros kocsányos tölgy, néhány mézgás éger és fehér 
nyár társaságában.

A kaszálatlanul maradt mocsári lápot változatos madárvilág jellemezte. Rendszere
sen költött itt a tőkés- és böjti réce, a bíbic, a guvat, a pettyes- és kis vízicsibe. Az átvo
nuló madarakból érintették: a sárszalonkák, cankók, kislile, cigány- és csörgő réce, gémek, 
batla, nagy póling, egy esetben goda is, télen vadlibák és lilikek népesítették be.

A fásliget fészkelő madárvilága valamivel szerényebb képet mutatott. Az itt fészket 
építő madarakra a nyári legeltetés hatott zavarólag. Fehér gólya 2-3 pár, ugyanannyi 
szürke varjú és néhány odúlakó fészkelt a fákon; lakta még vörös vércse és kuvik. Átvo- 
nulóban egerész- és gatyás ölyv, vándorsólyom, kaba, karvaly, héja, egy-egy esetben feke
te gólya, kerecsen és rétisas voltak a kimagasló fákon megfigyelhetők.

II. Az 192 0-2 5-ös é v e k  n a g y  v á l t o z á s a i

A tájrészlet lényeges átalakulását három alapvető művelet eredményezte:
1. A főmeder szabályozása és a mellékcsatornák tisztítása következtében a szétterülő 

vizek elvonultak.
2. A földreformmal kapcsolatos parcellázást követőleg a szárazabb részeket szántó

földdé alakították át, a réteket pedig gondozásba vették.
3. Végül a fásliget új birtokosa, maga a város az összes fát kiirtotta, azzal a kötele

zettséggel, hogy 87 ha területen új erdőt fog telepíteni.
Az új erdő telepítése meg is történt. így alakult ki a régi erdőnek, illetve a később 

legelőnek használt fásbereknek a helyén a mai erdőtest. Ügy is jelezhetném: a tájmarad
vány ú őstölgyest új, fiatal tö lté s  erdő váltotta fel.

III. Az 1955. ÉVI ÁLLAPOT

Az ádagosan 25 éves korú erdő különállóan elszigetelt (inzuláris) fekvésű. Alakja: 2,5 km 
hosszú, átlag 0,3 km széles nyúlvány, tehát védőövezet jellegű erdőtest.

Fás növényzete jellemző a dél-zalai táj mezővédő erdősáv flórájára: kocsányos tölgy 
60% (27 éves), kanadai nyár 23% (15-25 éves), ákác 15% (20 éves), egyéb lombfa (méz
gás éger, magas kőris) 2% (20 éves).
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A fafajok szerint elkülönülő minden egyes erdőrészlet elegyetlen és egyszintű, a sűrű
ség változó, 0,5-0,9. A madárvilág szempontjából jelentős fák (vadgyümölcs, tűlevelű) 
és bogyótermő cserjék az erdőből hiányoznak. A gyepszint silány, csak helyenként buja 
növényzetű. (Újabban terjedőben van a vérehulló fecskefű. Azelőtt a práteri dűlőben 
ismeretlen volt. A magját a hangyák terjesztik.) A cserjés alsószint hiányzik. Csak kevés 
helyen telepedett meg a fekete bodza és a rekettyefűz. Az erdő tehát -  az állományok 
telepítésének és korának megfelelően -  kitöltetlen szálerdő.

Homokos talajú termőhelye gyenge minőségű, és sok helyen már egy méternyi 
mélységben erősen változó. Nagykanizsa város a tulajdonába jutott területet valahon
nan idegenből hozatott kocsányos tölgy makkal, fészekvetéssel telepítette be. A vetés
re kizárólag kocsányos tölgy makkot használt fel -  tekintet nélkül a terep hullámos ala
kulataira, talajnemeinek változására és kísérő flórájára. Nem vette figyelembe az eredeti 
faállomány mezgés éger és fehér nyár példányait, a 180-200 éves kocsányos tölgyfák 
külső alakjáról pedig azok minőségi vonásait sem.

A telepítő (korábban hegyvidéken szolgált erdőmérnök) előtt tisztára az a kép lebe
gett, hogy legmegfelelőbb lesz az uralkodó kocsányos tölgy (találó nevén: az őshonos 
„mocsártölgy”) mellett maradni. Nyilván nem számolt a vízszabályozási műveletek 
után beállott változásokkal, a vízgazdálkodás, főképpen a talajvíz hátrányos változásai
val sem. Be is következett azután az, ami egyébként előre látható volt. Az eredetileg 
100%-os makkvetett terület -  az újból eszközölt makkvetések és ültetések pótlásai elle
nére is -  elvesztette térszínének legkevesebb 40%-át. A kiesett területet azután az utólag 
telepített kanadai nyár és ákác foglalta el. A kocsányos tölgy az igényének megfelelő 
helyeken kielégítően tenyészik, bár a magasság szempontjából valamivel lemarad. 
Az ákác erdőrészletek silányak. A tervek szerint erdeifenyőre való átalakításra várná
nak, de erre is igen gyenge kilátással.

IV. A PRÁTERI ERDŐ m a d á r t a n i  t i p i z á l á s a  kísérletképpen alkalmat nyújt egyes 
biocönotikai jelenségek megfigyelésére, Ilyenek lennének:

-  megfigyelhető az újonnan létesített erdő madarakkal történő megszállásának 
folyamata;

-  vizsgálat alá vehető: vajon a környék meglevő erdei mennyiben segítik elő és 
viszik előbbre az új erdősávon a madarak megtelepedését?

-  minő kölcsönhatás figyelhető meg a madárvilág térfoglalása és társulása szem
pontjából a régi és az új erdei élethelyek között?

-  emelte-e az új erdőtest létesítése a tájegység faunáját a fajok arányszáma és a ma
dárpopuláció sűrűségének vonatkozásában?

-  végül: milyen hatékonyságú jelenségek mutatkoznak a biológiai növényvédelem 
vonalán?

Mindenekelőtt tartozom előrebocsátani, hogy a levonható tapasztalatok kevésbé 
lesznek párhuzamba állíthatók, és csak egyes vonatkozásaiban értékelhetők az alföldi 
erdősávok szempontjából. Ahhoz viszonyítva az itteni, átlag 25%-os erdősültségű tájon 
a fennálló helyzet lényegileg más.

A fásítások rendszerébe beletartozik az új fasorok létesítése, a hiányosságok kipótlása 
és fenntartása is. A dél-zalai erdőgazdasági tájon különösképpen a fasorok felkarolását 
tartom éppen úgy kívánatosnak, mint helyenként szükségesnek. A madarak szempont
jából a fasorok az erdők összekötő vonalai. Vidékünk fasorokban valóban gazdag volt 
(„zalai pálmaligetek” jegenyenyárral). Sajnos ezek a legtöbb helyen, kevés kivétellel,
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a háborús cselekmények következtében elvesztek. A fasorok elősegítik a nyílt térségen 
nem szívesen átrepülő madarak folyamatos közlekedését, és megkönnyítik a mezők 
rágcsálóira lesben ülő madarak megszállását is. A fasorok legnagyobb hasznát azután 
az újabban a mezőkre telepített gyümölcsösök vennék.

V. A p r á t e r i  e r d ő  rudas korba lépő faállományairól nyert általános benyomásom 
kedvezőnek legkevésbé sem mondható. A kanadai nyár állományok aránylag a legjob
bak. Ott azonban, ahol az altalaj cementtömöttségű, a telepítés sikertelen maradt. Az 
akácosok rossz fejlődésűek, a fák a száraz homokon elkorcsosodva maradnak. Jelenleg 
azonban még pajzstetűtől mentesek (új telepítésű szálerdők).

Próbálkoztak erdei fenyő ültetésével is, az eredmény azonban silány. Pagony Károly 
erdőmérnöknek az őrtilosi homokon vett tapasztalata szerint az állandó legelőre tele
pített fenyveseket előbb-utóbb a Trametes (Fomes) gomba teszi tönkre. A fertőzések 
továbbterjedése ellen mindent elkövetett, de mégsem sikerült egészen elgátolni. Az 
okot keresve azok között a talajnak a jószág vizeletével történt átitatottságát is felvetet
te. Erre való tekintettel is azt fogom a későbbiek során ajánlani, hogy a práteri erdőben 
ún. madárliget céljából telepítendő fenyő alrészleteket, illetve -csoportokat ne domb
ra és tisztásra, hanem a volt vízárasztott és már lombalommal borított, megnyugodott 
talajra ültessék el.

Ebben az erdőben az erdőművelés súlyponti kérdése a meglévő tölgyeseken nyug
szik. Ezeknek a legmagasabb korig fenntartandó részleteknek a sorsa áll előtérben és 
kívánja meg a legnagyobb figyelmet. A legjobb termőhelyet elfoglaló északi (67, 68 sz.), 
30 ha kiterjedésű, elegyetlen tölgyes valamennyire kielégítő, bár ez is magán viseli az 
importált (lengyelországi?) makk származási hátrányait. A gyengébb talajokon ked
vezőtlenebb a kép, a kocsányos tölgy kiterjesztett tenyésztése erőltetettnek bizonyult. 
Szemmel láthatóan igazolja ezt a rovarvilág is.

A homokhalmazokon található korcsfák valódi példái a tenyésztendő fanem hibás 
megválasztásának. Máris -  alig 30 éves életkorukban -  az ún. böhönc típust viselik magu
kon. Legfeljebb 6,5, többnyire csak 3 m magasra megnőtt, seprő alakú, nyomorgó gu
bancok. Talán csak arra lesznek alkalmasak, hogy, mint másutt megfigyeltem, elsőnek 
a fészkelőhely szempontjából megszorult fekete rigó építse be ágbogos, vízszintes koro
nájukba a fészkét.

Más tölgyesekhez viszonyítva sok a fiatal fákat ellepő gubacs (Cynips), a fák ágain 
felismerhetők a sávos tölgydíszbogár (Coraebus) gyűrűs alakú rágásai, gyanítható a gyű
rűs pajzstetű (Asterolecanium quercicola és variolosnm) jelenléte is.

A tölgyeseket aránytalanul nagy mértékben fertőzte meg a tölgy golyvatetű 
(Lachnus roboris). Ennek a problematikus életmódú növény te tűnek az elterjedése itt an
nál nagyobb veszélyt rejt magában, mert az erdő a tartós szeleknek erősebb mértékben 
kitett. Idővel bekövetkezhet a legszebb törzsek letörése és beszakadása, mivel a Lachnus 
a fákat válogatás nélkül szokta megtámadni. (Egy gyakorlati erdész véleménye szerint 
a növénytetű roncsoló munkáját a fa szövetében a kései fagyok segítik elő.)

A növénytevek elterjedése tekintetében mintha a práteri tölgyerdő vezető helyen 
állna! Előfordul ugyanis a tölgykéreg pajzstetű (Kermes quercus) is. Jobbára szórványo
san, egyes fákon található, legyenek kimagasló, akár mellészorultak vagy elnyomottak. 
(Erre a növénytetűre rátaláltunk a gyurgyánczi tölgyerdőben is.)

Itt azonban annál meglepőbb, mert itt „sűrűségi góc” is található. Ráadásul ezt 
a fertőzést a legjobb fejlettségű, 28 éves tölgy állományban találtam. Itt éppen a leg
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szebb külsejű, 25 darabból álló csoportban 18 fa van (1955) egymás mellett ellepve 
a fekete petegyűjtő pajzsokkal. A tünet a fák fennmaradása és a fertőzés terjedése 
szempontjából aggasztó. Fejlődésben lévő, rudas állomány veszélyeztetett fáiról van 
szó, amelyekre a gyérítéskor figyelni kell. Ami a továbbiakban a Quercetum tölgyeseit 
rendszerint kísérő gyapjaspille (Lymantria dispar) jelenlétét illeti, az erdőben különleges 
helyzet áll fenn. Azt két sajátos körülmény teszi szembetűnővé. Az egyik: mindamel
lett, hogy az erdő elkülönítve áll, elég nagy távolságban a környező és korosabb tölgye
sektől, ennek ellenére is fertőzést szenvedett. Északi irányban 10 km, keleti és déli 
irányban 7 km távolra állnak tölgyesek, a legközelebbit nyugatról is 34 km választja el a 
práteri dűlőtől. Ezek a számbavehető tölgyesek ez idő szerint azonban még mentesek 
a gyapjaspillétől.

Még feltűnőbb a másik jelenség: nevezetesen annak megállapítása, hogy a gyap
jaspille nyomjelei a fiatal korú tölgyerdőben máris fellelhetők. Ezt túl korainak tartom. 
Feltehető, hogy a mostani fertőzésben részes első lepkék szél útján kerültek az erdőbe. 
E feltevés mellett szólna az a körülmény, hogy az első petecsomókat az erdő északi sze
gélyén találtam. A fertőzöttség még bevezető állapotban van. Az első alkalommal kb. 2 ha 
területen mindössze 5 petecsomót láttam. Madarak által kiszedett vagy felpiszkált pete
csomót sem ekkor, sem később nem sikerült találnom. Jele annak, hogy ehhez a műve
lethez nincs az erdőnek megfelelő madara.

VI. Az erdőt megfelelő állományápolás jellemzi. Az ápolás rendszeres tisztításból, 
gyérítésből, mi több, helyenkint ágnyesésből áll. Az állományápolási műveletek értékét 
azonban nagy mértékben lerontják azok a cselekmények, amelyek az erdőt a városhoz 
közel eső fekvése miatt érik. Az idegen beavatkozás megnyilvánulásai: a látszólag vala
mennyire száradásnak induló fák kivágása, tördelése, behajkolása, az ágak lekampózá- 
sa, a télen-nyáron szüntelenül végzett „hulladékfa” felszedése és kihordása. Mindez 
megbontja az állományok záródását, s megakadályozza a legegyszerűbb cserjeszint 
képződését is. A cselekményekkel együtt jár az alom- és gyepszint letiprása, külön még 
hozzá a talajkísérő növényzet begyűjtése is -  a hasznos parazita rovarok rovására.

Nincs nyugtuk a fészkelésre megtelepedő madaraknak sem. Tetézi a bajt az élő fák 
sérülése, számtalan sebhely a fák gyökérzetén és törzsén -  mind megannyi támadási felü
let a gombák előtt. Ennek a természetellenes és állandósuló állapotnak lesz tulajdonít
ható -  a rovarfertőzések mellett -  a különféle kórokozó (pathogén) organizmusok fel
lépése és évről évre fokozódó elterjedése.

VII. Ezek után térjünk át a rovar- és rágcsáló károsítok elleni biológiai védekezés 
madárszereplőire.

A fás növények rovarkárosítói ellen elsősorban a cinegefélék, csuszka, fakusz, har
kályfélék, kakukk jöhetnek számba. Mindezek fatisztogató és -  a kakukkot kivéve (bár 
szereztek már megfigyelést kakukkról, amely tojását faodúba csempészte be) -  zártan 
fészkelő madarak. Velük közösen működik az éjjeli lepkevadász lappantyú és a szárnya
ló denevér. Sajnos, a fiatal korú erdőből éppen a felsorolt állati életformák hiányoznak. 
Hiányoznak mint fészkelők és lakók, és mint látogatók is elenyészően kis számúak.

A práteri, telepített mezei erdőnyúlvány egyúttal utal a mezővédő erdősávokra is. 
Ezek mind új telepítésű formációk -  hosszú ideig madarak nélkül. A fásításokban a rova
rok a madarakat megelőzik. A madarak erdősávokba való betelepedésének elősegítése tehát az 
elsőrendű feladatok közé tartozik.
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VIII. Van két közismert károsítónk, a cserebogár és a mezei pocok, amelyek táma
dásának a mezőségi térségre telepített erdők különösképpen ki vannak téve. A cserebo
gár lombfalásától főképpen a tölgyerdő ritkán szokott mentesülni. így vagyunk a mezei 
pocokkal is. Az erdők közelében előfordul, hogy télire bevonul az erdőbe, és rágásával 
a csemetésekben érzékeny károkat okozhat.

Amennyire alkalmam volt megfigyelni, a práteri erdőben sem a cserebogár, sem a mezei 
pocok, de a nyulakon kívül más rágcsáló sem okozott kárt. Erre abban vélek magyará
zatot találni, hogy az ártéri jellegű dűlő egészében sem kedvezett a károsítok elszapo
rodásának. A jövőben a rágcsálókat illető helyzet a vízgazdálkodás viszonyaitól függ. 
A dűlőben otthonos kószapocok károsítását az erdő területén nem észleltem. Az erdei 
élethelyek emlőseiből a (fészekrabló) mókus nem lakja az erdőt, az (egérszabályozó) 
róka viszont már készített több kotorékot is, és azokat lakja. A menyét -  igen ritkán 
a hölgymenyét is -  gyér számban és inkább a mezőkön fordul elő. A rovarokkal táplál
kozó sün itteni jelenlétéről nincs adat.

IX. Az erdő telepítése után a fogoly volt az első madár, amely a fészkelésre alkalmas, 
háborítatlan területre betelepedett. A fogoly a vízszabályozást megelőzőleg a mocsaras 
lápon igen kis számban élt, hogy utána annál erőteljesebb ütemben elszaporodjék, és 
szétterjedjen a vízárasztástól mentesült dűlőben. A práteri fogolyállomány aranykorát 
az 1925-1939. évek közötti időszak jelentette. Ennek az állapotnak az emlékezetes, 
1939-40. évi szigorú tél vetett véget. A foglyokra a végső csapást 1940. febr. 13-a mér
te, amikor az utolsónak maradt madarak is elpusztultak. Most, a tragikus esemény után 
15 évvel, újabb telepítésből származó 1, legfeljebb 2 csapat található a dűlőben, azok 
sem az erdő területén, ráadásul szaporodást sem mutatnak.

A fogollyal egyidejűleg a dűlőben szórványosan előforduló fácán is behúzódott a fia
talosba. Az erdő gaz- és dudvaszintjében fészkelve szépen szaporodásnak indult. Később 
megtalálták az erdőben az éjjeli és a téli felgallyazás lehetőségét is. Sajnálatos, hogy az 
említett abnormális tél nem kímélte a fácánállományt sem. Manapság alig néhány, utó
lag betelepített fácán mutatkozik az erdő körül.

A fogoly és fácán mellett harmadiknak a kevéssel beérő fürj vonult be egyszer-másszor 
költésre az erdőbe.

Hamarosan fészkelésbe kezdett a citromsármány is, amely azóta is fészkel -  gyér szám
ban -  az erdőben.

Lassan, az első évtized vége felé telepedett be fészkelésre a tövisszúró gébics. Az erdő
széleken többes számban fészkelő.

Ugyanazon idő tájban, az országra kiterjedő bagolyinvázió során, az erdőbe réti füles
baglyok érkeztek. A tél folyamán bent tanyáztak (15 db) az erdőben, és onnan kiszállva jár
ták mezei pocok után a mezőföldeket. Fészkelésre, ami különben rendkívüli lett volna, egy 
pár sem maradt vissza. (Iharosban fiatal tölgykultúrában 2 párt sikerült megfigyelnem.)

Átvonuló kék vércsék kisebb csapata egy esetben szállt meg (rövid időre) az erdőben. 
A kék vércse nem tartozik vidékünk, sem a megye madarai közé. Ellenben a vörös vércse 
rendszeresen fészkelő, és több példánnyal (9 is) áttelelő madarunk. Fájlalnom kell, hogy 
a práteri fásberek kiirtása alkalmával az új tulajdonos kérelmem ellenére sem hagyott 
vissza néhány álló fát. A lesvadászó vörös vércsék és egerészölyvek a szállófákról igen hasz
nos munkát végeztek volna.

Azóta a dűlőn huzalvezeték vonul végig, amely átvezet magán az erdőn is. A távvezeték 
oszlopain az említett madarak a költésen kívül eső időben gyakrabban figyelhetők meg.
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Megszokott jelenség, hogy a nyílt mezei térségen telepített erdőjellegű fásítások 
első fészkelő madarai a mezei életmódú fogoly, fácán, citromsármány és elvétve a fürj. 
A fészkelők közé beállhat még a csuk (csaláncsúcs), nedves réten, erdei tisztáson pedig 
költhet a haris. Mellettük azután számba jöhetnek egyéb madárfajok is, jóllehet a prá 
téri erdősítés területén nem álltak be a fészkelők sorába. Ezek egyike a mezei pacsirta. 
Vidékünkön több helyen és nemegyszer találtam fészkelve fiatal korú erdőkultúrákban, 
tölgy-, sőt fenyőültetésben is Az alkalmazkodásnak hasonló példáját figyeltem meg kivé
telesen sordélynál, s a Délsomogyi Homokháton erdei pacsirtánál. Ide tartoznak -  nálunk 
ritkán -  az erdei pityer, gyakrabban a mezei poszáta. Az utóbbi be szokta érni erdőn kí
vüli cserjésekkel, elevensövénnyel és bokrokkal is, mert a zárt erdőt kerüli.

Nincs szüksége fejlettebb fás növényzetre a fészkelő nádiposzátának. Megtelepedik 
csatorna, patak, vizesárok menti csuhik és nádfoltok cserjéin, sőt a vizektől valamennyi
re távolabbra is. így találtam az erdőt átszelő csatorna közelében az énekes nádiposzátát.

A leírt betelepedési folyamat jellemzi általában az erdősáv jellegű mezei fásítások első 
évtizedes szakaszát olyan sorrend betartásával, amely a fafajok, például a lassú növésű 
tölgy, vagy a gyorsnövésű nyárfélék növekedési (magassági) viszonyaival és az állomá
nyok szerkezeti struktúrájával függ össze.

Az erdősávok azután a megtelepedési folyamat második fázisában már erdei életmó
dú madaraknak adnak fészkelési lehetőséget.

A fészkelés szempontjából következetesen megállapodottnak -  a betelepedés sorrend
jében -  a következő 3 madárfajt találtam: az erdei pintyet, az aranymálinkót és a gerlét. 
Mind a 3 madárfaj erdei, egyúttal ligeti (kiserdei) és kerti életmódú fészkelő madarunk. 
Az erdei pinty legelőbb a 8-12 m magasságú tölgyfákon telepedett meg. Egyidejűleg 
az aranymálinkó a 15-18 m-re kimagasló nyárasokban. Utánuk próbálkozott meg a fész- 
keléssel a gerle. Ez utóbbi be szokta érni alacsonyabb koronaszintű, de lehetőleg sűrű 
záródású állományokkal és a 6-8 éves akácosokkal is. Az a gyanúm, hogy az elsőnek lete
lepedett gerléket az erdőt napról napra látogató, hívatlan népség fosztotta meg a fészkétől. 
Érvényesülhetett azonban a távolabbi erdők szívó hatása is. Gerlére a kilátások ezen
túl sem biztatók.

Az erdei pinty a fennálló viszonyokhoz arányos számban alkalmazkodott. Futja ide
jéből a második költésre is, hiszen a hovatovább mind többes számban áttelelő (<J 9) 
pintyőkék korán belekezdhetnek a költésbe. A fészek építésével április 10-e körül már el 
szoktak készülni. Az első költésből származó fiatalok csakhamar elszélednek egymástól 
és az erdőt egyenként járják. Csapatba vidékünkön nem szoktak összeállni. Ami csapat 
késő ősszel szem elé kerül, bizonyosan az északabbról levonuló madarakból áll. Pintye
ink jelentős mértékben rovarokkal táplálkoznak, fiaikat rovarokkal nevelik fel, gyakran 
látni őket -  rovarok után keresgélve -  az alomszinten is. Az erdő nyárfái mostanában 
kezdenek termést hozni. A vattaszerűen lehulló termést előnyösen fogják a pintyek és az 
aranymálinkó fészkük kibéleléséhez felhasználni.

Az aranymálinkó sűrűsödése észrevehetőbb, mint az erdei pintyé. A gyorsnövésű 
nyárasok magas szintje számára mind alkalmasabbá válik. A tölgyesek jól záródott koro
naszintje az aranymálinkónak szintén kedvező lakóhelye. Hasznos működését azután 
bőségesen fejtheti ki a kártevő rovarok, hernyók, sőt a szőrős hernyók apasztásával is. 
Mint fészkelési helyéhez évről évre ragaszkodó madarat, az aranymálinkót tartom a rudas 
korban levő erdő egyik leghasznosabb lakójának. Melléje sorozható a kakukk is, ami
kor nyugtalan helycserélései közben el-elkerül ebbe az erdőbe. A kakukk, az eddigi jelek 
szerint, többnyire a környező erdőségekben marad, ahol több a fészkelő madár, és
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fianevelő gazdáiban nagyobb választékot talál. Egyszer-másszor megfigyeltem, hogy 
a práteri dűlő rétjein kaszálások után valamely rovargócot csoportosan látogatott.

Az erdőt ez idő szerint jellemző helyzet, tudniillik a faállományok kora és az ezzel 
kapcsolatos odúhiány, valamint a túlzott tisztítás és rongálás, végül a megfelelő cserje
szint hiánya érthetővé teszik, hogy a fészkelő madarak két nagy családja, a bokorlakó 
és a zártan fészkelő madárfajok hiányoznak. Ezért a róluk szóló beszámolóm túl rövid 
lesz. Háromnál több faj nem is kerülhet említésre.

A poszátákból egyetlen Sylvia-t (sp.?) figyeltem meg. Ahhoz, hogy a 87 ha kiterje
désű erdőben valahol megfelelő sűrűséget találjon, olyan sűrű cserjésre kellett akad
nia, ahol a fészkelésében nem fogják háborgatni. Találkozott is egy vizes teknő, száraz 
lábbal nem járható, afféle tócsa szegélyén egy kis bodzással. A poszátapár itt telepe
dett le 1954 tavaszán, és visszatért oda 1955 nyarára is. Amikor március 18-án egy fe
kete rigó először került szemem elé, még nem lehettem abban biztos, hogy az az 
erdőben fog-e maradni. Erről azután bizonyosságot adott a július 18-i találkozás. A meg
figyelt példány azonban (öreg <? színezetű) lehetett vendég madár is. A fekete rigó 
költéséről nincs adatom, erre nézve a közeljövő kilátásai nem is biztatók.

Mit is jelentsek ezek után az erdei élethelyek jellegzetes lakóiról, a cinegékről? Téli 
napokon egyszer-másszor -  legkorábban december 22-én, legkésőbb március 18-án
-  őszapókkal és széncinegékkel találkoztam. Kedves, ritka jelenség volt a tölgyesben 
egy alkalommal (február 7-én) kékcinege 2 példányát megfigyelnem.

Ezek a jelenségek szólnak a mellett, hogy a környező erdőtestek az új fásítások felé 
is eresztenek kóborló madarakat. A távrepüléshez nem alkalmazkodott madarak (pél
dául cinegék) átrepülését -  a meglevő sorfák hiányában -  a közbeeső szántóföldeken 
fennállva hagyott, magasszárú napraforgó és tengeri szokta elősegíteni.

A télen megfigyelt cinegék az erdőből eltávoztak. Odúk hiányában a leggyakoribb 
megjelenésű széncinegékből sem maradt vissza. Amennyiben nem téves az erdőben 
elhelyezett 3 vízvezetéki szivattyútelep egyik őrének beszámolója, úgy egy július 8-án 
megfigyelt széncinege pozitív kivételt jelenthet. A naposőr megfigyelte, amint a cine
ge az őrház elé épített villanytranszformátor 24 nyílású, végig üres vascső
szerkezetének egyikéből ki-be röpdösött. Vajon a kíváncsi madár csak szemlét tar
tott-e, vagy szorosabb köze (fészke?) volt-e a csőüreghez, azt nem volt alkalmam 
megállapítani.

Minden alkalommal különös figyelmet fordítottam a harkályfélékre. Ezek a mada
rak a szálas erdők lakói, a 20 éves korú nyárasok pedig már magas szálerdőnek 
tekinthetők. Odú ácsolására is kiválóan alkalmasak. Odúnak vagy kivájásnak a jeleit 
azonban még nem sikerült megtalálnom, bár nem egy nyárfa elérte már a 25-30 cm 
mellmagassági átmérőt is. A kúszómadarak közül legelőbb a nagy fakopáncs betelepe
désére lehetne számítani, de sok reményt nem fűzök hozzá. Télen ugyan elvétve elő
fordul. Hallottam a hangját december 22-én, és látták a madarat március 6-án. Ezek 
azonban kóborlók lehettek. A magyarázatot a dél-zalai táj sajátossága adja: a gyümöl
csös szőlőhegyek Castanetum tájának diófákban való gazdagsága. Korábban a nagy fa
kopáncs -  a közép- és kis fakopánccsal, valamint a küllőkkel, csuszkával és fakusszal 
együtt -  az erdők magasabb korosztályú állományaiban elegendő faodúra talált. A kor
osztályok fiatalodását követve azután fokozatosan betért a gyümölcsösökbe, később 
a kertekbe is, ahol öreg diófákra talált, és ott is fog maradni. A diófák kivágását eltil
tó rendelet azzal az előnnyel járt, hogy a túl tartott és már koronaszáradt diófák hosszú 
éveken át fennállva maradtak. Ezek odúit azután legelőször a nagy fakopáncsnak a ti
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pikus és az időközben beszivárgott, illetve felismert balkáni változatú példányai fog
lalták el, és azóta emelkedő számaránnyal elterjedőben is vannak. Hasonló életmódú 
rokonai, a küllők, a közép és kis fakopáncs, valamint a csuszka és a fakusz továbbra is 
az erdőkben maradtak. A felsoroltak populációja viszont vidékünkön az utolsó 50 év
ben erősen meggyérült. A kiesését azóta a nagy fakopáncsok sűrűsége pótolja. Ebben a 
kiegyenlítésben azután a diófáknak, általában a kiselejtezésre még nem került gyü
mölcsfáknak is jelentős szerepük volt.

(Sok helyen előnyösnek bizonyult mind a kisparcellás magánerdőkben, mind 
szőlőhegyekben és kertekben a határmezsgyéken fennálló, ún. „peres” /vitás/, külön
böző fajú lombfák visszahagyása. A határfák egyike-másika magas életkorig jutott el, és 
több helyen egymagában képviseli az odvas és hasadékos fákat. A „fenntartott tartalék- 
területek” elhanyagolt gyümölcsfáin szintén nem egy madár /újabban füleskuvik/ talált 
fészkeléshez otthonra.)

A fészkelők sorában utolsónak maradt a dolmányos (szürke) vaíjú. Vidékünkön, ahol 
a fákban bőségesen válogathat, a magas fákon szokott fészket rakni. (Egy esetben találtam, 
és éppen a Práter-dűlőben, alacsony fészekre. Fészkét egy nyárfaóriás legalsó ágán a fehér 
fagyöngy csokrában rejtette el, alig 4 m magasságban.)

Egyébként a szürke varjú ebben a dűlőben azelőtt sem volt gyakori fészkelő. Meglepő, 
hogy a szarka szintén nem fészkelt a dűlőben, és manapság sem figyelhető meg.

Ezzel a fészkelő madarakkal végeztem is volna. Tekintetbe véve az erdősáv korát 
és szerkezeti felépítését, úgy tekintem, hogy ott többféle madárfaj betelepedése nem 
is lett volna várható.

Végül megjegyzem, hogy az erdőre iskolai rendeletre kiküldött kisfiúk 1954 tava
szán fekete rigónak és széncinegének tépésből származó tollfoszlányaira találtak. A tol
lak a tél folyamán elhullott vagy karvalytól levágott madarak pusztulásáról szolgáltat
tak bizonyító adatokat. Kérdésemre, hogy a fiúk rajtvonalban felfejlődve mit keresnek 
az erdőn, nagy bátran adták meg az inkább felbosszantó, mintsem igazoló választ: min
den egyes (!) tanuló tanulmányozás (?) céljából madártoliakat tartozik gyűjteni (!).

X. Az erdő életére nem közömbös az átvonuló és a téli vendégmadarak működése 
sem. Az ideiglenes tartózkodású madarak természetesen nem tipizálják olyan mérték
ben az erdei élethelyet, mint az erdőben fészkelő és főképpen az állandó jellegű madár
világ. Jelenlétük azonban folyamatossá teszi a madárvilágra tartozó tevékenységet, melynek 
hatása végül a biocönotikus egyensúlyban érvényesül.

Erdei élethelyen a kóborlásra induló madarakat két szempontból osztályozhatjuk; 
mint rovarokkal táplálkozók (fatisztogatók) és mint növényi szervekkel táplálkozók.

A fatisztogatókból az általunk vizsgált erdőt kevés keresi fel. Eloszlásuk és tartóz
kodásuk tartamossága annyiban vehető mégis arányosnak, amennyiben a tél folyamán 
a rovarirtók a környező nagy erdőket szokták járni. A práteri erdőt magába foglaló hos
szú Principális-(Kanizsai-)patak puszta térsége a vonuló madarakat az erdők láncolata 
felé tereli. Említést tettem őszapóról, széncinegéről és nagy fakopáncsról. Egy esetben 
(december 19.) az erdőben kisebb barátcinege-társaság szorgoskodott. A barátcinege 
táplálékváltó madaraink közé tartozik. Rovarok mellett növényi magvakkal is kiadósan 
táplálkozik. Gyakrabban találkozunk gyommagvakat szedegető sármánnyal és tengelic- 
cel. Megfigyelhető a süvöltő és a fenyőpinty is. Erős téli napokon (tartós -18 °C mellett) 
szajkók voltak láthatók (január 22-február 18.). A szajkók az egyik erdei nyiladék kuko
ricaterméséből kihullott magvakat szedegették fel.
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A szajkóval egyidejűleg az egyik őrháznál 2 erdei fülesbagoly jelent meg. A baglyokat 
az éhség kényszerítette arra, hogy fényes nappal a hóra leszállva kutassanak élelem után.

Érdekes vendégmadár érkezett 1955. augusztus végén egy macskabagoly képében. 
A károsító rágcsálók leküzdésében az erdei fülesbagolynál (testsúlya 220-350 g) jóval 
jelentősebb macskabagoly (testsúlya 380-670 g) vidékünkön sokkal gyérebb előfor
dulású. Vele azután az történt, hogy már talán az első látogatásakor katasztrófa érte. 
Leszállása közben mind a két szárnyával egyszerre érintette a transzformátor állvá
nyaihoz levezető huzalokat, és az áram agyonsújtotta. Az egyik szárnyán kis égési seb
bel, megmerevedett állapotban, a párhuzamos vezetéken függve maradt.

Ökörszemet szintén sikerült megfigyelnem.
Ami madárfaj azután még számba jöhet: a karvaly, héja, kissólyom, nagy őrgébics és 

egerészölyv.
A nagy madárvonulások idejéből csak a kerti rozsdafarkút és % füzikét sikerült felje

gyeznem, de csak egy-egy mozzanattal. Az erdőben erdei szalonka is megszáll.
Ezzel azután a megfigyelt madárfajok felsorolását le is zárhatom.
Mindarra, ami történt, az adottságok szintetikus tényezői ütötték rá a bélyegüket. 

Puszta alföldi tájon a helyzet másképpen alakulhatott volna, de hasonló adottságok 
mellett a dél-zalai (és dél-somogyi) erdőgazdasági tájon ugyanilyen állapothoz érkez
tünk volna el.

Ami a környékbeli erdőségek közvetlen hatását illeti, ez a helyüket változtató nagy 
fakopáncs, a cinegék, a szajkó és a baglyok alkalmi jelentkezésében nyilvánult meg. Ki
fejezést nyert volna az erdei pinty és az aranymálinkó megtelepedésében is. Ezeknél 
azonban még több évi megfigyelésre lesz szükség. Mind a bokorlakó, mind a zártan 
fészkelő madárfajok esetében ez a hatás elmaradt. A gerlét illetően a fennálló helyzet 
közömbös.

XI. Amennyiben a fészkelő madarak sűrítése érdekében mielőbbi és tartós előrehala
dást kívánunk elérni, véleményem szerint ezt a következő műveletek vihetnék előbbre:

a) Az elegyetlen, egyszintű tölgyesek alátelepítése (elsősorban a faállományok érde
kében) juharral, hárssal és cserjékkel a második koronaszint kiképzése céljából.

Az erdőnek mezőre néző szegélyein a gyérítések alkalmával hagyjunk 10 m széles 
sávon sűrű növényzetet. A vadon növő bokrosok is meghagyandók.

b) Az erdőterület több (4-6) pontján némi alomtakaróval borított, gyér sűrűségű 
folton, kb. 0,2 ha kiterjedésű fenyőliget telepítése a madárvilág számára.

A szokásos erdei- és feketefenyő mellett, de inkább helyettük, ajánlanám a szurkos
fenyőt (Pinus rigida) és a Banks-fenyőt. Ezekre példát találunk a práteri erdőhöz hason
ló talajú gördövényi erdőben. Ott jól tenyészik a fényigényes, de a kevés oldalárnyéko
lást megtűrő szurkosfenyő, és az a többi fenyőnél sűrűbb lombozató.

Valamelyik nyárfacsoport -  életkorának kitolásával -  idővel alkalmassá válhat a ve
tési varjak megtelepedésére is.

c) A tölgyesek már alátelepített, egyes pontján 0,5-1,0 ha területű részletek szigorú 
lezárása -  mesterséges fészekodúk (helyenként 10-15 odúval) egyidejű kihelyezésével -  
cinegék, csuszka, légykapó, nyaktekercs, esetleg fakopáncs és seregély számára.

A ligetek lezárása a terepen található és maholnap feleslegessé váló katonai dróthá
lózat felhasználásával nem ütköznék nehézségbe.

d) A fogoly és fácán betelepítése és jelentős mértékű sűrítése mesterséges módsze
rekkel. Az erdő kiválóan alkalmas a fácán visszatelepítésére, az volt a múltban is. A rö
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vid vágásfordulójú nyár- és akácrészletek váltakozva megfelelő sűrűséget fognak bizto
sítani a remízlakó fácán számára. Seprőjeneszter (Spartium) is vethető a fel nem újítha
tó foltokra és az erdő szegélyére.

Téli etetésre a feltört nyiladékokon kukorica és napraforgó termelhetők.
e) Denevérek megtelepítése. A baglyokat és a lappantyút helyettesíthetnék a vidékünkön 

amúgy is megritkult erdei életmódú denevérek. A korai denevér (Vespemgo noctula) megte
lepítése (alvó állapotban szállítva) lenne ajánlható. Nemcsak a leggyorsabb és a legügyesebb 
reptű, de a legfalánkabb denevérünk is, az erdőben pedig a legmagasabb fák sudara felett 
szállong. Rovar, cserebogár és főképpen lepkék (Lymantria, Tortrix) pusztításában „hatalmas 
tényező, valóságos áldás az erdőgazdaságra nézve” A denevértorony egyszerű deszkafiil- 
kék alakjában máris felszerelhető az erdőn átvezető, kettős állványú vasoszlopokra.

j )  A 87 ha-nyi erdő külön őrzéséről minden körülmények között gondoskodni szük
séges. Megjegyzem, hogy bizonyos őrszolgálat máris gyakorlatban van.

g) A jövőt illetően az erdő madárvilágának feljavulása bizonyosan kedvező hatású 
lesz a szomszédos területekre is. Példák igazolják, hogy madársűrű ligetek jelentős ma
dártöbbletet szoktak juttatni a környékre, és ennek azon részére is, ahol a mesterséges 
fejlesztés (odúk kihelyezése) nehézséggel jár.

XII. A TÁJRÉSZLET ÁTALAKÍTÁSÁNAK MEZŐGAZDASÁGOT ILLETŐ TOVÁBBI FEL
ADATAI

Maga a práteri dombhát, amelyen a múltban is mindvégig fás növényzetű formáció 
állt, az új erdő telepítésével valamennyire átalakult. Ez az átalakulás azonban a nagy kiter
jedésű dűlőnek csak egy kisebb részlegén történt meg, és abból állt, hogy ez a részleg 
véglegesen az erdő jellegét vette fel. De a táj arculata ezután is további átalakítást fog igé
nyelni, hogy lépést tartson azzal a fejlődéssel, ami kezdetként az új erdősítéssel bekövet
kezett. Az történt ugyanis, hogy a gazdaságilag azelőtt alig kihasznált ártéri állapot helyé
be mind nagyobb mezőgazdasági kultúra lépett, és fog azon sorozatosan kifejlődni. Itt 
nincs szükség folytatólagos erdőtelepítésre. A fejlődő szántó- és kertgazdálkodás védel
mét a továbbiakban egyszerű erdőnkíviili fásítások útján is elő lehet segíteni.

Alacsony fekvése és ködössége miatt a csatornavölgyi lapály nem alkalmas gyümöl
csösök számára. Tudtommal erre vonatkozó tervek nem is merültek fel. A dűlő alkal
masabb az állattenyésztés fejlesztésére szolgáló réti és mesterséges takarmányok, ipari- 
és silónövények, különösképpen kerti vetemények termelésére, figyelembe véve a víz- 
gazdálkodás (öntözés) adottságait is.

Már a közelmúltban életrevaló bolgárkertészetek működtek a lapály peremföldjein, 
és a földbirtokrendezések során földhöz juttatott parasztság szorgalmas munkával pia
ci termékei számára évről évre nagyobb területet hódított meg. Újabb erőfeszítések út
ján ezek a kertművelésű területek megnőttek. Itt kialakulóban van Kanizsa város kert- 
gazdasági zöldövezetének egyik jelentős részlege. Mindaz, ami az új gazdálkodási 
módszerekbe beletartozik, a növényvédelem tervszerű kifejlesztését kívánja meg, erre 
pedig megvan a lehetőség a növényvédő fásítások útján is.

Ami legutóbbi fásítás ez ideig a Dencsár-mellékcsatorna mentén észak-déli irányban ve
zetett, 0,8 ha-nyi sáv létesítésével történt, egymagában nem elegendő. Mindenesetre példa 
arra, hogy az erdősáv fái, a magas kőris és a mezgés éger, kellő védelem és gondozás mel
lett, kiváló fejlődést mutatnak, s hamarosan kedvező szerepet fognak betölteni. A példakép 
egyenesen arra biztat, hogy az egész dűlőben létesüljenek hasonló erdősávok (a veteményes 
kertek övezetében) és fasorok (a rétek térszínén), de nem az észak-déli, hanem a kelet-nyu-
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gáti irányt követve. A fasorok belső hálózatát azután kiegészítené a dél-északi irányú, 
hosszú bekeretező záróvonal, amely z főcsatorna mentén végig felvezethető a Palin magassá
gáig, az ott már nyugatról fennálló erdőfalazatig. Az uralkodó szélirány északnyugati.

E fejlesztő műveletek útján alakulna ki egy lényegesen kedvezőbb helyzet a madárvilág 
számára is. A puszta térségre beállított vonalak ugyanis összekötnék a práteri erdőt az 
alsónyíresi, szaplányosi és zsigárdi erdőségekkel. Ezen az úton indulhatna meg a madarak 
mozgalmas helycseréje a madárszegény dűlő és az ősi erdei élethelyek között. A minőségi és 
mennyiségi madársűrűsödés azután nemcsak az erdők és az erdősávok közveden védelmét 
fokozhatná, hanem széles térségen terjedne ki a mezőgazdasági növényvédelem irányába is.

c) A parkerdő mint madárliget Feljegyzések az iharosberényi park életéből, 1905-1955

Az olyan összetételű fásnövény-formáció, amely fészkelő madaraink tartamos sűrűsé
gével valóban madárligetnek bizonyul, a parkerdő jellegű élethely megjelenési alakjá
nak felel meg. Az ilyen természeti egység szabatos körülírása olyan kiemelt megjelölé
sekkel, aminők a „liget”, a „kert”, a „park” már távolról elénk tárja a sajátos élőhely 
egyéniségét.

A nagykanizsai tájegység területén az iharosberényi, báró Inkey-féle kastélypark bizo
nyult méltán nevezhetően madárligetnek. Hozzá hasonló madársűrűségű fás formáci
ót másutt nem volt alkalmam látni. A megfigyeléseket az 1904-1906. években végez
tem, a feljegyzett adatokat azután 50 évvel később, az 1954-1955. években összegezve 
kiértékelés alá vontam.

Előre látható volt, hogy az eredeti biotóp fél évszázad folyamán minden körülmé
nyek között lényeges változásokon fog átmenni. A leromlásig vezető átalakulást 
azonban ezen a ponton kivételesen erőszakos tényező, a háborús évek cselekményei 
idézték elő.

Hosszadalmas lene a két szélsőséges állapot között eltelt időszak jelenségeivel rész
letesen is foglalkoznom. Ezért úgy vélem, hogy az 50 éves időszak két határpontját el
választó „a” és „b” állapot közvetlen összehasonlítása az élethely madárvilágáról kife
jezőbb (markánsabb) vázlatot fog nyújtani.

Az időtávolságot átfogó szembeállítás valamennyire lehetővé teszi egyes élettani jelen
ségek elemzését is. Nevezetesen, rámutathat arra; egyes madárfajok mennyire külön
böző módon alkalmazkodnak a mesterségesen átalakított (átépített) környezethez is, míg 
mások igényeinek viszont az eredeti (primér), a természetes felel meg.

A) 50 ÉVVEL e z e l ő t t . 1904-1906
A kastélypark madársűrűségét nem annyira a fészkelő -  mert az otthonosságon van 
a súlypont -  madarak egyedszáma, mint inkább azok fajgazdagsága jellemezte. A quan- 
tum mellett tehát kifejezést nyert a qualitív összetétel is. A költés kellően korai időben 
vehette kezdetét, és egyes madaraknál megismételve, háborítatlanul folyt le a kedvező 
őszi évszak utolsó napjáig.

Ami az élethely különleges érdekességét adta, azt a környezet természetes viszo
nyaiban találtam meg. Ismeretes, hogy a kertészeti műveletekkel folytonosan idomí
tott díszkertek nyomorékká nyirbált fáikkal, meg sima folyosókat és szabott ernyőket 
képező cserjéikkel általában szegényes madárfaunát tárnak elénk. Ez a park viszont 
valamennyire a középkori kolostor- és várkertekre emlékeztetett, amikről történelmi 
feljegyzések tanúsítják, hogy az erdőkkel közvetlen összeköttetésben álltak. A leg
több madárnak otthont adó kertet magából a fennálló, ősi jellegű erdőből képezték
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ki, vagy erdővel egészítették ki. A zalai krónikaírók még a XIX. század közepén is kivé
telesen madárgazdagnak találták például a bencésrend zalaapáti kolostorkertjét, mö
götte a kivételes kezelésben tartott erdőláncolattal. (Célirányos, tervszerű madárvé
delem akkor sem volt. A fás növényzet tenyésztési irányítása és ápolása például 
Berlepsch mintájára, mesterséges fészekodúk kihelyezése, téli etetés stb. nem voltak 
gyakorlatban.)

Az iharosberényi park uralkodó faállományát hazai, őshonos fák alkották, évszáza
dos tölgy és bükk, elegyesen gyertyánnal, hárssal, szórványosan juhar, szil, madárcse
resnye lomb(erdei-)fák. Külön csoportokban gesztenye, ákác, bokrétafa. Kimagasló 
részletként pedig magasszálas erdeifenyves, díszítő foltokban luc- és simafenyő. A ter
mőhelyén jól fejlődő hazai fák között a telepített díszfák számára aránylag kevés 
növőtér jutott. Soraikba csak néhány óriási platán, Tsuga [Lawson-ciprus], Taxus [tisza
fa], 3 példány robosztus Wellingtonia [óriás mamutfenyő] és a Ginkgo [páfrányfenyő] 
példánya tartoztak. Úgy tapasztaltam, hogy madaraink az exóta fákhoz kevésbé szok
tak ragaszkodni. Általában figyelmen kívül hagyták például a hazai bükktől lombszíné
vel elütő vérbükköt, vagy tölgyek mellett a lazább lombozató vörös tölgyet is.

Ami a parkerdő megszállását illeti, mind a rovarirtó, mind a jobbára növényi szervekkel 
és magvakkal táplálkozó madár megfelelő elhelyezkedésre találhatott. Számukra a különfé
le cserjék, a bozótok és az élősövények, a felkúszó folyondárok rejtekeitől kezdve vertikális 
irányban a különböző fajú, korú, alakú és váltakozva társuló lomb- és tűlevelű fák 35 m ma
gasságig felnyúló koronaszintjükkel nyújtottak menedéket. A talajszint alomtakarója a zárt 
állományok védelme alatt gyűjtedenül maradt, szél sem hordta el. A fák felnyesése, az állo
mányok gyérítése, szálaló fahasználat sem volt gyakorlatban. Famag- és tobozgyűjtés nem 
volt szokásban. Kaszálásra csak a nagyobb tisztások kerültek. A szabályszerű úthálózatot ka
nyargó ösvények helyettesítették.

Maga a mintegy 20 ha kiterjedésben szorosan körülzárt kerti liget a madarak szempont
jából a központi lakóterületet (territóriumot) jelentette. Szorosabb értelemben a fészkelés 
szempontjából gyűjtőkamrának számított, kiterjedve a parkot főképpen keleti és északi 
irányban körülfogó, optimális növénytenyészetre is. Az élethely külső övében ugyanis nagy 
kiterjedésű gyümölcsösök (almafákkal az élen), erdő jellegű gesztenyés és diós csoportok, 
hárs- és eperfasorok, külön szőlő, lucerna- és lóherkaszálók, valamint szántók, jószágkifu
tók nyújtottak változatos részletekben tápterületet a kijáró madarak számára. Makk-, to
boz- és bogyótermés, olajosmagvak, ivó- és fürdővíz, homokfürdő, majd a közeli majorgaz
daság térségén szerves hullaték bőségesen álltak a madártársadalom rendelkezésére. A 
mesterséges fészekodúk hiányát pedig az évszázados emlékfák üregei és hasadékai pótolták.

Amíg a vad növényzeten felül a pázsitszint aromatikus virágai és a téli virágházak futó
növényei gazdag bogárságot vonzottak a parkba, addig az erdei csersavas növények a ma
darak anyagcseréjére jelentettek előnyt. Az ún. sziklaszintet helyettesítő épületfalak, tégla
rakatok, nádfedésű házikók az épületekhez ragaszkodó madarak megtelepedését segítették 
elő (fecskék, verebek, rozsdafarkú, fehér billegető, szürke légykapó).

Az életközösségből nem hiányoztak a rágcsálókkal táplálkozó baglyok (kuvik, gyöngy
bagoly) sem. Ugyanúgy otthonra találtak az emeletes kastélyon (tágas mászókéményekkel) 
és a koros fák üregeiben a denevérek. A külső övezet több erdő jellegű facsoportjában, 
vagy meg nem mászható, magas jegenyefákon egy-egy megtűrt szürke varjú elhagyott 
fészke egyszer-másszor vörös vércsét is lekötött. A természetes faodúkból nem hiányoz
tak a csókák és a seregélyek, távolabbra pedig, a legelők fáin a szalakóta és banka csada- 
kozott az élethely gazdag faunájához.
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A parkerdő szegélyére kieső bozótosokat többször bekóborolt fácán találta alkal
masnak -  a megtűrt vendég jogán -  a megtelepedésre. A költésen kívül eső évszakok
ban a kóborló, az átvonuló és a téli vendégmadarak látogatták a bennszülött 
költözködő madarak távoztával elcsendesült parkerdőt. (Ritka vendég volt egy esetben 
a fenyőszajkó.) Telelésre vissza szoktak maradni: fekete rigó, veresbegy, erdei pinty, 
zöldike.

A kóbor macskák nem részesültek kíméletben. Mókust, a fészkelő madarak ellensé
gét, az említett két esztendő folyamán a parkerdőben nem láttam.

b) 50 é v v e l  k é s ő b b . 1 9 5 4 -5 5

A legutóbbi háborús események sajátos helyszíni kihatásai legsúlyosabban éppen a park 
faállományát érték. Az élethely elitközpontjának a teljes pusztulás mértékét elérő tönk
retételével megszűnt annak madárliget jellege is. A fa- és cserjeállomány 90%-ának ki
irtását a parkerdő felparcellázása követte. A házhelyek részben be is épültek, és az élőbb
ről körülzárt telek átmenet nélkül beleolvadt a községbe.

A letarolt területet helyenként feltörték és veteményes művelés alá vonták, má
sutt töretlenül hagyták. Ezeken a foltokon azután elvadult vegetáció, ágas-tüskés- 
bozótos verődött fel, kuszáit szövevényével elborítva a szórtan visszahagyott rozsé, 
fahulladék, tuskókorhadék kupacait. Jelenleg a legnagyobb kiterjedésű bozótos lehet 
mintegy 2000 m2. A madarak szempontjából elsősorban ezek a cserje- és dudvabozó- 
tosok jöhetnek számba -  mint a dús parkflóra silány maradványai. Mindenesetre né
hány igénytelen bokorlakó madár számára egy időre alkalmasak maradtak.

A bozótosok mellett csak másodsorban jelentenek némi értéket a tarolásból vissza
hagyott álló fák. Ezek a koronaszint lombmennyezete letépett terítékéből 
kiemelkedő egyes „fejfák” csak a nyílt térséghez alkalmazkodó madárfajok megtele
pedésére valók.

Sértetlenül jobbára csak a megkímélt exóta fák maradtak meg. Azonfelül 1 tere
bélyes bükk, több kiváló magasságú erdeifenyő és néhány platán (közöttük 1 tövön 
száradásnak indult). Az iskolai és hivatali célokra szolgáló kastély belsőségi udvarte
rén és a fairtások szegélyén, valamint a kivezető utak mentén, megbontott záródás
sal, különböző lombfák vegyüléke társuláshiányossá szaggatott sorokban megmarad
va. Természetes, hogy az évtizedek előtti növényzet struktúrájának egészében 
túlon-túl nagy mértékű degradálása a madárvilág előtt új helyzetet teremtett.

Legutóbbi szemléim feladata volt: felkeresve, kihallgatva, megfigyelve számba 
venni az új madártársadalom összetételét. Az eredmény nem lehetett más, mint vár
tam, és amit ez idő szerint találtam. Az épületek körül repdeső fecskéket és a gazda
sági udvaron zsinatoló verebeket csak futólagos megfigyelésre érdemesítve, főképpen 
a parkerdő madarai érdekeltek.

A vesztesek listáján az elsők a zártan fészkelő madarak.
Az álló fák közül csak a tövönszáradt, magas platánfán találtam egyetlen odút. Ez 

az odú 1954 nyarán (V. 15.) még nem volt kész. Az 1955. évi (VI. 16.) szemlém alkal
mával azonban az odúnál egyetlen seregélyt figyeltem meg. Szokatlan volt ezen tár
saságkedvelő madár esetében látni, ahogyan egymagában, társtalanul üldögélt a magas
ban. Benyomásom szerint (a színezetéből ítélve) az odúból kirepült fiatalok egyike 
lehetett. Hogy a másodszori költésre letelepedett seregélypárhoz tartozott volna, két 
okból nem gondolnám. Vidékünkön a seregély nem szokott másodszori költéshez 
fogni, ez az egyik ok. A másik volna a hely megválasztása.
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Vidékünkön a seregély ez idő szerint is vad madár. Nem alkalmazkodott még -  a mes
terséges fészekodúk hiánya miatt sem -  a lakóházak közvetlen közeiéhez és a községek 
belterületéhez. A társtalanság -  csak egy párnak a letelepedése -  szintén problemati
kussá teszi a költés bizonyosságát. Amennyiben ez sikerült volna, arra mutatna, hogy 
az odúlakó madarakra nehezedő lakásínség egyes életrevaló párokat hovatovább új lé
pésekre késztet. Ugyanakkor egy nagy fakopáncs személyében sikerült rátalálnom a szó
ban forgó odú feltehető ácsmesterére is. Valahonnan a külső kertek felől került elő, és 
a magas platán koronaágain kopácsolni kezdett. Az előző (1954) évben nem figyeltem 
meg egyetlen harkályfélét sem, a mostani (1955) lett volna az első. A tájegység egész 
területén mind számosabb és elterjedtebb nagy fakopáncs -  betelepedett már a városba 
is -  minden bizonnyal gyakori látogatója marad a száraz platánfának, ameddig azt 
fennállva hagyják. (Nem sikerült megállapítanom, hogy az észlelt példány nem tarto
zott-e a nálunk is már otthonossá vált balkáni formához?)

Az eredeti vertikális falazat a fahasználatok következtében teljesen felbomlott és kü
lönálló elemeire vált szét. Manapság a szálfák magassága szerint csak két egyes szint 
van: felemelkedően sudármagas-, és ahhoz viszonylagosan középmagas koronaszint. 
Foltokban terjedt el az egyszeres cserjeszint is. A feltört vagy legázolt talaj(gyep) szin
tet nem lakja madár.

A magas koronaszint madarait, hasonlóan a múlthoz, az aranymálinkó (1954=2 pár, 
1955=1 pár) és a gerle (1954= -, 1955=1 pár) képviselik. Az 50 év előtti állapottal szem
ben a magas szint madárfajai számában állott be aránylag a legkevesebb változás. Kiesett 
azonban két kedves madárfaj, a kis légykapó és a geze (Hypdais). A régi madárligetet több 
pár lakta. Az élénken rovarászó madarak előszeretettel mutatkoztak a különállóan dís
zlő, gúla alakú Wellingtonia-k körül is. Az odúlakó madarakon kívül legnagyobb a vesz
teség az eredeti, 0,7-0,9 záródású erdőrészletek helyén, valamint a ligeti élethely ere
detileg is lazább törzssűrűségű (0,3-0,5) részletein, a tulajdonképpeni középszintben. 
Ezt lakta a legtöbb madár. A középszint fészektartó ágszövevénye biztonságot nyújtott 
mind az elrejtőző, mind az erdőszélt kedvelő madárfajok számára. Ebben a magasság
ban álltak az évszázados fák is, odúikat felkínálva a zártan fészkelő madaraknak. A vál
tozatos összetételű környezetben azután különösebb versengés nélkül, harmonikus 
életközösségben alakulhatott ki a fajgazdag madársűrűség.

Könnyű volt rátalálni azokra a madarakra is, amelyek -  átvészelve az utolsó évtized 
romboló hatásait -  kitartottak a területileg is lecsökkent és szerkezetileg is felbomlott 
fás növényzetű részlegen. Ezek kerti életmódú pintyfélék: az erdei pinty és a zöldike. Kike
resték maguk számára a zártabb facsoportot, és ott telepedtek meg. Egy tengelicpdr 
(1955) és egy csicsörkepár (1955) azonban onnan is kiszorult. Be kellett érniük a ligeti 
jelleg szempontjából is degradáltnak tekinthető, távolabbi részleggel. Ezek szerencsé
re szerényebb igényű és jól alkalmazkodó madárfajok.

Az erdei pinty mind a két évben a fészkelési pontjához következetes maradt. 
Jellemző, hogy fészke közelében áll az az épségben maradt, egyetlen nagy bükkfa is, 
ahonnan szokásos szólama hallatszik (1954, 1955). Ez a helyzet mintha jelképezné azt 
a kapcsolatot, amely „az erdei pinty a bükkösök jellegzetes madara” körülírásban szo
kott kifejezést nyerni.

Erdei pinttyel a külső övezet gyümölcsöseiben is találkoztam. Három helyen re
citálták a pintyőke énekét, de meglehetős messzeségben egymástól. Feltehető, hogy 
fészkelők. A megfelelő távolságra kimért és betartott pontok ez esetben is igazolták 
a költés idejében heves féltékenységre hajlamos hímek barátságtalan magatartását.
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A múlthoz képest új madár a zöldike. Megfigyeléseim szerint a nagykanizsai tájegy
ség területén fokozatosan szaporodóban van, és helyenként az erdei pinty helyébe lépett. 
A kerti élethelyen keresi a tűlevelű (tuja-) fákat.

Könnyen ment a cserjések madarainak számbavétele is. Mint alkalmazkodó, 
elsőnek bizonyult a fekete rigó. Beéri olyan és annyi cserjéssel, amennyi megmaradt. 
Már családostól volt látható (VI. 16.), az első (és sikerült) költés fiataljai -  egymással 
egy ideig összetartva -  a szomszédos gyümölcsösöket járják. A szülők dalolása a leg
kiterjedtebb sűrűség felől a második költés megkezdését jelzi.

Az utolsó 50 év általános tapasztalata, és ez áll a tájegységre is, hogy a fekete rigó kö
zeledett a kertekhez és a kisebb mezei ligetekhez. Szintén mind több telelő figyelhető meg 
(tojó is). A legtöbbje azonban megmaradt a nagyobb erdők cserjeszintes sűrűségében.

Hamarosan mutatkoznak a gébicsek is. Számukra a megváltozott állapot egyene
sen kedvező. Sokkal több van belőlük, mint a múltban. 1954-ben új lakóként egy 
kisorge'bicspa'r is betolakodott a parkba, a következő évben azonban elmaradt. Helyet
te is még több tövisszúró gébics telepedett meg, sorjában elfoglalva a tüskebozótos fol
tokat mind a belső, mind a külső területen. Tehát az élethely körzetében a tövisszúró 
gébicsek dominálnak. Nem csoda, ha a zaklatott területen a poszáták családját csak 
egy Sylvia-pár (sp.P) képviseli. Feltehető, hogy az 1954. évi sziirkelégykapópárt is a gé
bicsek szorították ki, mivel legutóbb nem találkoztam vele. A századeleji parkerdőben 
a tövisszúró gébics nem fészkelt, csak a madárligettől távolabbra eső, eleven gyepűsö- 
vényeket lakta.

Kiterjeszkedem még arra, hogy szemléim alkalmával nem adtak magukról életje
let: a házi és kerti rozsdafarkú, ökörszem, cinegék, fehér billegető, sármány, nyakte
kercs, meggyvágó, de nem mutatkozott a szürke varjú és a szarka sem.

Elvégezve a számbavételt és mérlegelve a fennálló ökológiai és tárgyi tényezőket, 
arra a következtetésre jutok, hogy az élethelyet a legutóbbi állapotnál változatosabb 
és gazdagabb természetes madáregyüttes nem is lakhatja ezt. A parkerdő az erdő jelle
gű részlegeinek elvesztésével egyszerű mezei bozótligetté alakult át.

A fajok arányában beállott változás megközelítő mérlege: megmaradt 1/3 , hiányzik 
2/3 madáifaj.

Vajon találhattak-e a madárligetekből kiszorult madarak valahol a környéken 
megfelelő településre? Sűrítette-e az iharosberényi madárligetből évtizedeken át 
szárnyra kelt madárfelesleg valamelyik közeli, hasonló struktúrájú élethely madárpo
pulációját?

Elsősorban az Iharosberénnyel szomszédos (2 km) iharosi kastélypark jöhetett volna 
szóba. Ez a park azonban a múltban sem volt alkalmas madárligetnek, jelenleg annál 
kevésbé, jóllehet a park faállományát érzékenyebb károsodás nem érte. Magyarázatot 
adnak erre a következő faktorok:

-  a park kisebb (4-5 ha) terjedelme,
-  az egyszintű és ritka záródású (0,2) fás formáció, csupa magasan feltisztult szálfák

kal (főleg erdeifenyőkkel),
-  a lombcserjék hiánya, illetve a meglévő kevésnek alacsony és ritka szerkezete,
-  az összefüggés hiánya a szomszédos erdőkkel,
-  a nagy részben puszta mezei környezet,
-  a hiányos vízellátás,
-  nem utolsósorban a számba jövő s napjainkig állandósult mókusállomány.
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Alkalmam volt látni, hogy az iharosi kastélypark és környékének madártársadalmá
ban a fél évszázad folyamán számba vehető változás nem állott be. Ami pedig a távo
labbra eső angolkerteket illeti (Inke, Pogányszentpéter), azok minden időben még az 
iharosinál is jelentéktelenebb madársűrűséget mutattak fel.

A parkokkal szemben az áttelepedés, illetve térfoglalás szempontjából elsősorban 
a környező erdőségek egyes részletei jöhettek tekintetbe. A múltban az iharosberényi 
Kiserdő (később kiirtva), Gólyakút, Szilos, Ciperes, Alsóerdő dűlőkben szintén kiváló
an alkalmas erdőrészletek voltak találhatók. Ezek a kisebb-nagyobb, elegyes állományú 
erdőtestek a parkerdőtől csak 1-3 km távolságban feküdtek. Ha nem is voltak a kiemelkedő 
madárliget mértékét és minőségét elérő felépítésűek, mindazonáltal ezek legtöbbjét is 
a nagyobb kiterjedésű élethelyhez arányos és nagyjában a kastélyparkival azonos összeté
telű madársűrűség jellemezte. Azonfelül a körzeti faunát telepesen fészkelő, nemkülön
ben erdőmélyi madarakkal is kiegészítették és gazdagították. Főképpen az Alsóerdőt 
lakta a legtöbb mezőre is kijáró madár. Tömegesen repültek ki onnan a seregélyek és 
a csókák, sűrűn fészkelt szalakóta és banka, állandóan lakták a harkályfélék. A mezei 
rágcsálók apasztásáról szintén az alsóerdei öreg tölgyesek vércséi, ölyvei és baglyai 
gondoskodtak.

Az egyenletesen eloszló madársűrűség centruma azonban mindvégig a berényi park
erdő maradt. Bizonyosra vehető az is, hogy kellő fás növényzetű övezet nélkül a madár
liget sem érte volna el nyári madárfaunájának természetes líton kialakult, optimális sűrűségét.

Az erdőövezetben rendszeresen fészkelőkön felül alkalmam volt több, a vidéken rit
kán fészkelő madárfajt is megfigyelni: kisvércsét, darázsölyvet, vörös kányát. Megkísé
relték a fészkelést: a vörösfejű gébics, a nagy őrgébics, az erdő mélyén réti sas és fekete 
gólya. Az Alsóerdő egyik pagonyában rendszeresen fészkeltek az örvös légykapók.

Egy körülhatárolt tájegység erdeinek talán nem is lehetett változatosabb élővilága, 
mint az akkori. Ehhez még hozzátehetem a vízi életmódú madarakat is, amelyek a még 
le nem csapolt, erdei, természetes tavakon és a sorozatosan felépített halastavakon éltek. 
A mezei életmódú fogoly és főképpen fácán szintén magas mutatószámú sűrűséggel 
lakták a tájegység mezeit.

Végül szólnom kell a parkerdő fészkelő madárállományának közveden gazdasági kiha
tásáról. Az a kérdés: vajon az esztétikai szempontok mellett az optimális madársűrűség 
megmutatkozott-e a növénykárosítók fékentartásában is?

Az kevés lett volna, ha a madarak tevékenysége csak magának a parkerdőnek a nö
vényzetén lett volna látható. Jóval kiterjedtebb hatékonysággal érvényesült az a szom
szédos dűlők kertjeiben és magas kultúrájú, jelenleg is fejlett szinten tartott gyümölcsö
seiben. Fokozatosan terjedt ki a mind nagyobb tért elfoglaló új telepítésekre, beleértve 
az országos hírű Mahaleb-meggyfatelepet is. Amikor még a vegyszerekkel való véde
kezés nem ment át a gyakorlatba, a vidék minőségi gyümölcstermése -  élén a fajal
mákkal -  az időben is kifogástalan maradt.

A biológiai madármunka kisebb mértékben lehetett hatásos a szántóföldi veteménye- 
ket illetően, mert a parkerdőben fészkelő madarakból kevés volt a rendszeresen mezőt 
járó faj. Ami tőlük általában várható volt, jobbára a lombfaló cserebogár és az egér-po- 
cok pusztításában mutatkozott meg. Ha azonban tekintetbe vesszük a környező 
erdőkkel kibővülő élethely együttes madárvilágának összetett (kooperatív) közreműkö
dését, úgy a centrális madárliget vitalitása a növényvédelemben megalapozott tartamos
sággal és dinamikus nyomatékkai érvényesült.
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Szolgáljon ez a század elejéről leírt vázlat azzal a példával, hogy a madársűrűvé vált 
fás formáció fenntartása és további fejlesztése, valamint új „madárligetek” kiképzése 
útján a legkívánatosabb helyi (telített) madárfauna kialakulása igenis biztosítható. De 
szükség van az ilyen madársűrítő pontokra az erdősült tájakon is! Az országos fauná
ban mutatkozó madárgyérülés következtében ugyanis éppen ezek vesztettek a legtöbbet. 
Emellett pedig legelősorban az erdők alkalmasak arra, hogy ellenálljanak a hasznos ma
dárállomány további csökkenésének.

d) Betekintés az erdő mélyébe. A balátai nagy erdőség

Ezúttal tekintsünk be a nagy tömberdőségek mélyére! Furcsának tűnhet, amikor két 
egymástól merőben eltérő vonású példával fogok élni.

A Kárpát-medence nagy kiterjedésű és összefüggő erdőségeit a hegyvidékeken ta
láljuk. A legkiterjedtebbek a közép- és magashegységek láncolatát borítják. Ezek 
nagyjából természetes felújulású szálerdők és zömében monokultúr (bükk és fenyő) 
állományúak.

A madárélet vizsgálata céljából a Déli-Kárpátok Retyezát hegytömbjénél maradok 
(R.), szembeállítva a Déli-Pannonháton a dél-zalai erdőgazdaság tájkörével (Z.).

Röviden vázolva ott (R.) az erdősültség (beleértve a havasi törpecserjék övét: 
Rhododendron-Vaccinion) megközelítőleg 80%, itt (Z.) kb. 25%. A két ellentétes élethely 
vízszintesre vetített rajonját nagyjában egyenlőnek veszem. A földrajzi északi szélesség 
is közel azonos. Ott (R.) a tű- és lomblevelű állományok aránya 7:3, itt (Z.) 1:9.

További részletezés mellőzésével, egymás mellé állítva a Retyezát magas (Fagion és 
Piceion) övében, valamint a dél-zalai táj (Z.) erdő mélyén (Quercion) fészkelő madár faunáját, 
a következőkhöz jutunk el:

Elsőnek 9 madárfajt találunk, amelyek mind a két (mondhatni: szélsőséges jellegű) 
erdei élethelyen azonos fészkelők. Ezek a rovarokkal táplálkozó:

-  csilpcsalpfüzike,
-  ökörszem,
-  lappantyú,
-  barátcinege (a Retyezáton „erdélyi kormosfejű barátcinege” földrajzi színváltozat 

bán) és
-  fekete harkály.
A túlnyomóan húsevő ragadozó madarak sorából a
-  kisvércse,
-  karvaly,
-  héja és
-  egerészölyv.
Tizediknek be lehetne sorolni az erdei szalonkát (egyes párokban Dél-Zalában is 

költő). A felsoroltak mint széles földrajzi életkörben (biochorban) előforduló madárfa
jokként ismeretesek.

Vegyük ezután számba a Retyezát többi fészkelő madarát, amelyek az ottani faunának 
a zömét teszik ki. Mindjárt rájövünk: vannak madárfajok, amelyek Dél-Zalában ismeredenek.

Mindez magától értetődően a földrajzi fekvés (keleti hosszúság), és ott a magas
hegységi jelleg, és számos más természeti tényező összhatását jelenti. Ez viszonosan is 
megmutatkozik. Ha azonban a madaraknál az élethelyre jellegző életmódot vesszük 
alapul, a végzett élettani funkciók megközelítő azonosságának szempontjából egymást 
helyettesíthető és bizonyos mértékig egyenértékű madárfajokra fogunk találni.
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Erről a számunkra természetes folyamatú jelenségről az alábbi -  képletesen 
értelmezendő -  szembeállítás fog képet adni.

Sz. Retyezáton Sz. Dél-Zalában
í fenyőszajkó 1 szajkó

2 varjúfélék
2 kis keresztcsőrű 3 meggyvágó

3 fenyvescinege 4 széncinege
4 búboscinege 5 kékcinege
5 sárgafejű királyka 6 őszapó
6 örvös rigó 7 fekete rigó

8 aranymálinkó
9 seregély

7 erdei szürkebegy 10 erdei pipis (pityer)
11 citromsármány

8 süvöltő 12 erdei pinty
13 zöldike

9 háromujjú harkály 14 zöld küllő
10 fehérhátú fakopáncs 15 szürke küllő

16 nagy fakopáncs
17 közép fakopáncs
18 kis fakopáncs
19 csuszka
20 fakusz

11 uhu 21 macskabagoly
12 hosszúfarkú (uráli) bagoly 22 gyöngybagoly
13 törpekuvik 23 erdei fülesbagoly

24 kuvik
25 macskabagoly

14 kis békászó sas egerészölyv
15 siketfaj d 26 fácán
16 császármadár 27 fácán

28 fogoly
17 szirtisas (1 fészkelés) 29 rétisas (1 fészkelés)
18 holló 30 szarka
19 keselyű dögevők 31 szürke varjú mint dögevők

A fészkelő madárfajok számaránya (31-19=12 Z. javára) az élethelyhez alkalmazko
dott minőségi társulás mértékére mutat. Igazolja még azt, hogy több erdei életmódú ma
dárfaj lakja a fafajokban változatosabb dél-zalai erdőket, és számosabbak a rovarokkal 
táplálkozók is. Ugyanúgy gazdagabb fajsűrűségűek a magvakkal és a rágcsálókkal táp
lálkozó madarak -  arányosan a táplálék sokféleségéhez és bőségéhez. A két különböző
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^lothelynek és környékének sajátos körülményeihez mérten az egyes fajokon belül a popu
láció sűrűsége is nagyjában arányos. Legsűrűbb előfordulású a fenyőszajkó és az örvös 
rigó (R.) szemben a varjú- és pintyfélékkel (Z.).

A további vizsgálatok során a tájra illő madárfaunát találjuk a Retyezát erdőn kívüli, 
magas övében, a havasi gyepek és -legelők, s az alpesi sziklaszint (Caricion curvulae) madár
világában is. Nincs a görgeteges kőmezőn más madár, csak havasi pipis és -  igen kis szám
ban -  hajnalmadár. A vizeknél a talajszinten fészkelő madarakat a hegyi billegető és a vízi
rigó képviselik. Ezek esetében is megvannak a dél-zalai tájon a helyettesítő madárfajok: 
a havasi pipis helyébe a mezei pacsirta, a hajnalmadár helyébe a szürke és kis légykapó lép  ̂
nek. Ugyanúgy pótolják a hegyi billegető tevékenységét a fehér és a sárga billegetők, 
a vízirigóét ú jégmadár és más madarak. (Az éghajlat bizonyos megegyezése mellett szól 
kevés fogoly fészkelése 2000 m-es magasságban a Retyezáton.)

Az alkalmilag átvonuló madárfajok sem tekinthetők a Retyezáton másnak, mint -  kis 
számuknál és rövid tartózkodásuknál fogva -  közömbös, faunaszínező elemeknek. 
A Retyezát erdei rovarkárosítást nem szenvedtek. Annak ellenére sem, hogy a lucfenyvesek 
letarolt területei a 18 cm átmérőt meg nem ütő, temérdek fahulladéktól és kéregtől 
kitisztítlanul maradtak vissza. Nem támadta meg a szú azokat a „megkóstolt”, álló 
fenyőket sem, amelyek a múlt század 80-as éveiben űzött fazsindelytermelés idején 
mély hajkolással testükön nyílt sebzést szenvedtek. Az is igaz, hogy a durva sebhelye
ket a fertőzések elől a kiszivárgó gyanta elzárta. A kis mértékben előfordult széltörések 
faanyaga a másodlagos károsítóktól szintén mentes maradt. Ami a csemeték épségét illeti, 
sem a hegység csemetekertjeiben, sem a kiültetés után rovarkárosítás nem fordult elő. 
Mindezek a jelenségek -  a túlnyomó mértékben elegyetlen összetételű állományokban 
is -  arra mutattak, hogy az életközösség harmóniájához a látszólag gyér sűrűségű madár
állomány is arányosnak bizonyult.

A magashegységi élethelyről vázolt kép után keressünk most ősi erdei élethelyet a Dél- 
Pannonháton! Tartsunk madárkutatást a táj egyik legnagyobb kiterjedésű tömbje, a balá
tai erdőség mélyén. Ősidőktől erdő, domináns faneme a kocsányos tölgy, a természetes víz- 
gazdálkodáshoz alkalmazkodott mocsártölgy. Az emberi tevékenység is ezt az őshonos fát 
tartotta célravezetőnek a maga helyén elegyetlenül is fenntartani, és a felújítás mesterséges 
módszereivel továbbtenyészteni.

A balátai erdőség Nagykanizsától keletre, a Szenta-Hollósfa vonal mentén összefüg
gően kb. 10 000 ha kiterjedésű. A szálerdők zöme elegyeden tölgyes, helyenként cserrel. 
Legutóbb az erdőtömb közepe táján, 2000 ha-on, egészében középkorú, elegyetlen tölgy 
szálas pagonyban haladtam végig. A szemle kedvező időre esett (júl. 21-22.), amikor 
a fészkelő madarak -  szemre és hang után -  megfigyelhetők voltak.

Magában a tömör szálerdőben nem figyeltem meg más madarat, mint kb. 1-1,5 km 
távközökkel a második költését végző erdei pintyet, és kb. 2-2 km távközökkel aranymálin
kót. A jobbára egyszintű szálasokban, több alkalommal is, nyáron hasonló volt a helyzet.

Az erdőben elterülő 175 ha-nyi Baláta-ősmocsárhoz kellett elérkeznem, hogy más 
madárral is találkozzam. A helyenként cserjés mocsár peremén 1-1 csilpcsalpfüzike, távo
labbra 1-1 vörösbegy és 1 fekete rigó -  a sűrű rekettyések lakói -  adtak életjelet magukról. 
Ugyanott a nyílt részleg szélén került szem elé két ligeti fészkelő, a gerle és a tövisszúró gébics.

A harkályféléktől csak egy fakopáncs árulta el jelenlétét.
Hangoskodó szalakóta vezetett el az odvas tölgyfák egyikéhez, amelyek az erdei laknál 

meghagyott öreg emlékfák. Közel meglepő volt, hogy ez a mezőségi madár jónak találta 
bevonulni az erdő mélyére. A kényszerűség vitte rá.
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Szajkóval, több más bokorlakó, valamint odúfészkelő madárral, a várakozás ellené
re sem találkoztam. Ismerős létemre, a madárszemlétől nem is vártam különb ered
ményt. Az erdő mélye annak maradt, amilyennek általában jellegezni szokták: követ
kezetesen gyér sűrűségűnek}' A Retyezát erdeiben a magashegység különleges faunáját, 
Baláta esetében a dunántúli fauna jellegzetes képviselőit láttuk -  ott látszólag gyér, itt 
viszonylag gyérült madársűrűséggel. A kettő között azért célszerű különbséget tenni, 
mert a retyezáti őserdő jellegű élethelyen a természetalkotta állapot áll fenn, viszont a 
balátai erdő csak utánzott formája a természetesnek.

Láttuk a Retyezáton, hogy a magashegységben annyi a madár, amennyire ott az 
életközösségi egyensúly érdekében szükség van. Ott az őserdei élethely eredettől kevés 
változással fennálló természeti tényezői tartanak összhangot a növényzet épsége és az 
együttélő állati csoportok között. Valamennyire ilyen a helyzet más jellegű tájak 
erdőségeiben is. (Az erdőség mélyéről kifelé haladva, hovatovább valamivel számosabb 
volt a madár, de csak a ligetes részeken és az erdő szegélyein.)

Az erdők mélyén tapasztalt jelenség nem annyira a fészkelési lehetőségekkel, hanem 
döntő fontossággal a megfelelő (növényi és rovar)táplálék megszerzésének kielégítő 
feltételeivel áll a legszorosabb összefüggésben. A madár anyagcsere-szükséglete egy
magában is sok irányba elágazó élettani alap, és -  igen kevés kivételtől eltekintve (meg
határozott táplálkozási típus -  alimentáció definita) -  egyenesen kizárja a sablonossá
got. Amit a jelenségből látunk, az a folyamatos alkalmazkodásból kiinduló ismétlődések 
sorozatának eredménye,16

IV. MADÁRVÉDELEM A GYAKORLATBAN ÉS ANNAK 
TERMÉSZETES ÉS MESTERSÉGES MÓDSZEREI

i. A madarak erdő- és mezőgazdasági jelentősége

A szárazföldi madárfajok legtöbbjét táplálkozási módja az erdő- és mezőgazdasággal 
kapcsolja össze. Az anyagcsere révén egyrészt közvetlenül a növényi szervek, másrészt 
közvetve az állati szervek felvétele és fogyasztása útján válnak a természet tagjaivá. Annál- 
fogva pedig, hogy az eltisztogatásra váró felesleges, inkább ártalmas hulladékon felül 
főképpen gyom-, gaz- és dudvamagvakkal, az állatvilágból pedig kártevő rovarokkal és 
emlős rágcsálókkal táplálkoznak, a növényvédelem aktív munkásaivá válnak. Ez a tevé
kenységük olyan természetű, amilyent csak a madarak végezhetnek el, mert arra kife
jezetten csak ők alkalmasak.

Szemlélődve a természetes együttélés jelenségei felett, rájövünk arra, hogy-jelen
legi ismereteink szerint -  sem absolute hasznos, sem kizárólagosan káros madár nincs, 
hanem -  és ez a lényegesebb -  csakis szükséges madár van. Ami pedig szükséges, egyúttal 

jelentős is. így jutunk el a madárvilág nemcsak teoretikus, hanem gyakorlati erdő- és 
mezőgazdasági jelentőségéhez.

Erre a jelentőségre távolabbról véve ugyan, de a szárnyaló madarak szempontjából 
átfogó vonatkozású néhány, a szakirodalomból vett példa fog rámutatni.

Siemusszova-Pietrusky írja: „Galíciának Szambor és Sztrij kerületeiben nagy károkat 
okoztak 1934-ben a cincérek. Erre aztán ennek az évnek a nyarán hihetetlen mennyi
ségben jelentek meg a csuszkák, annyira, hogy az erdők és a kertek csak úgy hemzseg
tek tőlük, s sokszor még a lakásokba is berepültek. Északról dél felé húzódtak, rende
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sen a legjobban megtámadott erdőkbe, ahol majdnem mindenik fán 3-4 csuszkát is lehe
tett látni. Az álcákhoz és bábokhoz csak alkalmilag juthattak, de a fejlett rovarokat mil
liószámra pusztították. Négy-hónapi ottmaradás után október végén lassankint tova- 
széledtek.”

Grossmann írja az Erdészeti Lapok 1936. IV. füzetében: „A Bülach körüli erdő 
régtől fogva ismert fészke a Nematusnak. Szerző egész 1928-ig visszamenőleg közöl 
jelentéseket régebbi károsításairól. Minthogy a legutóbbi, 1933. évben észlelt invázió 
ismét jelentékeny károkat okozott, az erdészeti hatóságok az érdekelt erdőbir
tokosokkal és a munkájukat önzetlenül felajánló ornitológiai egyesületekkel egy igen 
érdekes kísérletet hajtottak végre annak a megállapítására, hogy az éneklő madarak 
mennyiben tudnak gátat vetni a rovar erősebb elterjedésének.

A kísérlet első része zárt kertben folyt le, és teljes mértékben igazolta a régebbi fel
tevést, hogy ez énekesmadarak, elsősorban a cinkék még rendes, bőséges eleségnyújtás 
mellett is mohón fogyasztják a rovar lárváit és bábjait.

A kísérlet második részének helye egy teljesen bekerített fenyő fiatalos volt és azt 
a megállapítást hozta, hogy egy cinkepár is jelentős mértékben tudja a hernyórágást 
viszszaszorítani.

A kísérlet harmadik része fészekodúk kihelyezéséből állt, és az előre várható eredménnyel 
járt, amennyiben a fészekodúkat csaknem 100 %-ig elfoglaló hasznos madarak a Nematus 
rágás alatt álló kísérleti területet csaknem teljesen megtisztították a károsítóktól.”

A hazai irodalomból is olvashatunk az erdei madárvilág hasznos szerepléséről.
Matusovits nagyarányú apácalepke fellépéséről számol be a holicsi és sasvári erdők

ből (Érd. L. 1909. okt. 15.). Különféle eljárásokkal kísérletezett, mint -  a hatékonyság 
sorrendjében lepkefogó készülék és a Bolle-féle sárgaságfertőzés alkalmazásával, 
majd világító tüzekkel, végül az eredményesebb kátránykenéssel. Mindezen műveletek 
mellett a hasznos rovarok és madarak munkájáról így emlékezik meg: „a természet is 
segítségére jött a kivédő erdésznek. A tachinák és ichneumonok oly mértékben szapo
rodtak el, hogy egyes erdőrészekben az apácalepkék teljesen tönkretették, de nagy 
munkát végeztek a vígan ugrándozó cinkék is.”

Recke még továbbment: „Hogy a vezetése alatt álló 25 ezer ha-nyi erdőgazdaságban 
az utolsó 3 évben a rovarkárosítás a legcsekélyebb mértékre csökkent, annak a javára 
írja, hogy egyre több mesterséges fészekodút rak ki” (Érd. L. 1944).

Ami aztán a Szovjetunió fásított területein történik, valóban imponáló. Iparkodnak 
minden lehetőt elkövetni, hogy a tájkörök madárfaunája mind egyetemesen, mind 
részleteiben is gazdagodjék, különösen olyan helyeken, ahol a madarakra szükség van. 
Elegendő lesz magára A. I. Bovifi-rz, az erdőgazdasági miniszterre hivatkozni, aki hiva
talos minőségében számol be a madarak erdőgazdasági jelentőségéről (Érd. L. 1950. 3. sz.): 
„Meg kell említeni a leghatásosabb eljárást: a rovarevő madarak nagytömegű tenyészté
sét, ezt mesterséges fészkek kihelyezésével segítették elő.”

Hogy az alkalmazkodott módon rovarokkal táplálkozó madarak mellett még a túl
nyomóan növénymagvakat evő madarak is végeznek hasznos munkát, erre is vannak 
tanulságos példák.

Chernel a zsezsékről (Cannabina linaria) írja, hogy a dudvamagvak mellett kiadósan 
fogyasztják a szövőmoly lárváit és valószínűleg más káros rovarokat is. Roth az örvös 
galambról említi fel, hogy megfigyelések szerint a Tenthredo levéldarázs álcáit szedte 
fel, az Aquila pedig (1943. p. 408) levéltetveket felszedő olyan madárról emlékezik 
meg, aminő, nem is gondolnánk, a keresztcsőrű.
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Ezek a példák arra intenek, hogy becsüljük meg vala?nennyi madarunk munkáját. 
Ami munka ugyanis „madárszerű”, tehát specialista jellegű, hozzá tartozik a növényvé
delmi egyetemes tevékenységhez.

Az előbb ismertetett vizsgálatokból láttuk, hogy az évtizedek folyamán egyes, éppen 
a szükséges, madárfajok sűrűségében ritkulás és azon belül gyérülés állott be. Ez a jelen
ség figyelmeztet arra, hogy mind természetes, mind mesterséges módszereket keres
sünk legalább a megelőző állapot helyreállítására. Szukacsev írja: „a természetben minden 
fejlődik, változatlanság tehát nincs.” Ez a lehetőség tehát fennáll akkor is, ha mester
séges módszerekkel próbáljuk meg a változásokat befolyásolni.

A természetes madárvédelem nem korlátozódik csak arra a (passzív) tevékenységre, 
aminek alapján a hasznosnak ítélteket nem pusztítjuk el. Sokkal fontosabbak azok az 
(aktív) eljárások, amelyek elősegítik, vagy csak elősegíthetik, a madarak megtelepedé
sét és elszaporodását. Tehát a madárfajok és -egyedek élőhelyét (benne a fészkelő-, búvó- 
és táplálkozási helyeket) kell megvédenünk.

Az elérendő madárvédelmi célt szolgálják a következő szempontok, amelyeket az 
élőhelyek minősége szerint (a) erdő, (b) gyümölcsös és kert, (c) végül mezőgazdasá
gi vonatkozásban tárgyalok.

a) Kezdem az erdővel. Ez a legtöbb madár lakóhelye. „Az erdő, mint a megnyugvás 
otthona, teljesíti a menedékadás kötelességét.”

Mint a növényszövetkezetek legmagasabb formációja, az erdő a legalkalmasabb az 
egyes tájkörök jellemző madárfaunájának integrálására. Élettani szabályszerűségénél 
fogva az erdei életmódú madarak szaporodási arányszáma az erdőben áll legközelebb 
az egyenletességhez.

A helyi madárfauna védelme érdekében az erdőgazdasági szempontok a következők-
-  A fahasználatoknál lehetőleg hagyjuk állva, amilyen állapotban vannak, az odva: 

a hasadékos és az épített fészket tartó fákat; elsősorban is azokat a fákat, amelyekről 
tudjuk, hogy madarak (és denevérek) rendszeresen lakják. Ha erdőgazdasági sérelem
mel nem jár, a fészkelőhely közeli környékét ugyanúgy hagyjuk meg érintetlenül, vagy 
telepítsük alá harmadrendű lombfákkal, cserjékkel, lucfenyővel. Az ilyen meghagyott 
és kiképzett csoportok, nevezhetjük természetes parkrészleteknek, idővel madárlige
tekké válhatnak, és segíteni fognak a fás növényzettel együtt élő madárfajok lakásínségén.

-  A madarak csakúgy szívesen fogadják a magtermésre külön kijelölt és rezervált 
erdőrészleteket és facsoportokat.

-  A vágásterületek szélein, a megrekedt vizű teknők körül, vagy kiemelkedőbb pon
tokon álló magas hagyásfák meg szokták könnyíteni a madarak (fészkelő ragadozók, át
vonulok) megfigyelését.

-  Az újonnan megtelepedő bármiféle madarat és fészkét okvetlenül kíméljük meg.
-  Hasonlóan legyünk figyelemmel az erdőápolási műveletek során a fészektartó fák

ra és bokrokra, földben maradt tuskókra.
-  A széljárásnak kitett szélső tagok szegélyén csak a szükséghez mérten gyérítsünk, 

és a kinyúló ágakat ne nyessük fel. Előnnyel fog járni mind erdőgazdaságilag, mind pedig 
az erdőszéleket kedvelő madarakra.

-  A tisztások és gyérítések során jól válogassuk meg az ún. gyomfákat, valamint az 
eltávolítandó vagy felnyesendő cserjéket. Tankönyvekben is olvashatjuk, hogy nem 
tekinthetők gyomfáknak a rezgő nyár, kecskefűz, nyír, a cserjék közül a galagonya, kö
kény, vadrózsa, kecskerágó, fagyai, Lonicera és Rubus fajok. Ezek irtása indokolatlan, 
mivel az élősködő hasznos paraziták legfontosabb mellékgazdái, tápnövényei.
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-  A háborús cselekvények következtében lefejelt, de azóta sűrű sarjakkal ellepett 
csonka fatörzseket ne vágassuk ki. Rovarevő madarak előszeretettel fészkelnek az ágsep
rűk védelme alatt. A bombatölcsérek a madaraknak ivó- és fürdővizet tárolnak.

-  A költés időszakában az erdei vetések és ültetések kapáltatásánál és sarlózásánál, 
valamint a melléktermények és a gyógynövények gyűjtésénél a nagyobb körültekintés 
csak hasznára lehet a földön fészkelő madaraknak.

-A z állami erdőgazdaság saját hatáskörében különösen sokat tehet a madárvilágért, 
amikor a jövőben egyes erdőrészleteket, öregfás csoportokat jelöl ki és tart fenn madár
rezervátumként.

-  Ami pedig a legeltetést illeti, az úgysem való az erdőre. Az ún. legelőerdő 
/(̂ slegelő) külön kijelölt rész szokott lenni. A madarak az ilyen rovarokban gazdag terü

ket szívesen látogatják. Megfigyeltem, hogy pásztornépünk a jószágok körül fogla-
^coskodó madaraknak nem ellensége.

-  Az erdőn tárolt farakásokban és azok védelme alatt március közepe tájától egyes 
madarak (vörösbegy és ökörszem) hozzá szoktak kezdeni a költéshez. Amennyiben mód 
van reá, tartsuk vissza a megszállt ágrakásokat és sarangokat a későbbi elszállításig.

-  Az állományok felújításánál az erdőgazdaság megkövetelte elegyítésnél (fajkeve
résnél) gondoljunk a madarak kedvelte fafajokra is (madárcseresznye, vadmeggy, vad
körte, berkenye, celtis, sofora stb.), valamint a bogyótermő és sűrű ágazatú cserjékre 
(fagyai, mogyoró, som, glédics, továbbá lombtartó gyertyán, tölgy, boróka, kertekben 
spyrea, jázmin, tuja).

-  A nyiladékrendszer, fátlan tisztások az erdőben, vadmezők, patakszelte enklávék, 
mezőgazdaságilag megművelt földek, gyümölcsösök és csenderesek, kaszálatlan 
csuhisok mind a madárvilág előnyére vannak.

-  Erdei telepeknél a háztáji madarak szoktak megtelepedni. Ilyen helyeken okvet
lenül függesszünk ki mesterséges fészekodúkat, gondoskodva ivó- és fürdővízről, téli 
etetésről, és kísérjük figyelemmel a házimacskák viselkedését is.

A háztáji madarakból számos rovarevő. Becslés szerint pl. az istállókban fészkelő füs- 
tifecskepár családjával együtt nyaranta kb. 1 millió legyet és repdeső rovart pusztíthat el.16

b) A kisebb terjedelmű kertekben és gyümölcsösökben körülményesebb a helyzet, mint a ter
mészetes erdőkben. A kertgazda a vadon tenyésző cserjéket még a félreeső, megműveleden 
helyeken sem látja szívesen, s a megtűrt bokrok idomításánál sem gondol a madarakra.

Megállapíthatok annyit, hogy vidékünk kertjeinek madárvilága a múlthoz képest 
nagy mértékben szegényedett. A gyakorlati madárvédelem terén jóformán semmi sem 
történt, enélkül pedig előrehaladást, legkevésbé fejlődést (succesiot) nem várhatunk.

Sétányaink, temetőink fás flórája szintén elhanyagolt, az élősövények (eleven 
gyepük) kiszorultak eredeti helyükről. (Például nyoma sem maradt a városszéli régi 
Postakert kilométer hosszúságú élősövényének, amelyet családfalkástól laktak és 
jártak a poszáták és egyéb bozótjáró madarak.)

A fátlan mezőföldek egyszerű összetételű madárfaunája, mint másutt is, természe
tes úton szokott kialakulni.

A tájegységünk területéről nyert tapasztalatok is a mellett szólnak, hogy a mezei 
kultúrnövények rovar- és rágcsáló kártevőinek apasztását és fékentartását különöskép
pen az arborikol életmódú madarak végzik. Ezért is van külön jogosultsága a mezei fásí
tásnak. Ez a múltban is bevált. A mezőföldeken legfeljebb a gazdaságos kihasználás 
mértékéig kiterjeszkedett fás növényzet sehol nem zavarta meg például Dunántúlon 
a mezőkép harmóniáját, sőt emelte azzal, hogy az ürességet színes foltokkal töltötte ki.

615



c) A. fásítások gazdasági és esztétikai hasznán kívül (amikre egyébként még visz- 
szatérek) külön is szólnom kell a kimondottan mezei életmódú madarak alkalman
kénti vonzódásáról, a fás vegetációval megfigyelt kapcsolatáról.

Itt van például a mezei pacsirta, hazánk területén a nyílt, szétterülő szántóföldek 
jellegzetes mezei madara. A réteken ritka esetben fészkel, nemkülönben idegenkedni 
szokott, legalábbis egyidőre, a legelők vagy egyéb területek frissen feltört szántásaitól 
is. A dombosodni kezdő mezőkön már gyérebb, és még kevesebb telepedik meg a ma
gasabb tájakon, ahol a szántóföldeket a szőlőhegyek és az erdők szűk térségre szokták 
leszorítani. Ebből a szempontból volt szokatlan jelenség mezei pacsirtát a Várdomb 
magaslatán, vidékünk egyik legkiemelkedőbb pontján fészken találni. Méghozzá be- 
gazosodott erdei csemetésben, mint háborítatlan növénytakarójú parcellán az erdők 
gyűrűjében. Ilyen elhelyezkedés hasonló, nagy kiterjedésű erdők területén másutt is 
megfigyelhető volt, jóllehet a mezei pacsirta azok szomszédságában akár széles mezők 
szántóföldjeiben is válogathatott volna. Ugyanúgy vonult be a fürj fészkelésre sűrű er
dei fiatalosokba (Óbornak, Iharos), és helyenkint a fogoly is.

2. Gyakorlati madárvédelem erdőtelepítésekkel és fásításokkal

A madárvilág szempontjából legjelentősebb erdők mellett számba jönnek a mezei terü
letekre eső lignoza formációk is. Kibővítik és gazdagítják az erdei életmódú madárfa
jok élőhelyét. Az erdő és a mező biotopja szervesen kiegészítik egymást. Az egyik 
részről a fás növényzet biztosítja az erdőben és mezőn a madaraknak a lakásépítést, az 
ivadék gondozását, a családi életet, továbbá a társulásra hajlamos (sociabilis) fajok 
együttélését. A másik részről a mező a táplálék megszerzése céljából sok erdei madár
nak a látogatási (frekventált) területe. Mind a két biotoprészleg azután különleges 
munkavégzésre alkalmas madarakat nevel fel, ennélfogva a természet műhelyében 
a feladatok elvégzését arányosan szabja ki.

Maga a 25%-os kiterjedésű erdő többet ad a mezőgazdaság biológiai növényvé
delmének, mint a közel háromszoros kiterjedésű fátlan mezőség. Ez viszonosan az 
erdő javára közvetlenül jóformán nem ad semmit sem. Ellenkezőleg. A mezei fásítás 
útján átformálódó táj a madarak többirányú beilleszkedését teszi lehetővé. Bár az 5- 
8%-os kiterjedésű fásítás hasznos hatásának a legnagyobb részét a mezőgazdaság adja, 
de juttat közvetve valamit az erdőnek is. A kölcsönös támogatás természet szerinti 
megújhodott állapotot teremtve, végül is az arányos együttélés harmóniájához vezet
het el.

Egy-egy vidék madárvilágának átalakulása, javulása tehát részben az erdőn, 
részben az erdőn kívüli fásításokban, részben pedig a gyümölcsösökben, kertekben, 
illetve kimondottan mezőgazdasági területek madáreltartó(-megkötő)-képességében 
rejlik. Tehát amikor az élőhelyet a madarak érdekében meg akarjuk változtatni, 
akkor -  miként a vizsgálatokból kiderült -  az egységnyi befektetés leginkább a‘fás 
növényzet létesítésében térül meg. Ezt már korábban is tudták, hiszen Berlepsch bá
ró madárvédelmi sövényei kimondottan a madarak megtelepítése érdekében ké
szültek.

Berlepsch mintájú madárliget kiképzésére azonban magánember részéről aligha 
számíthatunk. Annál több szó esik az országfásítás hatalmas tervéről, az erdőnkívüli 
fásítások (fasorok, erdősávok, útfásítások) létesítéséről. Ezeket a madárvédelem 
szempontjából is üdvözölnünk kell.
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Tapasztalásból tudjuk, hogy a puszta mezőföldeket behálózó fasorok szokták a környező 
erdőkből végigvezetni azoknak a madárfajoknak helyet cserélő tagjait, amelyek a nyílt 
térségeket nem szívesen repülik át. A harkályféléket, cinegéket, kerti füstfarkot, poszá
tákat, gézét, ökörszemet stb., nemkülönben a télen kóborútra kelő -  jobbára elsőrendű 
rovarfogyasztó madarakat -  a hosszú vonalon elnyúló fasorok vezetik be a kertekbe, 
gyümölcsösökbe és a lakótelepülések közelébe. Nem kétséges, hogy szükség van a fasorok 
hálózatára ebből a szempontból is.

A tervezett erdősávokkal kapcsolatosan utalnom kell az Alföldön bevezetésre kerülő 
nagytáblás gazdálkodásra. Amíg ugyanis a madarak (és a rovarok is!) a mezsgyék, ha
tárvonalak stb. eltűnésével kevésbé változatos élethelyhez, így életlehetőséghez jutnak, 
addig az erdősávok révén ebből valamit visszakapnak. Gondoljunk a fás formáció meg
jelenésére az addigi mezőn, az erdőszegélyhatásra stb. A tervezett és kivitelezés alatt 
álló erdősávok ugyanis szűkre méretezett, szalag alakú fás kultúrák, keskeny alakjuknál 
fogva nem is kis erdők, hanem inkább ligetsorok. A telepítés szabályai szerint -  
mikroklimatikus rendeltetésüknél fogva -  idomuk a célnak megfelelően uniformizált. 
Bizonyosra vehető, hogy megjelenési alakjuk nem egészen szokatlan a magyarországi 
madárfauna előtt. Ezért az erdőszéli, valamint a legtöbb ligeti madárfaj letelepedésére 
mindenképpen alkalmasak. A mezőtáblákat bekeretező hosszú, párhuzamos vonalaik 
biztosítják egyúttal a megfelelő térközi elhelyezkedést is. Kevés pusztai madarunk van, 
amelyek előtt az erdősáv új lesz (túzok, ugartyúk, átvonuló daru, parlagi pipis). Dél-za- 
lai megfigyelések szerint, ilyen formán van a Dunántúl sík- és dombvidéki tájain is. 
A fácán és részben a fogoly, elvétve a fürj, továbbá a citromsármány és a csuk, elvétve 
a sordély, vízfolyás és mocsaras részek közelében az énekes nádiposzáta szoktak az első 
megtelepedő madarak lenni. Ezeket hamarosan követik a mezei poszáta és a tövisszú
ró gébics, később a tengelic, helyenként a csicsörke. Fészkelésbe kezd a kis őrgébics és 
sűrűsödnek a gerlék. A fák növekedése és a cserjeszint szerkezeti fejlődése szerint fe
kete rigó, vörösbegy, poszáták, a magasabb koronaszintben pintyfélék, aranymálinkó, 
szarka, később szürke varjú telepednek le az erdősávokban, ahogyan a kis erdőkben, remí
zekben és ligetekben az adottságokhoz alkalmazkodva le szoktak telepedni. Látogatni 
fogja az erdősávokat a kakukk is.

Nagyobb változatosságra azután sokáig nem számíthatunk. Mindvégig kérdéses fog 
maradni például az erdő mélyét kedvelő madárfajok letelepedése. Legalábbis a dél-zalai 
tájon ezt tapasztaljuk, még a tágasabb ligetekben, sőt a kis erdőkben is.

Hosszú ideig kérdés fog maradni a zártan fészkelők megtelepedése is. Természe
tesen faodúkra, főképpen fészkelésre alkalmas és elegendő számú faodúra, alig lehet 
számítani.

A letelepedett madarak nagyobb része táplálékváltó; a költés idejében túlnyomó 
mértékben rovarokkal, azon túl vegyesen rovarokkal és növényi szervekkel (jelen
tősen gyommagvakkal) táplálkoznak. De kevés a madárfaj és a fajon belüli populáció 
is ahhoz, hogy azok hatékonyan működjenek közre közvetlenül az erdősáv fáinak és 
közvetve a mezei kultúrnövények biológiai védelmében. Hiszen helyt kellene állniok 
legelőször az erdősávokra támadó károsítok ellenében is. Ilyenek: azok az új rovarok, 
amelyek gazdanövényei az erdősávok flórájához tartoznak, azonfelül a lombfaló cse
rebogarak rajzása, valamint a telelésre beáramló mezei pockok tömege.17 A miatt van 
tehát több madárra szükség, hogy a növénykárosítók leküzdésében a madármunka, 
mint a legtermészetesebb védekezési erőművelet, messzebbre is kiterjedőleg érvé
nyesülhessen.
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Ennek a célnak az eléréséhez a következő módszerek állnak rendelkezésünkre:
1. A fák és cserjék megválasztásakor ne hanyagoljuk el a madarak kedvelte fa- és cserje

fajok szórványos elegyítését sem. Eperfa (sorfákhoz) és vadgyümölcsfák, bogyóter
mő cserjék mellett alkalmas helyen ajánlatos nemesített, de kevésbé igényes almafát 
is telepíteni. A gyakoribb ágnyeséssel akaradanul is sebzést, vagy könnyen ágtörést 
szenvedő korai termésű almafán idő előtt keletkezhet kisebb, természetes faodú. 
Ebbe elsőnek betelepszik a széncinege, esedeg a kisebb testű kékcinege is.
Az örökzöld védőnövények közé vegyük fel -  a kisebb fenyőültetvények mellett
-  az igénytelen seprőzanótot és a borókát (téli vadvédelem). A dél-zalai tipizálások 
tapasztalatai is megerősítették az állományok elegyetlenségének természetellenes- 
ségét. A többszintűség előnyei szintén nyilvánvalók a madárvilág szempontjából is.

2. Az erdőművelési feladatokhoz tartozik a fásítások mikénti ápolása, tekintettel a 
fészkelő madarak igényére és nyugalmára. A gyomnövényzet szükségszerű kisarló- 
zása és a csemeték kapálása és felnyesése a fészkelés bevezető időszakában, lehető
leg azon túl is több körültekintést igényel. Kíméljük a vad cserjéket (fekete bodza, 
vadrózsa, galagonya, kökény), sőt lehetőleg a bozontos sarjcsapzásokat is (nyár, fűz, 
rekettye), nem becsülve túl a csemeték elnyomásában jelentkező hátrányukat.

3. Az új fásítások közelében álló régebbi erdők, facsoportok és ligetek kezelési és 
üzemvezetési módja összeegyeztethető a madárvilág érdekeivel: a fészket tartó 
fáknak és bokros helyeknek figyelembevétele, az odvas, vagy lefejelt fák és a kidőlt 
fák tuskóinak visszahagyása, körültekintő gyérítés és szálalás; előfordulhat rontott 
vagy elpusztult állományrészleteknek sarjerdő üzemmóddal kombinált többszintű 
felújítása gyorsnövésű suhángokkal (régebben: középerdő alak), a mellékhasználatok 
szabályozása (makkszedés, víztárolás, rőzserakatok nyári tárolása stb.).

4. A nyílt térközök kiegészítése külön fasorok telepítésével; az összes fás formációk 
összekötése -  a gépesített mezőgazdasági üzem legkisebb sérelme nélkül -  a terep
hez és utakhoz igazodva, és akár egyes sorfallal elvezetve a kertekig, gyümölcsösig 
és az állandó ivóvízig.
A fasorok tudvalevőleg közlekedésre alkalmas összekötő- és vezető útvonalai a fel
tűnés nélkül, lopakodva, könnyűszerrel megpihenve és rövid térközökkel helyet 
változtató madaraknak. A fasorok útján helyszínelik a madarak a fertőzési gócokat, 
és azok közelében megszállhatnak. Közismert jelenség a fasorokban találkozni a leg
különfélébb útrakelő madarakkal, amelyek a puszta térség átrepülésétől idegen
kednek. (Találkoztam harkályfélék, cinegék, poszáták, rigók mellett pl. gezével, fü
zikével, rozsdafarkúval). A fasorok közvetítik az erdei madarakat a mezőföldek 
közelébe; mint a madarak megszálló- és leshelyállomásai sem hiányozhatnak 
a puszta térségről. Termésükkel, valamint rovarjaikkal meghosszabbíthatják egyes 
költözködő madarak helyben maradását, s több esetben lehetővé teszik azok átte
lel ését is. Általában meggyorsítják a benépesiilési folyamat tempóját.
A szarkafészkek a fákról könnyen lerombolhatok.

5. A Berlepsch-féle „madárvédelmi ültetvény” kertművelést igénylő formájában 
az erdősávokban általában (előírásosan) nem nyerhet alkalmazást. Ez nem jelenti 
azt, hogy egyes jól megválasztott helyen kisebb madárligetek kiképzésére ne 
lenne szükség: akár magán az erdősávon, akár közeli remízben vagy ligetben, de 
a szoktatás szempontjából legkevésbé testesebb ej'dőben.
Az iharosberényi parkerdő példája (d. fejezet) igazolta ugyan a koncentrált 
qualitatív madársűrűség természetes kialakulásának lehetőségét is, ehhez
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azonban ott már adva voltak a legkedvezőbb alapfeltételek. Hasonló telepet (mada
ras parkerdőt) már sehol nem fogunk találni, legkevésbé az országfásításra kije
lölt tájakon. A kérdéses alföldi pusztatájon éppen ezért van szükség megfelelő ma
dárszoktató kísérleti ligetekre, de azokat nem magukra hagyva, hanem valamennyi 
bevált mesterséges módszer beállításával. Az ilyen madárliget közel kerülhetne fel
ügyeleti és kezelési szempontból valamelyik fácántelepítési állomáshoz is.

6. Amíg az erdei élethely fajokban viszonylag gazdagabb állati faunája sokfajta ma
dár társulását tételezi fel, addig a mezőségi élethelyek (gabonaföldek, 
kultúrsteppe) monokultúr tömegű növényeinek védelmére a mezőt járó mada
raknak éppen a tömegsűrűsége jelentősebb hatású.
Hankó szerint a búzának 30 féle, az árpának 40, a zabnak 36, a lóherének 27, 
a borsónak 26, a cukorrépának 34 és a burgonyának 17 féle rovarellensége isme
retes. A kultúrföldeken fellépő fertőzés gyors és heves kitörésre szokott vezetni. 
A gabonaföldeken hiányoznak azok a gazdanövények, amelyek a károsító 
biotikus küzdőfeleit az ellentámadásra előkészítenék. Fészkeléssel alkalmazko
dott madaruk is kevés van (pacsirták, billegetők, parlagi pipis, fürj, csuk, haris), 
de legtöbbjük csak nyári tartózkodású, és kisebb testsúlyához arányos, kis mér
tékben fogyaszt táplálékot. Ezért van szükségük megfelelő segítőtársakra: na
gyobb testsúlyú és számosabb állandó tartózkodású madárra, amelyek a feladatok 
elvégzésére is a legalkalmasabbak. Különösképpen nem hiányozhatnak onnan, 
ahol a kezdeti fertőzések még megelőzhetők -  azok gócainak megsemmisítésé
vel -, és ahol a fertőzés még elhatárolható és visszaszorítható a kiindulási góc 
potenciálvesztetté vált állapotáig.
Szerencsére vannak különleges mezőt járó madárfajok. Ezeket életmódjuk egyenesen 
a mezei kultúrföldekre állította be.
A négy madárfaj: 1. a tisztára mezei életmódú fogoly, 2. a cserjés-fás formához 
előszeretettel ragaszkodó fácán, 3. a fákon nyíltan fészkelő vetési varjú és 4. az 
odúban fészkelő seregély.
Legkönnyebb a helyzet afogollyal, mert az fás kultúrát nem igényel, és beéri a téli
re kint hagyott csicsókással, csalamádéssal is. Egyébként meghálálja a csenderest, 
az út menti cserjést, sőt a sorfákat is, mert azok töve mellett védelmet talál. 
Péteifay számszerűleg kimutatta (EL. 1938. XII.), hogy kedveződen időjárású tava
szon az erdőben költő fogolynál és fácánnál a nyugodt fészkelés, a zavarásmen
tes költés nagyobb tojásátlagot, következésképpen magasabb kelési eredményt 
biztosított, mint a fagynak, áthűlésnek kitett mezei területeken.
Valamivel igényesebb a fácán. Megelégszik a nádassal, ha van, de szaporodása 
biztosítottabb a fás kultúrákban, ahol a felgallyazási lehetősége is megvan. 
Nagyobb gond a vetési varjú és még nagyobb a seregély fészkelésének elősegítése. 
Nekik már egyenesen szükségük van az erdősávokra. Legsúlyosabb probléma ez az 
alföldi tájakon, ahol kevés vagy nincsen erdő.
Vegyük sorjába a mezőföldi növénytermelés szempontjából legjelentősebb fenti 
négy madarunkat, amelyek nagymérvű gyérülésének, közel megritkulásának 
hátrányai még a kedvező struktúrájú dél-zalai tájon is szembetűnők.
Az emlékezetes 1939-40. évi tél, amelynek az ország területén kb. 2 millió fogoly 
esett áldozatuk, katasztrofális mértékben sújtotta a Murán és Dráván inneni vi
déket is. Az 1940. febr. 13-i jeges orkán a kárt betetőzte: a veszteség fogolyban 
közel 100%-os volt, és fácánban is elérte a 98%-ot.18 A helyzet azóta is közel vál-
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tozatlan. Az eredmény: ma nagyobb rovarfertőzöttség a mezőkön, tetézve a nyu
gati országszél felől érkezett kolorádóbogár fokozódó szétterjedésével és az új 
gócok sűrűsödésével.
Minden áldozatot meg kell tehát érjen a fogoly és a fácán mesterséges módsze
rekkel való visszatelepítése, majd sűrítése. Nem is áldozatról van szó, hanem 
gazdasági fejlesztésről, ez pedig az egyensúlyából kibillent életközösség egyik 
gazdaságilag súlyos kihatású hiányosságának a korrigálása.
Ehhez három tényező megértő és valamennyire áldozatos munkájára van szük
ség: 1. erdészeti szervek (Országos Erdészeti Főigazgatóság és Erdészeti Tudo
mányos Intézet); 2. Magyar Madártani Intézet (szaktanácsaival) és 3. FM Vadá
szati Osztályának (törzsanyag juttatása) összehangolt tevékenységére.
A vetési varjú problémája egyetlen táj keretéből kikívánkozik, mert országos 
probléma. A mezőt járó madár tömegsűrűsége és táplálkozása teszi azzá. 
Egyidőben összeolvasásra került országosan a lakott vetésivarjú-fészkek száma 
(emlékezésem szerint negyed millió körül). Hogy manapság a fészkelő varjak 
az ország területén hogyan oszlanak meg, érdekes volna tudnunk. Benyomásom 
szerint mintha a fészkelő száma általában csökkent volna. Ettől függetlenül az 
utóbbi évekről az a megfigyelésem, hogy a varjúsűrűség a költésen kívül eső 
időben is nagyobb mértékben gyérült. Ez a jelenség a dél-zalai tájon évek óta 
kétségtelenül fennáll.
A legnagyobb varjúkolónia (ezres tételben) a Zala megyei Kilimán (és nem 
Kerecseny) község fáslegelőjén volt. A telep a fák kiirtása következtében szűnt 
meg. Ez történt a kisebb telepekkel (Rajk, Kiskomárom) is, ugyanúgy nagy 
változás történt a Murán túli ligetekben is, ahol a vetési varjú évtizedek előtt 
még tömegesen fészkelt. Onnan érkeztek hozzánk már a tarlószántások idejé
ben a mezeinket járó ezres seregek. A folyamatos gyérüléssel egyidejűleg a tá
jon visszaesett (a természetes faodúk gyors megfogyásával) a hasonlóan mezőt 
járó , és túlnyomóan rovarokkal táplálkozó csóka, szalakóta, búbosbanka, vörös 
vércse és seregély populációja is. A kiesést követőleg olyan folyamat indult 
meg, amelyet hajlandó vagyok némileg szabályozó jellegénél fogva, ún. 
helyettesítő folyamatnak is tekinteni. Visszatérő jelenséggé váltak ugyanis a tá
jon a vetési varjak újabb fészkelési kísérletei. A helyettesítés szempontjából fel
tevésem alapja: nem a téli, hanem a költési időszakra eső funkciók pótlása az azo
nos táplálkozás folytatásával.
Érdekes, hogy a régebbi telepek kiirtása következtében az új kolóniák új ponto
kon -  széles mezei térségeken fekvő parkok -  magas fáira (erdeifenyőkre is!) 
helyeződtek át (Ujnéppuszta, Dúsnak, Nagykanizsa 4 pontján, bent a város pla
tánfáin). Kár, hogy ez a folyamat is hamarosan véget ért (1953) -  megint erősza
kos beavatkozás útján. Hol a fészkeket tartó fákat irtották ki, hol a lakott fészke
ket verték le. Kanizsán pedig a fészkelő madarakat lődözték le közel az utolsó 
darabig, mert a korán reggel már zsinatoló madarak lármája túl kellemetlen volt 
a lakosság számára.
Ez idő szerint nincs adatom a dél-zalai, nemkülönben a szomszédos tájakon sem, 
vetési varjú fészkeléséről. Hogy a jelenlegi, varjúmentes helyzet gazdasági hatá
sában milyennek tekinthető, erre nézve majd a további megfigyelések adhatnak 
választ. A mezőgazdasági növényvédelmi zárszolgálat mindenesetre majd számot 
adhat a rovarfertőzések állapotáról.



Az országfásítás tájaira vonatkozólag pedig az az elképzelésem, hogy ahol kívá
natos a varjak megtelepedése, illetőleg sűrítése, vagy ahol az erdősávok útján a 
kedvezőbb eloszlás szabályozhatnak ígérkezik, varjúrezervátumok lennének 
kijelölhetők. Ezeken a pontokon magasra nőtt fákra van szükség (ligetes ritka 
formációban) -  lehetőleg gyorsnövésű és terebélyes koronájú fákra, amelyek 
életkoruk felső határáig fennállva hagyandók. A már meglévő varjútelepek továbbra 
is védett jellegűek maradjanak.

8. A seregélyprobléma szaporodásbiológiai alapja a letelepedésre alkalmas fészek
odú. A kérdés csak mesterséges módszerekkel oldható meg. Ennél is rezervátum 
jellegű előkészítésre gondolok. „Seregélyliget” kijelölésekor is a valahol található 
legelőrehaladottabb életkorú fás formációt (erdőrészlet, liget, facsoport) vélem 
alkalmasnak. Ennél a problémánál a fák műszaki (iparifa) értékveszteségével bizo
nyos mértékig számolnunk kell, bár lehetséges, hogy ez sem következik be. Arról 
lenne ugyanis szó, hogy a kijelölt részlegen haladéktalanul kihelyezendők a sere
gély megtelepedésére alkalmas (12-15 cm nyílású) mesterséges fészekodúk. Tapasz
taljuk, hogy a délről visszaérkező seregély elegendő számú természetes és mes
terséges odú hiányában vidékünkön nagy gyorsan átsiet. Tömegesen az ország 
területén is, hogy -  a fészekkonzervativizmus érzésétől is hajtva -  mielőbb elér
kezzék az északi országok már ismert fészkeihez. Ha lassan is, de az útközben talált 
műodúk bizonyos számú seregélyt már lekötnének, hogy ugyanazok közelében 
idővel rátaláljanak az elöregedő fákon keletkező természetes faodúkra is. Ezért 
szükséges -  hasonlóan az előkészítésre kijelölt vetésivarjú-rezervátumhoz -  a sere
gélyligetek fáit akár életkoruk felső határáig is fenntartani.
Ahol lehetséges, a „seregélyes fák” rétek, lucernások és a seregély kóborlásai 
közben felkeresett nádasok közelében nyerhetnének kijelölést. A seregélyprob
léma türelmes várakozással jár, de más, jobb megoldást aligha ismerünk. A mű
odúk igénybevétele irányában közelebbi tapasztalattal vidékünkön nem rendel
kezem, de annyit tudok, hogy déli megyéinkben a seregélyodúk alkalmazására 
példát sehol nem találni.
A seregély túlnyomóan hasznos közreműködése a biológiai növényvédelem terén 
általában beigazolást nyert. Chernel már fél évszázaddal ezelőtt a legjobb bizo
nyítványt állította ki a seregélyről. „A seregélyek a szónak teljes értelmében 
megtisztítják a környéket minden ártalmas rovartól, féregtől.” Chemelnek csak 
egy aggodalma volt: tartott a gyümölcsben és szőlőben okozható károsításoktól. 
Erre nézve is van tapasztalatom, éppen gyümölcs- és szőlőtermelő vidékről.
A dél-zalai tájon -  ez valóban kedvező körülmény -  szórványosan, tagolva fek
szenek ezen károsításnak kitett kultúrák (9%), azonfelül minden község határá
ban legelők (10%), végül rétek és kaszálók is (17%) találhatók. A seregestől 
érkező madarak inkább ez utóbbi földeket látogatják, és legkevésbé a szőlőhe
gyeket. (Erdők közelében fekvő szőlőkben több panaszra adnak okot a fekete 
rigók.) Az eper sorfák termése szintén eltereli a seregélyt a gyümölcsfáktól 
(cseresznye, meggy), ezeket azután népünk könnyűszerrel védi meg a madarak
tól. A fák sudarára fekete színű ruharongyot terít szét, és az ijesztő jeleket ott 
hagyja annak pusztulásáig. Úgy néz ki, mintha a fa koronájában lesben ülő 
gyerek gubbasztana.
Aligha tévedek, amikor az erdősávokban a természetes faodúk keletkezését és 
elfoglalását illetőleg úgy vélem, hogy ebben a kérdésben még csak a feltevé
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seknél tartunk. Arról gyakran olvasunk, hogy a Szovjetunióban évről évre 
mind több mesterséges fészekodút helyeznek ki az erdőkbe. Világos, hogy 
az odúfészkelő madarak letelepedését siettetni csakis mesterséges módsze
rekkel lehet.
Előrelátható, hogy az alföldi tájak madárállománya is a fás növényzettel gaz
dagított táj arculatának megfelelő vonások mellett fog idővel kialakulni. Kez
detben az új erdősávok felé a meglévő és közelebbre eső erdőkből fog kieresz- 
tési folyamat megindulni. Sorrendileg azon madárfajok közül kerülnek ki az 
első letelepedők, amelyek az Alföldön már otthonosak. Szétterjedésük hozza azután 
magával népességük sűrűsödését is. Megtörténhet, hogy helyenkint új madár
faj fog fészkelésbe kezdeni, meg az is, hogy egyik-másik mezei életmódú faj 
helyébe rokon életmódú madarak léphetnek be. Oszszehasonlítva a szovjet pél
dákkal, az alföldi kutatók helyesen mutatnak rá arra az adottságra, hogy nálunk 
a kisebb távolságok az erdősávok benépesüléséhez feltehetően kedvezőbb 
helyzetet teremtenek.
Amire azután az új fásítások megerősödnek és több madársűrítő ponton fau
nájuk is megszilárdul, maguk az erdőövezetek és erdősávok fogják alapját ké
pezni a nagy térszín további elfoglalásának. Ezért sem mondhatunk le tehát 
arról, hogy ezt a folyamatot az erdősávokba kihelyezett műodúkkal siettessük. 
A mesterséges fészekodúk kérdésének gyakorlati kivitelével hazai szakirodal
munk bőségesen foglalkozik (Hermán, Csörgey, Vertse). Chernel azt az eljá
rást is célravezetőnek tartotta, amikor a kikorhadt faágakat mesterségesen átala
kítva teszünk fészkelésre alkalmassá. A háztáji és kerti fészkelő madaraknál 
több ügyes megoldásra is sikerült rátalálni, a tömeges kivitelezésnek azonban 
csak a kezdeténél tartunk.

9. Az erdősávok állatvilágából nem fognak hiányozni a kis emlős mezei és erdei 
rágcsálókon felül egyéb emlős károsítok sem. Szóba jöhetnek a mókus, helyen
ként pedig a pelék. A madártojások és -fiókák pusztítóinak, valamint a róká
nak, kóbor ebnek és -macskának, a fészekromboló borznak, nemkülönben a me
zei életmódú ürgének és hörcsögnek távol tartása már az ember feladata 
(lövéssel, csapdával, kiásással, kiöntéssel stb.). A fészkelő madár ellensége a menyét 
és a görény is. Szenvedélyes egérpusztító működésük ellenére a fogolyban és 
fácánban gazdagabb területen ezek sem tűrhetők meg. A sünt nem tartom 
üldözendőnek.

10. Az erdősávokban a fák és cserjék magtermését -  kivételes esetektől eltekint
ve -  mentesítsük a begyűjtés alól. Ne feledjük el, hogy a famagvak legtöbb 
madarunknak megszokott, sok esetben télen életmentő tápláléka. Arról pedig 
az agrotechnika módszerei mindig gondoskodni fognak, hogy a szélhordta famag
vak a kultúrföldeken meg ne telepedjenek.

11. Ami az erdősávok madárvilágának védelmét illeti, ha sehol másutt, éppen az 
erdősávokban szükséges kezdettől fogva figyelemmel kísérni az első fészkelési 
megkísérlő madarak sorsát. Legyen a letelepedő madár a héján, karvalyon és 
szarkán, valamint a cinegeodúkat lefoglaló mezei verebeken kívül bármikép
pen nemkívánatos madár, kíméletet érdemel abból a szempontból, nehogy 
gátat vessünk olyan kezdődő folyamatnak, amelyet a természet önszabályozó 
erőtényezője (autoreguláció) a kistérségi fauna (mondjuk úgy: az életközös
ség) egyensúlya érdekében valahol megindított.19



3. Gyakorlati madárvédelem a biológiai erdővédelem keretében 
a dél-zalai tájon (1961-1962)

Közismert, a valóságban is fennálló jelenség, hogy a termelő gazdálkodás körébe tar
tozó növényzetet a kárt okozó biotikus tényezők sokasága minden időben fenyegeti. Ez 
alól az erdők sem kivételek. A támadások kivédésére állati életformák is rendelkezésre 
állnak. Közreműködésükkel alakul ki a hosszú életű erdőben is az a természetes jelle
gű életközösség, amelynek növényi és állati tagjai, közvetlen viszonyban állva, kölcsö
nösen hatnak egymásra.

A természetes erdővédelemben a kártevő rovarok fogyasztásával legjelentősebb mér
tékben a madárvilág tevékenykedik. Innen van az, hogy az erdei élőhelyeken a biocönozis 
kapcsolatában az elsőrendű szerep az erdei életmódú madárfajok, élükön a zártan (odúban) 
fészkelők számára jut. Ezek és a nyíltan fészkelők egy része hol túlnyomó, hol jelentős 
mértékben rovarokkal táplálkozik. Mellettük a hasznos madármunkát méig a károsító 
kis emlős rágcsálók fogyasztásában részes egyéb madárfajok egészítik ki. Ok együttesen 
segítik elő az erdők, valamint egyéb fásnövény-formációk (erdősávok, ligetcsoportok, 
fasorok) faállományainak ép (egészséges) állapotú egyensúlyban tartását.

A biológiai értelmezésű erdővédelmet20 lényegében a beálló káros folyamatok 
megelőzése és lokalizálása szolgálja. Feladata abban jut kifejezésre, hogy áttekinthetően 
figyelemmel kíséri a fás állományok épségi állapotát, keresi a fertőzöttség már meglévő 
gócpontjait, valamint a lehetséges és a várható veszélyeket. Ezzel egyidejűleg pedig törek
szik a hasznos madárvilág elszaporítására, védelmére.

Egy ilyen jellegű munkára kaptam én 1961. augusztus 1-jétől megbízást, amit kész
ségesen elvállaltam.

Mielőtt azonban a havi jelentéseimet közzétenném, néhány kérdésről előzetesen is írok.

M u n k a m ó d s z e r e m

A mostani megfigyeléseknek már vannak előzményei, tehát folytatólagosak. A múlt ta
pasztalatai a Délzalai Erdőgazdaság nagyobb részén -  kiegészítve a szomszédos Dél- 
Somoggyal -  évtizedekre nyúlnak vissza, összeállításuk az 1951-59. években az Ertihez 
beterjesztett dolgozatokban nyert értékelést.

A megfigyeléseket összegezve, arra a benyomásra tettem szert, hogy erdeink és az 
egyéb fás formációk faállományainak egészségi és épségi állapota és a faunabeli madár
világ általánosságban egyensúlyban áll. Erről a kedvező helyzetről több körülmény en
gedett következtetést és adott bizonyságot. A rovari kártevők oldaláról ugyanis na
gyobb és megismétlődő fertőzések erdeinkben eddig nem fordultak elő. A szórványosan 
és nagy ritkán jelentkező fertőzött gócok pedig egészen jelentéktelen hatásúak és loka
lizáltak maradtak. Fenti szemléletem ezek után alakult ki.

Az egy évtized után bekövetkezett, jelenlegi állapot természetszerűleg újabb felül
vizsgálatot kíván. Az erdőgazdaság kerületeiben ugyanazon személy tartja az erdővédelmi 
tipológiai revíziót.

Vajon hogyan?
1) Figyelem a múltból ismert, fertőzött erdőrészleteken a fellépett rovarok jelenlétét:
-  a gyapjaspillét* a Quercus állományokban, a megszerkesztett vázrajz pontjainak 

felkeresése útján;

* Lásd a 197. számú bibliográfiai tételt.
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-  felkutatom a gyapjaspille esetleges újabb maggócait;
-  figyelem a múltból ismert rovarok, tölgy golyva te tű (Lachnus), a tölgykéreg-pajzs- 

tetű (Chermes quercus), a lucfenyőre támadó Nematus, az Evetria és egyéb rovarok (rész
ben gombák) jelenlétét;

-  fokozottabb mértékben figyelem a legutóbb fellépett újabb kártevő rovarokat, így 
a búcsúpillét a Quercus állományokban, és a levéldarazsat -  Diprion -  az erdeifenyő kul
túrákban, végül a Hibemia -  araszoló -  megfigyelése is előjegyzésben áll.

2) A rovarokkal és rágcsálókkal táplálkozó madarak alkalmazkodási fészkelési (nido- 
biológiai), valamint időszakilag és alkalmilag átmenő jelenségeit az évnek minden sza
kában figyelem, kiterjeszkedve az erdőkkel szövetséges gyümölcsfás szőlőhegyek, lige
tek, erdősávok és -telepítések faunájára is. Ugyanitt javaslatot teszek a madarak 
megtelepedését elősegítő módszerek alkalmazására

Munkám kezdetén szükséges néhány madárvédelmi kérdésről is írni.

A TERMÉSZETES ÉS MESTERSÉGES MADÁRVÉDELEM MÓDSZEREIRŐL21

Tájunk jellegének kedvező adottságai és természeti tényezői a biotikus károsítok elle
ni védekezésbe általában nem tették szükségessé az emberi beavatkozást. A kártevők le
küzdésében akkor is csak egyes gyümölcsös kertekben, állami sorfákon és -  a mezei po
cok elszaporodása esetén -  a mezőkön alkalmaztak mesterséges (vegyszeres) 
módszereket, erdeinkben legfeljebb a csemetekertekben volt rá példa. Én többet vár
tam az ismeretterjesztő és természetvédelmi propagandától (Madarak és Fák Napja, 
szakközlemények). A jó tanácsok azonban igen kevés követőre találtak.

A kezelésem alatt álló erdőkben a következőkre fordítottam figyelmet:
-  elegyesség kialakítása és fenntartása pótlások, szegélyültetések, csoportos tűzde- 

lések útján is;
-  gyümölcsfák (madárcseresznye) rendszeres elegyítése. Kísérletképpen eperfa és 

bogyós cserjék a sűrűn tartott cserjeszintben;
-  elhatároló tüskés élősövények;
-  erdőszéleken zárt galériasávok;
-  az ápolások során egyes kisebb (forrás- és pangóvizes) foltok eredetiben való 

fenntartása (beleértve a bombagödröket is);
-  nagy terjedelmű lombhullató tagokban sűrű lucfenyőremízek kialakítása a téli 

vadvédelem, egyben madárvédelem céljából (kóborló cinegefajok, királyka, búbos cin
ke, áttelelő fekete rigó, veresbegy, erdei pinty szállóhelyének biztosítása);

-  egyes térközök áthidalására sorfák telepítése az alacsony és rövid repülésű mada
rak (cinegék, harkályfélék) számára;

-  a meglevő odvas, hasadékos, vén fák fenntartása, tekintet nélkül fajukra és érték
telen voltukra (fűz, bálványfa, böhönc és csonkított fák egyes félreeső helyeken);

-  a régi idők földben maradt (hagyaték) nagy fatuskóit, úgy láttam, kedvelik a lap
pantyú és az énekes rigó, a gyökfő vízszintes üregeiben fészkelnek a széncinegék és 
a poszáták, fáslegelőkön a búbosbanka, esetleg a szalakóta;

-  az erősen sérült (koronatörött) és csúcsszáradt, vastagabb fa előbb-utóbb revese- 
désnek indul. Erre hamarosan rátalálnak az ácsolást végző harkályfélék és más mada
rak részére is odúkat készítenek. (Erre alkalmasak a nyárfák is);

-  nem láttam akadályát a véghasználatok után az utak és nyiladékok szegélyén ma
gas hagyásfákat (emlékfákat) megtartani. Azokon előszeretettel fészkelnek az aranymá
linkó, a füzike, a kis légykapó. Hasznos a dolmányos (szürke) varjú fészke is, mert ez
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teszi lehetővé az erdei fülesbagoly, a vörös vércse (egy esetben kékvércsepár) fészkelé- 
sét, egyúttal értékes megfigyelő fák;

-  a szálasok és nevelővágások kijelölésekor a lakott fészket tartó fák és cserjék figye
lembe vétele. A védelemre kevésbé érdemes mókus jól elrejtett fészkét szívesen lakja az 
erdei fülesbagoly;

-  az erdők középső szintjében a hasznos kúszó madarakra lesben ülő és orvul táma
dó héja pusztítása fészkestől együtt, és a szajkóállomány szabályozást igényel;

-  az erdő belsejében a réti tisztások, nádas foltok, a vadföldek (törmelékes sózok is) haszno
sak a madarak számára is. Ezek fenntartása szintén a természetes madárvédelem egyik módja.

A mesterséges madárvédelem, aminek a szüksége bekövetkezett, más követelményekkel 
áll elő. Módszerei:

-  gyakorlati madártelepítés és -sűrítés afészkelési lehetőségek segítségével,
-  téli védelem madáretetés útján.
A vonatkozó teendők időszaki sorrendje véleményem szerint négy szakaszt foglal ma

gába.
1. Elsőnek az erdők megfigyelési pontjain új tapasztalatok szerzése a madarak természe

tes megtelepedéséről
-  a meglevő faodúkban és üregekben,
-  a fészkelésre alkalmas bokrosokban,
-  valamint a különböző fafajú és -koronaszintű szálas állományokban.
2. Hasonlóan megfigyelési tapasztalatok szerzése a télen gyülekező madarakról az erdők 

egyes helyein és a kihelyezett etetők körül.
3. A feltárt és tartós rovargócokon odútelep létesítése -  a készített odúhoz már alkal

mazkodott madarak lekötése és szaporítása érdekében.
4. Végül bizonyos, legkedvezőbbnek ígérkező pontokon madárvédő i'emízek (madár

parkok) kialakítása mintatelepek alakjában.
Hogy a tervszerűen irányított madárvédelem célhoz is vezessen -  amihez természet

szerűleg évekre van szükség -, elsőnek a megfigyeléseket (1) és (2) tartom végrehajtandó
nak. Az alapul szolgáló megfigyelések rendszerébe tartozik bevezetőül, mint szoktatási és 
populációbecslési módszer, a téli etetés alkalmazása.

Ezt legelőbb a külső erdészlakoknál egy-egy etetőszerkezet segítené elő. Gyakorlati 
hasznosságán felül olcsóságánál fogva is ajánlható. Olajos magvak, így napraforgó, tök
mag, régi fenyőmagvak, állati zsiradék, a tartósan fagyos időben lenyúzott vad (róka) ki
helyezése a fákra. Mindez alkalmat adna az élelemben tényleg megszorult madarak (kó
borló cinkék, kúszók) táplálékpódására. Fontos azonban a macskamentesség!

T á jé k o z t a t ó  a  k é s z í t e t t  f é s z e k o d ú k r ó l

Tekintettel a madárfajok különböző igényeire, a csak találomra kihelyezett fészekodúk 
a kívánatos eredményig nem vezethetnek el. Ezért van elsőben szükség az új tapasztalatok
ra. Hozzátartozik az is, hogy tájunk madarai előtt a mesterséges fészekodú ez ideig még 
ismeretlen szerkezet. Egyetlen személyt ismerek a járásban, aki a kertjében kísérletezett, 
de ő is abbahagyta. Meggyűlt a baja a tolakodó mezei verebekkel és a macskákkal.

Legindokoltabb beszerezni a B. 1. jelzésű faodút, amely a széncinege és csuszka (rész
ben a nyaktekercs) számára nyújt fészkelési lehetőséget, ebből a mintából nem elég a sok 
sem. Mellette kísérletül kívánatos az A odú -  megfogyatkozott számuknál fogva a kék
cinege és a fakusz (részben a barátcinege) számára. Több másfajta ládikónak kihelye
zése (légykapók részére) nem annyira sürgető.
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Ennél a feladatnál számolni kell a költségekkel is.
A helyileg beszerezhető, illetve elkészíthető faodúk utáni érdeklődésem ez ideig nem 

vezetett eredményre. N ém i kilátás lehet arra, hogy egyes helyeken (fagyártmánytelepek, 
különösképpen a nagykanizsai kefegyár) hulladékanyagából esedeg házilag is elő lesznek 
állíthatók. Ennek a legolcsóbb megoldásnak azonban feltétele a minta faodúk bemutatása. 
Ezek beszerzése csupán egy helyről lehetséges, a Mecseki AJlami Erdőgazdaság Kárászi 
Erdészeténél. Az A és B. 1. mintájú fészekodúk közölt ára db-ként, csomagolva és felad
va, 40-42 forint. Tekintettel az összeillesztés, az öbfúrás, a csiszoltság kényes voltára, 
legalább 1-1 mintadarab beszerzését feltétlenül ajánlatosnak tartok.

Eternit tnadátő-éik

6 2 6



A  Madártani Intézet felhívása!

TELEPÍTS ÓNK ROVARIRTÓ HASZNOS MADARAKAT!

A rovarirtó  hasznos m adarak  m esterséges m egtelepítésével a 
kártevő rovarok szám át, eszel kártevésüket csökkentjük. A m ada
rak m unkáját úgy  á llandósíthatjuk, ha a leghasznosabb rovarirtókat, 
az odúlakókat, m esterséges fészekodúk vagy m adárodúk kihelye
zésével erdőben, parkokban és kertekben m egtelepítjük.

A megtelepítés eszköze, a mesterséges fészekodú eddig fából 
készült, azonban a .faodúk rom lékonyak, ham ar m egrepedeznek, 
am elyen á t  befolyik az esővíz vagy bennük búvóhelyet találnak  a 
kártevő rovarok. G yakran  a harkályok teszik tönkre . A faodú külső 
fa lán  jól m egtudnak kapaszkodni a  ragadozó ki sem 1 ősök (macska, 
nyest) s a  röpnyíláson benyúlva kifogják a  kotló m adara t vagy a 
f ió k á k a t Ezek a  hátrányos tulajdonságok a telepítés sikerét, folya
m atosságát azért is  veszélyeztették, m ert a  m ár k ihelyezett faodúk 
jav ítása  körülm ényes, nehézkes,

A Madártani Intézet által kikísérletezett 

E T E R N I T  M A D A R O O Ü  
a faodúk hátrányos tulajdonságait kiküszöböli!

Legfontosabb tulajdonsága, hogy anyaga közism erten szilárd., 
nem  reped- Az idő járás viszontagságainak anny ira  ellenáll, hogy 
norm ális Igénybevétel m ellett é le ttartam a szinte korlá tlannak  ne
vezhető, jav ításra  ezért nem szorul. Sim a belső felülete az élősdiek 
és egyéb rovarok m egtelepedését gátolja , sim a külső felülete pedig 
a ragadozók m egkapaszkodását kizárja. A harkályok nem tudják  
m egm unkálni, a  röpnyílást kibővíteni, A madaraknak tehát úgy »t 
időjárás viszontagságai, mint ellenségei ellen, fokozott biztonságot 
nyújt. Ez az oka, hogy a madarak az eternit odúkat a faodúkka! 
szemben előnyben részesítik J

De nemcsak a madaraknak előnyös az eternit odú, hanem a 
m a dárteiepí tőknek is, mert egyszeri beszerzéssel a madarak zavar- 
talán fészkelése évtizedekre biztosítható!

Rovardúl ásos erdőrészek, továbbá parkok, győmölesöskertefe ter
mészetes védelmét segítjük elő, ha kellő számú eternit odú lőszer

zésével és kihelyezésével az odúlakó hasznos madarakat megtele
pítjük. *

Az eternit odú négy típusban (A, B*,, B « , C) készül.
Az A odú (16 cm hosszú, belső átm érő  10 cm), 25 mm -es kerek 

röpnyílásával teljes mértékben verébmentes. A kisterm etű  kék- és 
barátcinke megtelepítésére szolgál, de csak erdőben és erdőjellegű 
parkokban alkalm azható. U tóbbi helyeken, ha a B odúkból a vere
bek a szénánkét rendszeresen k iszorítják, kizárólag A (és C) odúk 
alkalm azásával a  verebek fészkelése teljesen  kiküszöbölhető.

A odú {30 cm hosszú, üregszélesség 12 cm) kerek  röpnyílása 
32 mm. Erdőben, parkokban a  széncínke, csúszka, nyaktekercs meg
telepítésére szolgál, de fészkel benne a kék- és barátcinke is. P ar
kokban már a mezei veréb is elfoglalja, azért ha túlságosan igény
beveszik, a2 A odúk szaporításával és a B odúk fészkelési időben 
való rendszeres ellenőrzésével biztosítjuk a cinkék kellő számú meg
telepedését. K ertekben csak a  széncinke és a mezei veréb foglalja 
el, azért o tt fészkelési időben he tenkén t ellenőrizni kell az odúkat 
s  a  verébfészkeket el kel! távolítan i (kiszedni és elégetni).

A B «  odú m érete azor.os az előbbivel, csak röpnyílása 45 mm. 
Erdőben, parkokban, az előbbieken kívül fészkel benne az Srvös 
légykapó, seregély és búbos banka is, kertekben  pedig a seregély és 
búbosbanka.

A C odú (12 cm hosszú, üregszélesség 10 cm) röpnyílása 10X5 
cm. négyszögletes. Erdőszéleken, parkok tisztásainak szélén és ker
tekben kihelyezve fészkel benne a szürke légykapó, kerti rozsda
farkú, barázdabillegető.

Tájékoztató, a kihelyezendő adótípusok arányáról:
ERDŐKBEN; 30% A, 40% B*,, 20% B«* 10% C.
PARKOKBAN: 50% A, 20% B*2, 20% B4S, 1.0% &
KERTEKBEN: 40% B**, 40% B « , 20% C.

kihelyezése k ívánatos úgy, hogy erdőben és parkokban  holdanként 
legalább egy, kertekben egy holdig legalább 3— i , 1— 10 holdig ho l
d ankén t legalább 2, 10 holdon felül ho ldanként legalább egy.

Az eternit odúk megrendelhetők az alábbi címen:

IFJÚSÁGI SZÖVETKEZET, f í tO ,  FEJÉR MEGYE.
(Ára darabonkén t 38, illetve 40 Ft.)

Az Ifjúsági Szövetkezet a  Madártani Intézet előírásainak m eg
felelően á llítja  elő a m adárodúkat.



Az újabban előállított eteniitodúk a faodúknál tartósabbnak bizonyultak. Előállítá
suk a Madártani Intézet minapi értesítése szerint sok akadályba ütközik, készlet nincs, 
beszerzésükhöz is kivételes szerencse kell. Mint dr. Vertse Albert intézeti igazgató írja: 
„az intézeti segédszemélyzet munkaóráin túl talán vállalna megrendelést” Nettó ára 
db-ként 25 Ft körül alakul.

A biológiai erdővédelem érdekében végzett munkám mindezek előrebocsátásával 
elkezdem, s arról hónapról hónapra beszámolok.

1961. AUGUSZTUS

Szemle a nagykanizsai Felsöerdőn a búcsúspille fellépése felett
Előbbre kell mennem 35 évvel, egészen 1925 nyarára, hogy elmondjam tapasztala
taimat a Quercus lombállományok károsítójáról, a búcsúspilléről. Számomra a rovar
világból a Cnetocampa, újabban Thau?natopoea processionea nevű lepkefaj személyi élményt 
is jelent. Fellépése, amely ezúttal az eruptióhoz közel állóan kialakult stádiumot hoz
ta magával, a nagykanizsai Felsőerdőn -  az elnevezése szerint is a cser termőhe
lyének ismert Cserfő erdőrészben -  következett be. A jelenlegi állapot 50 évet is túl- 
haladólag annyiban „példanélküli”, mivel nincs adatunk egyetlen esetről sem, hogy 
a Quercus faállományokban gazdag dél-zalai és szomszédos dél-somogyi tájak erdeiben 
ez hasonló mértékben előfordult volna.

A veszedelmessé válható rovarkárosítóról előttem egyetlen adat ismeretes, az 
1925. évről. Az első élő gócpont a bajcsai erdőn került szem elé. Onnan további 
fellépés is elindulhatott volna, a felfedezett hernyófészek elpusztítása után azonban 
ez nem következett be.

Tanulságos lesz az emlékezetes jelenségre röviden kitérnem. Kelle Artúr erdész
professzor társaságában erdeinket jártuk be, amikor a bajcsai erdőtest közepe táján, 
60 év körüli szálasban, 4 m magasságban, egy felénk néző, jellegzetes hernyófészek
re figyeltünk fel. A felismert jel, amit élőbbről csak képekről és gyűjteményből ismer
tem, anynyira izgalomba hozott, hogy -  nem várva be a figyelmeztetést és megfeled
kezve a búcsújáróról tanultakról is -  meggondolatlan kapkodással, farúddal 
csapkodva az ökölnyi nagyságú szövedékes hernyócsomót, azt mindjárt el is pusztí
tottam. Az eredmény azonban kellemetlen végződésű volt. A törékeny, finom 
szőrszálak arcomba hullva gyulladást okoztak, ami végleg csak 2-3 hétig tartó szak
orvosi gyógykezelés után tűnt el. (Hallomásom szerint a fenti esetre Kelle előadá
saiban hivatkozni is szokott.)

Az eset után alaposan átvizsgáltuk elsőben a bajcsai, majd sorjában az összes 
lomblevelű erdeinket, de sem akkor, sem azontúl hasonló hernyófészekre nem talál
tunk. A talált gócponton kívül több is lehetett, de az a figyelmünket elkerülte.

Ezek után érthető, hogy a tudomásomra jutott újabb lelet meglepetést keltett.
Károlyi Árpád olajkutató mérnökről lesz szó, a dél-zalai flórajárás neves botanikus 

kutatójáról, aki újabban a kísérleti lepidopterológiával is tüzetesen foglalkozik. (Károlyi 
fia néhai Károlyi Árpád, Selmecbányán végzett erdőmérnöknek, aki évtizedek előtt 
Boszniában, majd Horvátországban szolgált a szakmában.) Károlyi a dél-zalai erdők
ben többször tartott éjjeli lepkebegyűjtést, de búcsúpille lepkéjét nem sikerült fog
nia. Mégis vele történhetett meg: ez évnek (1961.) május 20-án a miklósfai 
Szaplányos alatti, beleznai erdőterületen egy fa tövénél jellegzetes hernyófészekre 
talált. A fejlődésben álló, apró, átmenetileg vedlett hernyókkal házilag további kísérleteket 
végzett. A hernyók etetése tölgyfalevéllel történt. A hernyók június 22-én az előké
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szített, porhanyós földkéregbe húzódva bebábozódtak, majd augusztus 2-án megin
dult a lepkék kikelése is. A lepkék egy része deszkára feszítve, preparátum alakjában 
került -  mint tájunkról az első búcsúslepkék -  Károlyi házi gyűjteményébe.

Okulva a 35 év előtti bajcsai eset tanulságain, augusztus 7-én már felkészülten indul
tam szemlére a felsőerdei Cserfő részlegre. Előző napon érintkezést kerestem Kele János 
kerületi erdésszel, másnap aztán kesztyűt húzva, szorosan zárt nadrágban, feltűrt kabát- 
gallérral léptem be a 17/b jelzésű tagrészletbe. Ott éppen 2 Druzsba-fűrész dolgozott, 
szálaló fatermelést végezve. Már az első, feltűrt ingujjú dolgozót vakaródzva találtam. El
mondta, hogy kénytelen naponként gyógyszeres lemosást végezni, mivel a már elszáradt 
hernyófészkek szövedékéből leszálló, por alakú anyag még mindig viszketést okoz a csu
pasz, legelőbb az izzadt testrészeken. Bőrfelületi gyulladást a hernyók „búcsújárásuk” 
idején, június hó folyamán, az erdészen kívül több erdőjáró is szenvedett, ami felkeltette 
a kanizsai orvosok figyelmét is. A veszély a hernyójárás szakában volt a legnagyobb, fennáll 
azonban a bábozódás folyamata alatt is. (A bábburok ugyanúgy okozhat gyulladást.)

Körülnézve a nyiladék mentén egy -  látszólag elpusztult -  hernyógeneráció utáni, 
kihalt kép mutatkozott. A fák törzsén meg nem számolható mennyiségben a hernyók 
levedlett bőreivel és hullatékával telt, hálóval beszőtt, kisebb-nagyobb zacskók látha
tók, amik már ismeretesek az erdőjárók előtt is. Az egyes petelerakásból származó her
nyócsaládok után visszamaradt zacskók nagysága hol kisebb, hol nagyobb, a nagyobba
kat nyilván 2-3, együvé került csomó burokja képezi. Az ezüstszürke színezetű zacskók 
augusztus 27-re már barnára változtak, és ezentúl a kéreghez hasonló színükkel nehe
zebben ismerhetők fel. Elhelyezkedésük többnyire alacsony, legtöbbje 1 m körüli, de 
találni egyeseket a törzseken 3-4 m magasságban is láthatók. Túlnyomó többségben az 
utak és a nyiladékok mentén vannak, több helyen fáról fára, sorjában helyezkedtek el.

A szemle idején már a bábokból kikelt nemző (imagó) lepke lett volna látható. 
Ez okból mentem be a ledöntésre kijelölt fák közé. Számításom abból állt, hogy a döntés 
útján lezuhanó lombozat a magasból lepkét is sodorhat le. A lepke tudvalevőleg nappal 
nem repdes, hanem fent pihen a magas fák koronájában. Lepkét azonban az ott eltöl
tött, rövid idő alatt nem vettem észre, s azok kikerülték a munkások figyelmét is.

Ami a fákat illeti, a búcsújárást járó hernyók által végzett lombfalás nyomai a kimagas
ló cserfák koronájában ismerhetők fel. A lomb részleges (kóstolás jellegű) lerágása helyen
ként az alsóbb hajtásokon is megfigyelhető. A lombfalás a gyapjaspille hernyóitól ismert 
kopaszságig közel sem terjedt ki, és egyáltalán nem mondható jelentősnek. (A hatása vala
mennyire a jégverés okozta állapothoz hasonló, és némi növedékveszteség is lehet.)

Kele erdész elmondása szerint 8 évi ottani kerületi szolgálata alatt először a múlt 
évben (1960) tapasztalta a búcsúspille fellépését -  kisebb mértékben. Az ez évi erősebb 
fellépés május vége felé következett be. Nyilván több gócpontról indult el, és azokról 
terjedt szét Cserfő-erdő 40 évtől korosabb csertölgy állományaiban. A hernyók fellé
pése a 2/a, 8, 9, 10/b, 11/b, 12, 17/b, 18/b, 30/c, 31/c, 32/b tagrészletek területén változó
an, kisebb-nagyobb mértékben, mintegy 150 ha kiterjedésűre lesz becsülhető. A magról 
keletkezett állományok kora 35-70 év közötti, elegyarányuk monocultur, Quercus jelleg
gel, ádagosan cserre (80%) és kocsányos tölgyre (20%) terjed ki.

Az irodalom adatai alapján megjegyzésre kívánkozik a felsőerdei jelenség: „a búcsús
pille monophag tölgykárosító, fő gazdanövénye a kocsányos és a kocsánytalan tölgy, 
más fára ritkán megy.” Felsőerdőn a fertőzés ezúttal általában a cserfákat (és nem a tölgy
fákat) lepte el, még a szorosan egybeálló elegyben is a cserfákat érte a támadás, szinte 
kivételes, ha egy-egy hernyózacskó tölgyfán látható.
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A hernyók fellépése centrális jellegű, és onnan szórványosan terjedt szét a kívülebb 
fekvő tagokra. Példa rá az a hernyófészek, amely az erdőtest déli nyúlványán, az er
dészlakhoz legközelebb álló, szélső, ezúttal is cserfán helyezkedett el. (Azon túl már 
puszta mezőség következik.)

Ami a madaraktól várható védekező közreműködést illeti, ez a biológiai madármunka 
nem is a megszüntetés, de még a gátlás szempontjából is a károsító megjelenésének ek
kora fokán már nem érvényesülhet. Madarat a bejárások alkalmával nem figyeltem 
meg, de nem is vártam. A madárvilág szerepe csakis a még nagyon szórványos és kevés 
góc lokalizálásában várható.

A madár a búcsúspille négy alakjával -  lepke, báb, hernyó, pete -  találkozik.
A nemzőt (imagó) legkiadósabban a lepkevadász lappantyú apasztja. Természetesen 

hasznosabb volna a kifejlődött lepke, főképpen a nőstény elpusztítása, mielőtt az a peté
it lerakná. Ennek elvégzésére elegendő számú lappantyúra és denevérre, hozzá bagolyra 
lenne szükség, annyit viszont a természet erre a célra nem tartogathat valamennyi 
Quercus fafajú erdőben.

Az erdei avaron és az alatta nyugvó bábok pusztításában (borzon, sünön, esetleg 
vaddisznón felül) a madarakból legelőbb a fekete rigó (mellette az énekes rigó, fülemile) 
jöhetnek egyre-másra szóba.

Ami a hernyókat illeti, ismeretes, hogy azok nagy tömegével a helyi faunabeli madár
világ sem tud megbirkózni. Legfeljebb egészen a kezdetén, a vedlésre családonként 
összegyülekező hernyókban végezhet pusztítást. A hernyók felszedésében rangsorban 
az első hely a kakukkot illeti meg. A kakukkról ismeretes: tojásait (20 körüli számban) 
hol két, hol több napi időközökben más madarak fészkeibe lopja be. A fészkek keresé
se közben folytonosan jár-kel, és nagy területeken fordul meg. Nincs madár, amelyik 
a költés időszakában -  és ez éppen összeesik a hernyók fellépésével! -  annyira eleven 
helyváltoztatást végezne, méghozzá az erdei növényzet legkülönbözőbb szintmagassá
gában, mint a kakukk. A kakukk előfordulása viszont a költésüket végző énekes rend
beli gazdamadarak sűrűségétől függ. Az első vedlésen átesett, még apró hernyók tize
delésében részes lehet még a lomberdeinket kedvelő aranymálinkó (sárgarigó), 
valamint az erdei pinty is.

A madár a nyíltan és egy-egy helyen sűrűn lerakott petékre találhat rá legelőbb. 
Ezek felkutatásához a madarakat a leghosszabbra kiterjedő időtartam is (7-8 hónap) 
hozzásegíti. Elsősorban ilyenek a nálunk állandó életmódú madarak (csuszka, fakusz, 
cinegék, őszapó, fakopáncs), továbbá a téli kóborlás során megforduló madarak. A fer
tőzött helyeken a munkavégzés arányához mért tömegesebb csoportosulás azonban még 
a meg nem fogyatkozott madárnépességtől sem várható el.

Éjje li l e p k e g y ű j t é s  l á m p a f é n y n é l  a  Fe l s ő e r d ő n

A helyszínen tapasztaltak (a nemző lepkék látszólagos hiánya) nem hagytak nyugton, 
miért is barátilag felkértem Károlyi Árpádot: tartson mielőbb, amíg a lepkék rajzása 
tart, az erdőben egy éjjeli begyűjtést. Károlyi szíves volt felkészülni erre, és augusz
tus 11-én este a kérdéses területre kivezethettem őt. Szerencsére a legmegfelelőbb 
időt találtuk el; meleg, száraz és teljes egészében holdvilág nélküli, sötét éjszakát. 
(Napnyugta 11-én este 7 óra után, holdkelte 12-én hajnali fél 5-kor.) A begyűjtéshez 
„Aladdin” petróleumlámpa szolgált, kisegítőül csalétek is volt kihelyezve (méz és sör, 
glicerinnel keverve).
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A kísérlet sikeresnek bizonyult, am it igazol a mellékelt grafikon a berepiilési sűrűség
ről., és amely külön-külön feltünteti az órák szerinti elszá?nolást is. A rajzás 8 óra után 
vette kezdetét, és dinamikájában em elkedett 10 óráig (303 db lepke), attól kezdve a
11-1 órák között lényegesen csökkent, még lejjebb szállt hajnali 4 óráig, és a virradat 
beálltával megszűnt. A kifeszített vászonra zömében a búcsúlepkék érkeztek, azok a csa
létekre nem is szálltak rá. A csalétekről egyén lepkefajok voltak begyűjthetők: felismer
hetően az araszolók (Geo?netridae), valamint a bagolypillék (Noctiiidae) és molylepkék 
csoportjából.
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Az összeredmény búcsúslepkékből 955 db, egyéb lepkefajokból 200 db. Az utóbbiak között 
számos macrolepke és több microlepke majd a Természettudományi Múzeum segít
ségével lesz fajilag pontosan determinálható.

A búcsúslepkék nagyobb része nőstény, a kisebb termetű hím lepke kevesebb. 
A nőstények legtöbbje augusztus 12-ig már a petéit lerakta, de a befogottak között 
vannak olyanok is, amelyek potrohából a peték még kinyomhatok voltak (100-200 db). 
Külön kérdés lenne a lepkék számából most következtetni a jövő évi szaporulatra. 
Védekezés szempontjából ez idő szerint nem állhat fenn más teendő, mint a várako
zás. A továbbiakra legközelebb a jövő évi tavasz fog választ adni. A jövő év lenne 
a bevezető, illetve a kialakult stádiumú évek után tulajdonképpen a harmadik év, 
amikor az eruptio előreláthatólag kulminálni fog. A szakirodalom szerint azonban 
megtörténhet a harmadik évre eső krízis és az azt követő teljes összeomlás is (tachinák, 
fürkészek, paraziták elszaporodása, terméketlenség, halandóság, klimatikus ténye
zők útján).

A mechanikus védekezésre a hernyófészkek leperkelése, méreggel bepermetezé- 
se, enyvgyűrűzés, a bábokra sertések behajtása szolgálnak módszerül. Megemléke
zem egy Somogyból ismert erdészről, aki tölgyes-cseres pagonyaiban járva rendsze
rint nagyobb csomó újságpapírt szokott magával hordani, hogy annak meggyújtásával 
leperkelje a szembeödő és többnyire könnyen elérhető, hálószövedékes hernyófészkeket.

Egyes eredeti rovari maggócok jelenlétéről a szakkörökben az a nézet áll fenn, 
hogy nyugalmi állapotuk jó ideig „normál”-nak nevezhető helyzetet jelent, de ezek 
is, prognózis jellegüknél fogva, éberségre intenek.

1961. SZEPTEMBER

Kiegészítő a búcsúspille dél-zalai fellépéséhez
Visszatérve a nagykanizsai Felsőerdőn augusztus 11-12 éjjelén végzett lepkebegyűj
tés eredményéhez, Károlyi legutóbb közölte, hogy a beszámlált 955 db búcsúspille 
mellett a megejtett számbavétel szerint 546 db (és nem 200 db) egyéb lepkefaj került 
akkor begyűjtésre, mégpedig:

Macrolepke 97 fajjal 452 db lepke
Microlepke 19 fajjal 94 db lepke
Összesen: 116 fajjal 546 db lepke.

Közöttük erdőgazdaságilag jelentősebbek:

Bagolylepke (Agrotis segetum) 5 db
Bagolylepke (Agrotis exclamationis?) 25 db
Asthena (anseraria?) i db
Epiblema (phoedella?) 1 db
Laspeyria (flexula?) 1 db
Összesen: 33 db lepke.

A jól sikerült tömeges begyűjtés érdekes bepillantásra adott alkalmat egy erdei terü
letegységen előforduló rovar- és lepkefajokra.
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A búcsúspille fellépésének távolabbi területi kiterjedéséről időközben adatok érkez
tek: a tőlünk keletre eső Somogyi Homokhát erdőségei csereseiben hasonlóan erős fel
lépés történt. (Tapsony környékén Arad-erdő, Merke-erdő és azon túl Balatonszent- 
györgy határában a Bari-erdő csereseiben is. Ez utóbbit magam is láttam.)

Erdőgazdaságunkat közelebbről érinti a kártevő pille fellépése a Kiskomáromi Erdé
szethez tartozó Alsóerdőn.

A Kiscser-Csonkkő-Nagyvölgy területeken tartott bejárások meggyőztek arról, 
hogy a búcsúpille fellépése -  hasonlóan a nagykanizsai felsőerdeihez -  kiterjedt az 
erdőtest egész területére, ahol a középkorú Quercus állományokban cser fordul elő. 
Az állami erdőkhöz csatlakozó komáromvárosi közbirtokossági erdőben hasonló a hely
zet. Tanulságos jelenség, hogy az erdőtesten uralkodó kocsányos tölgy állományok 
bősége ellenére a fő gazdanövénynek itt is (Somogyban is) a cser bizonyult. Tölgyfán 
hernyózacskót (egyet-egyet) csak kivételesen találni. Az elszáradt és megbámult, üres 
zacskók többnyire a törzsek alján vannak, de helyenként látni 8-10 m magasan is.

A lombfalás az első évben egyelőre nem volt jelentős. Az alakulatok jövő képe majd 
tavasszal (1962) lesz számba vehető, a hernyók jelentkezése után.

AZ ERDEIFENYŐ-LEVÉLDARÁZS (D iPR IO N ) A MÚLTBAN ÉS JELENBEN

Erdeink erdeifenyő rovar károsítóiból egy esetben (1923) a Lopbyrus (Diprion) sertifer levél
darázs keltett ijedelmet. Fellépésére Zsigárd-erdőn a száraz homokra telepített, 15-20 év 
körüli, hézagos erdeifenyő állományban lettünk figyelmesek. A levéldarazsak a vegyes állo
mányú tag közepén álló, 2 holdnyi, elegyeden erdeifenyő részletben, a gyenge fejlődésű, 
ágas-bogas fenyők körül zsongó sűrűségben rajzottak. Előttem ez új jelenség volt, miért is 
Roth professzort kértem fel: fáradjon le szemlét tartani a kérdéses erdőben. Mire leérkezett, 
a rovarok mozgalmassága látszólag alábbhagyott, és a kérdéses tagon túl nem terjedt.

Roth a fertőzés okát az erdeifenyő famagvak hibás megválasztásában találta. Tudnivaló, 
hogy a magot a század elején országszerte kereskedők hozták be. Ausztria, Francia- és Svéd
ország különböző tájairól a tobozokat nyilvánvalóan válogatás nélkül szedték le, elérhető 
magasságból, az alacsony fákról. Már látszatra is bizonyossá vált, hogy azt az erdőrészletet 
annakidején ilyen idegenből származó, silány magból nevelt csemetékkel ültették be. Roth 
törte a fejét a védekezésen. Végül is abban maradtunk, hogy a rovarokat Roth újabb leérke
zéséig fokozottabb figyelemmel fogjuk kísérni. Szerencsére újabb szemlére nem volt szük
ség. A rajzás hamarosan magától megszűnt, és a károsításból sem maradtak nyomok vissza. 
Az akkori Lophyrus-mozzanatot úgy jellemezhetném: az egészében és részleteiben is erősen 
elegyes és vegyes korú, 1000 kh-as erdőtest (erdeifenyő 20 %) egyik pontján kitört láng hir- 
telenében ki is lobbant. Hogy vajon az abiotikus (klíma hatású), vagy a biotikus tényezők me
lyike (paraziták, bakteriorozis, a csak egyszeres generációt hozó levéldarazsak álhernyóinak 
idő előtti pusztulása stb.) vetett-e véget a fellépésnek, azt nem tudhatom. A fenyőtűkön élő, 
különben is a külső hatásokra érzékeny álhernyókat az esőzés, a ködös hajnalok hidege
-  ez gyakori a Principális-ártéren fekvő zsigárdi erdőn -  elpusztíthatta.

Ez a leírás vonatkozik a múltra.

Ezek után a Diprion-nak immár 38 év utáni fellépését a dél-zalai erdők fiatal korú 
erdeifenyő állományaiban meglepőnek találom. Az utóbbi évtizedben ugyanis erde
inkben az erdeifenyő felújítása és telepítése rendszeresen saját termőhelyről pergetett 
maggal történik. Roth professzornak tehát akkori következtetése módosításra szorul. 
Hiszen a mag kifogástalan származású.
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A fent leírt tapasztalatok után a levéldarázs legújabb (1961) tömeges és nagy kiter
jedésű fellépése -  hasonlóan a búcsúspillének egyidejű fellépésével -  előttem újszerű 
jelenség. Hivatkozhatom Pagony Károly surdi erdőmérnök kollégára. Ha valaki, mint 
kertészbotanikus és fenyőkultivator (Hubert fia is pathologus), ő okvetlenül tett vol
na említést -  évtizedek érintkezése során -  tájunk erdeifenyő kultúráinak károsítóiról. 
Neki több baja volt a Trametes-Fomes gombakárosítóval, amely a homoki legelőre tele
pített erdeifenyő ültetéseit pusztította.

A Diprion erősebb fellépését ez év tavaszán Gördövény-, Alsónyíres-, Szenthárom
ság-erdő, valamint Zsigárd-erdő erdeifenyő fiatalosaiban figyelték meg. Az utóbbi 
erdőterületen (volt szőlős részlegen) az erdőgazdaság jónak látta az álhernyók ellen 
mesterséges porozással is védekezni. A fertőzés kisebb elegyes foltokat, sőt egy termé
szetes módon felújult csoportot is ért. Látszólag nem maradt mentes a Zsi- 
gárd-Gördövény közötti tágas mezőségi térségen telepített kiskanizsai (lövőtéri) tele
pítés sem, ahol az a téli nyúlrágás levezetése céljából közbeültetett Banks-fenyő 
példányokon is felismerhető.

Döntő fontosságú lenne a második generáció megjelenése (őszi rágás), ami -  tekin
tettel a tartós, rendkívüli szárazságra -  külön figyelmet fog igényelni. Eddigi kártevé
se egyelőre nem látszik jelentősnek. Kívánatos lenne, ha a jelenlegi Diprion-fellépés
-  hasonlóan az 1923. évihez -  a kedvező körülmények folytán, azonos gyorsasággal 
szűnnék meg.

Látnivaló, hogy bizonyos és -  sajnos -  mindig több lappangó rovar (és gomba) erde
inkben rendszerint jelen van, és a számukra kedvező helyzetekben, kisebb-nagyobb 
tömegben, időnként -  legtöbbször váratlanul -  kitöréssel állhat elő. Amely területen 
valamely rovar fő gazdanövénye nagy mennyiségben fordul elő és tenyésztés tárgyát 
képezi, ott a megfelelő károsító rovar -  ha csak parányi gócpontokon is -  jelen szokott 
lenni. Minden egyéb fás formációval szemben különösképpen alkalmas erre az erdő. 
Háborítatlan részeiben a magállomány tartósan és szinte észrevétlenül tarthatja fenn 
magát. Mi magunk nem is tudunk róla, mert nem találunk rá könnyen.

Egy példa. Eveken át nem látva az apácalepkének (Lymantriá) sem lepkéjét, sem 
hernyóit, azt hihetnők, hogy ez a veszedelmes kártevő erdeinkből hiányzik. Márpedig 
Károlyinak sikerült 1959. júl. 19-én éjjeli begyűjtésből 1 apácalepkére (hím példányra) 
találnia Gördövényben. Többet fogott Lenti mellett, a zajdai erdőben, csupa hímet.

A biológiai önszabályozás szempontjából szívesen gondolunk a kártevő rovarok ellen
ségeire, a parazitákra. A legtöbbet a rovarvilágból várjuk. Ebben a vonatkozásban emlí
tésre érdemes Károlyinak egy kísérlete néhány begyűjtött, előtte ismeretlen hernyóról. 
Kíváncsi volt a hernyókból származó lepkékre. A hernyók további tenyésztése folya
mán váratlanul érdekes jelenség tanúja lett. A bábok egyikéből fürkészdarázs, egy másik 
bábból fiirkészlégy kelt ki. Ez annak a jele, hogy a hasznos biológiai ellenségek a károsí- 
tókkal együtt a fertőzött területen mindenképpen jelen vannak.

A paraziták mellett jön szóba végül a madárvilág. Szeptemberi jellegét a nyár vége, 
a kora ősz idénye, a költözködés és a helyi fauna állandó madarainak kezdődő moz
galmassága adja meg. A költözés -  a látszólag kedvező időjárás ellenére -  általában 
korai jellegű, viszont éppen az erdei életmódú fajoknál némi kitartás figyelhető 
meg. Kezdetét vette a hasznos közreműködésükkel élen járó széncinege és őszapó csa
ládi kötelékben elinduló helyváltoztatása (peték keresése, főképpen erdeifenyő kul
túrákban). Megfigyeltem Alsónyíresen, ahol a légykapó (Muscicapa) előfordulása is 
kedvező jelenség volt.
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Kiemelem a fekete rigót. Jelenléte a múltban fennálló számarányához viszonyítva hason
ló, és valamennyire egyenletesebb sűrűségre enged következtetést. Közreműködése külö
nösképpen a talajszint lombleveles és tűtakaróján érvényesül. A fekete rigó fészkelését 
a megfelelő cseijeszint segíti elő. Télire is mind több marad vissza, a távozóknak tavaszi 
visszaérkezése különben is túl korai szokott lenni. Szép látvány volt a zsigárdi Homokszőlő 
fenyvesében, pedig e madárnál a gyülekezés szokadan jelenség, egyszerre egy helyen 12-14 
fekete rigót megfigyelnem.

Erdőterületeken a talajszintet járó fácán elterjedése kívánatos jelenség. A kívánalom 
fennáll az erdeinkből származó és onnan kirepülő egerészölyvre is, amely szenvedélyes 
tizedelője az apró rágcsáló emlősöknek. Csak ne kerüljön annyi (sasnak nézett) egerészölyv 
a preparátorok kezébe!

1961. OKTÓBER

A búcsúspille váradan fellépésének harmadik lelőhelye a Nagykanizsai Déli Erdészethez 
tartozó Alsónyíresen található. A hernyók jelentkezése a felsőerdei és a Kiscser-Nagyvölgy 
kerületekben előállott fellépésekkel egyidejű volt (1961. tavasz).

A folyó évi lombfalás intenzitása a 3 területen úgy lenne jellemezhető:
a) az északi (felsőerdei) területen volt a hernyók tömege -  körülhatároltan -  a legsűrűbb;
b) a keleti (Kiscser) területen a fellépés aránylag mérsékeltebb tömegű, viszont jóval 

nagyobb térségre terjedt ki (hatás a Somogyi Homokhát felől?);
c) a háromszög délnyugati sarkában (Alsónyíresen) a fentiekhez képest jelentéktelen 

és csak pár hektárnyi tölgyállományú gócra korlátozódott.
Éppen a közbeeső puszta térségeken egymástól távolabbra fekvő erdei pontokon meg

induló fellépés különböző jellege fog tanulságot adni; a tömegesség, a területi elterjedés, 
a kitörések mértéke, tartóssága, ismédődése stb. alapján. Döntő fontosságú lesz a kialaku
lóban levő fertőzés további terjedésének megfigyelése az ez ideig mentesnek maradt, és hol 
a szomszédos, hol a távolabbi Quercus állományokban.

Szívesen gondolunk arra, hogy a tájunkon tömegesen megjelent és fejlődő rovarállomány 
egyidejűleg már kitermelheti a károsítok nagyobb számú biológiai ellenségét, a parazitákat is.

Ami a búcsúspille leküzdésében közreműködő madarakat illeti, a tél folyamán a kóbor
lásra hajlamos és a fatisztogatást végző madarakra a lerakott peték felszedése vár. Ebből 
annyit-amennyit elvégezhetnek, bár ennek a munkának a mértéke szemmel nem 
kísérhető. A tavasszal jelentkező hernyók apasztásában -  a kölcsönösség arányában akár 
a tizedelés korlátai között is -  majd több „nyári” madár is részt vehet. (Példa rá: egyeden 
kakukk gyomrában 88 búcsújáró pille maradványait találták.)

Azontúl a madarak legeredményesebb munkája az esedeg visszamaradt, illetve a külön 
elkerülő, kisebb gócok elpusztítása útján fog majd érvényesülni. A peteszedő téli vendég
madarak tömegesebb érkezése csak ezután, a hideg idő beálltával lesz várható.

Örvendetes jelenség a fácánnak, nemkülönben a fogolynak egyenletesen fokozódó 
elterjedése -  beleértve a nagy táblák mentén létesített mezővédő erdősávokat és 
erdőnkívüli fásításokat is.

Az ETERNIT FÉSZEKODÚKRÓL

Erdőgazdaságunk kész volt beszerezni az eternit fészekodúkból 10 darabot, a megren
delés azonban nem járt eredménnyel. Némi siker csak annyiban volt, hogy a budapesti 
Madártani Intézetben gyártott fészekodúkból dr Vertse Albert intézeti igazgató külde
tett az én címemre 3 eternit fészekodút -  tiszteletpéldányként, díjtalanul.

635



A mintául szolgáló példányokat (A jelzésű 1 db, B jelzésű 2 db) az erdőgazdaság 
rendelkezésére bocsátom, és sor fog kerülni a kihelyezésükre is.

A további beszerzés nehézségeinek magyarázatául az intézet a következőket közli: 
„Rendelést csak 100-as tételben vállalunk, hogy az anyag- és munkabérszámlákat a ren
delőre testáljuk. Az Intézet persze nem fogad el rendelést, segéderőnkből ketten 
munkaidőn túl, maszek előállítással igyekeznek a fészekodúkat különmunkaként meg
csinálni. Egyelőre azonban el vannak foglalva: az Egri Erdővédelmi Állomásnak készí
tenek 100 darabot és intézeti célra 150-et. Csak a jövő év elején állhatnak esetleg ren
delkezésére, ha ugyan bele nem unnak addig a nagyon körülményesen végezhető 
gyártásukba (nyersanyag igénylése a lábatlani eternitgyártól, külön kőfaragó a kifúrás
hoz, általában a gyári előállítás megszervezésének komplikáltsága stb.).”

A fenti körülményeket számba véve, elsietettnek tartanék rendeléssel élni, éppen 
úgy szükségtelen lenne nagyobb tételnek az előjegyzése is. Célszerűbb lesz fából készí
tett fészekodúkkal próbálkoznunk, 2 mintapéldány meg van rendelve a Mecseki 
Erdőgazdaság Baranyakárászi Erdészeténél.

A 3 eternitodú kihelyezésére legalkalmasabb kísérleti pontnak találom:
a) Práter-erdő közepén, az ott állandó üzemben tartott szivattyúház közelében: 

B mintájú 1 db. Ott a felügyelet is biztosítva van. Odúban fészkelő madárfaj a Práter- 
ban -  az állományok jelenlegi korviszonyai mellett; természetes odúk hiányában -  nem 
található, ilyen madárra pedig -  elsősorban széncinegére -  ott szükség van.

b) Két eternitodú (A mintájú ldb, B mintájú 1 db) kihelyezése az alsónyíresi erdész
lak közeli körzetében ajánlatos.

A téli fatermelések során sor kerülhet fatönkodú-kivágások termelésére. Erre alkal
masak a 25-30 cm hosszúságú, belsejükben 15-20 cm üregű, kérges rönkdarabok.

1961. NOVEMBER

A megfigyelések folyamatosak és sorozatosak annyiban, hogy azok visszamenőleg kiter
jednek az 1955. évig talált és nyilvántartott gyapjaspille-fertőzési gócpontok felkeresé
sére, egyidejűleg pedig az újabb erdőrészletek átvizsgálására is.

Külön megfigyelésre kívánkozik egy új lelet a Surdhoz tartozó 9. sz. tag lomblevelű, 
vegyes állományában. Egymáshoz közel 1 gyertyánfán lerakott 2 gyapjaspille-petecsomó 
(nyugalmi állapotban), 3 cserfán búcsúspille hernyóitól visszahagyott 4 bőrzacskó talál
ható. A két különfajú, veszélyes károsítót egymás közelébe gyűlve még sehol nem talál
tam. Attól nem messzire, a 14. sz. tagban is új gyapjaspille-petelerakás található külön
böző fajú fákon: cserfán 2, bükkön 2, vörös tölgyön 1 petecsomó. Az ötből madár csak 
egyet piszkált fel, a többi ez idő szerint ép és érintetlen.

A törzsekre lerakott, egyébként könnyűszerrel elérhető gyapjas csomókat szándé
kosan úgy hagytam. A kétoldalú fertőzöttségnek ezen az izolált helyzetében alkalom 
lesz megfigyelni: a tavaszra várható hernyókelés idején miféle helyzet fog előállni?

Az erdőgazdaság erdeiben új jelenség a téli nagy araszoló (Hibernia defoliaria) 1961. évi 
fellépése. Hernyóitól származó lombfalás a nyugati tájon Kövecses, Győrerdő, a keleti 
tájon Merenye-Irtás egy-egy pontján következett be. A kezdeti fellépés kóstolásszerű 
lombkárosításban mutatkozott meg, főképpen a gyertyánban gazdag állományokban. 
(Némi növedékveszteség.)

A károsító rovar nyomaira ez idő szerint nem találni. A november 23-i bejárás alkal
mával Merenye-Irtásban egyetlen (nehézkesen repülő) hím lepke (a repképtelen tojót 
keresve) került mindössze szemem elé.
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A Hibernia fajok nagy területi kiterjedésére az a körülmény is rámutat, hogy a késő 
ősszel repdeső lepkékből éjjeli lámpafénynél bent a városban is lehetett fogást végez
ni (Maort-lakótelep).

A helyi származású, kisebb cinegerajok kóborlása mind élénkebb. A széncinegét -  
ez a leghasznosabb -  jellegző kíváncsiság alapján megfigyelhető, hogy a tölgymakk 
„terítéken” a férges makkról szorgalmasan szedik fel a tölgymakk ormányos 
(Balaninus) álcáit.

1 9 6 1 . DECEMBER

A károsító rovari gócpontok ellenőrző vizsgálatait folytatva több új leletre találtam.
Ezek egyike a nagykanizsai Alsóerdő 43-as tagjában a búcsúspillének visszamaradt, 

kiürült hernyózacskója. Mint az ismertek közül ez ideig a negyedik különálló búcsú- 
spillegócpont, annyiban nem volt meglepő, mert az erdő -  a kiskomáromi Kiscser és 
a nagykanizsai Felsőerdő erősen fertőzött területei között -  a kirajzó lepkéknek útjá
ba esett. A 70 év körüli, tölgy-cser-bükk-gyertyán vegyes lombállományban az első
nek lerakott fertőzés ezúttal is cserfán található.

Attól mintegy 2 km távolságra, a Fakosi-dűlőre hajló 61 sz. tagban hasonló, kez
deti megszállás nyomait mutatja nem több, de a cserfákon talált 3 hernyózacskó 
búcsúspillétől. Ugyanott került szem elé gyapjaspilléből is 5 régebbi petecsomó. 
Ezeken a már időközben végzett hasznos madármunka is megfigyelhető: felszedve
1, megkezdve 2, üres 1, ép 1 petecsomó. Az ilyen gócpontok megfigyelésre a legal
kalmasabbak.

Megállapítást nyert a tölgy gazdanövényhez ragaszkodó kis téli araszoló (Operopthera 
brumata) jelenléte is. A lepke rajzása november és december hónapokra esik. A Prá
ter-töl gyesben november 28-án talált lepkét Károlyi determinálta. A károsító jelenlétét az 
Alsóerdőn a fa törzséről december 11-én leszedett lepke bizonyítja, bár arra megfa
gyott állapotban találtam. A kis téli araszoló fellépése a nagykanizsai erdészetek terüle
tén új jelenség.

A Madártani Intézettől küldött eternit fészekodúkat kihelyeztem:
a) Práter-erdő közepe táján az A szivattyú őrház közelében széncinege számára 

B mintájú fészekodú (december 4.) 1 db.
b) Alsónyíres erdészlak közelében
A mintájú (kékcinege, barátcinege, fakusz részére) (december 6.) 1 db,
B mintájú (széncinege, csuszka, nyaktekercs részére) (december 20.) 1 db.
Erdeinkben ezek az első mesterséges fészekodúk. El fog válni, hogy vajon elfoglal

ja-e és milyen madár. Legelőbb a széncinege várható.

1 9 6 2 . JANUÁR

A Nagyrécse határában fekvő erdők bejárása rávezetett a búcsújdró hernyók egyes 1961. évi 
nyomaira. Ezekkel a közbeeső gócokkal a kiskomáromi Kiscser és a nagykanizsai Felsőerdő 
vonalon a kelet-nyugati fertőzés frontális láncolata állapítható meg. Az újabban megfigyelt, 
kezdeti nyomok -  egymástól távol esően -  az állami erdőben és az attól különálló 
nagyrécsei termelőszövetkezeti fáslegelő cserfáin találhatók.

A vizsgálat egyidejűleg kiterjedt a gyapjaspille lerakott petecsomóinak a számbavételére is.
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Alkalmam volt felkeresni a Zalaszentjakab községben lakó Csabai és Plauder 
nyug. erdészeket, akik kertjeikbe a madarak számára ki szoktak helyezni saját készí
tésű faodúkat. Az odúk dió-, alma- és egyéb gyümölcsfák üreges törzskivágásaiból készül
tek, beszerzésük elég körülményes volt, újabban Plauder nem is folytatja. Az odúk 
tartóssága 5-6 évinek bizonyult, a még meglevők erősen avultak és többé-kevésbé 
gondozatlanok.

Tapasztalataik szerint egyik-másik odúban széncinege és fakopáncs telepedett meg, 
az utóbbi a nagyobb üregű, illetve a nagyobb öbű faodúban. A nagyobb nyílás vagy 
korhadás folytán állt elő, vagy maga a fakopáncs vájta ki nagyobbra. Az odúkat leg
előbb verebek foglalták el, és sok bajuk volt a macskákkal is. Barátcinegét a kertben 
nagy ritkán figyeltek meg, kékcinegéről, nyaktekercsről, fakuszról, csuszkáról adataik 
nincsenek. A szürke légykapó faodút nem foglalt el, hanem inkább gazdasági építmé
nyen telepedett meg.

A Bárány akárászi Erdészet értesítése szerint a gépi fúrással kivájt, kérges tönkodúk
ra a legalkalmasabb fafajok: hárs, éger, nyír és nyár. Megmunkálás szempontjából jobb 
a nyers fa, mivel a száraz fát nagyon nehéz kifúrni. A külső göcsösség nem számít. A fedőle
mezt kátránypapírból készítik, de tartósabb a horganylemezből álló fedés.

1962. FEBRUÁR

Az erdőgazdaság nagykanizsai bognárműhelyében házilag készített fészekodúból a hó
nap folyamán az erdőkre ki lett helyezve 50 db. A tönkfaodúk néhány kivételével (nyár
fából) sorozatosan éger gömbfából készültek, ugyanígy fog készülni a többi is. Fel
erősítésük szegeléssel és biztosító drótkötéssel történt. Az egyes odúk esetleges 
áthelyezése nem fog nehézséggel járni. A szoktatás és a közvetlen felügyelet érdekében 
a választás a lakott erdészlakok közeiére esett, s kísérletképpen több mintájú fészek
odúval történt.

Az erdészlakok felsorolása a következő:

Zsigárd (Nagykanizsai Északi Erdészet) 7 db
Homokkomárom Búcsúpart (Északi Erdészet) 2 db
Práter (Déli Erdészet) 4 db
Gördövény (Déli Erdészet) 3 db
Alsónyíres (Déli Erdészet) 6 db
Bajcsa (Déli Erdészet) 2 db
Gyurgyánc (Déli Erdészet) 6 db
Nagykanizsai Alsóerdő (Déli Erdézet) 2 db
Nagyrécsei Alsóerdő (Déli Erdézet) 4 db
Szaplányosi Alsóerdő (Déli Erdészet) 2 db
Kiscser (Kiskomáromi Erdészet) 7 db
Nagyvölgy (Kiskomáromi Erdészet) i db
Csonkakő (Kiskomáromi Erdészet) 1 db
Ormánd (Kiskomáromi Erdészet) 3 db
összesen: 50 db.
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Az odúnyílás öbmérete szerint:
28 mm 10 db
32 mm 23 db
46 mm 10 db
C (széles) 7 db
összesen: 50 db.

A 3 etemitodúból kihelyezve: Práter 1, Alsónyíres 2 db. Folytatólagos kihelyezés előtt áll 
Kiskomáromban 4, Surdon 8 fészekodú. A műhelyben készülőben van 24, az előkészített 
nyers gömbfából várható 42 db. A nyugati fekvésű erdészetekhez fog kerülni 62 db. Össze
gezve: a 128 fészekodú a továbbiakra nézve tanulságos iránymutatással fog szolgálni.

1962. m á r c i u s

A február hóban kirakott 50 db fészekodút követőleg a kihelyezés folytatódott.

Szentpéterföldi Erdészet területén
Erdésztelep gyümölcsösében és környékén 6 db
Vadászlak közelében 3 db
Sarokréti gyümölcsösben 2 db
Kövecses erdészlak gyümölcsösében 2 db
Hosszúrét erdészlak 2 db

15 db
Tornyiszentmiklósi Erdészet területén
Vétyemi gyümölcsösben 7 db
Vétyemi telep körül 4 db
Vétyemi Szentesi-sarok nyiladéka szélén 2 db
Vétyemi munkásszállásnál 2 db

15 db
Budafai Erdészet területén
Parkban 5 db
Arborétum területén 6 db
Letenye-Csitár erdészlaknál 1 db
Kistolmácsi erdészlaknál 1 db
Istvándi munkásszállásnál és erdészlaknál 2 db

15 db
Nagykanizsai Déli Erdészet területén (pótlólag)
Surdi faiskola területén 8 db
Szentháromság (Belezna) erdészlaknál 1 db

9 db
Nagykanizsai Északi Erdészet területén  (pótlólag)
Felsőerdő Kele-erdészlaknál 1 db
Összesen: 55 db

Következik a közeli napokban (április)
Bánokszentgyörgyi Erdészet területén  16 db
Kiskomáromi Erdészet területén  4 db
Egyebütt 7 db.
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Kihelyezve lesz összesen házilag készült faodúból 130 db, beszerzett mintaodúból
2 db, eternitodúból 3 db, végösszegben 135 db.

1962. á p r il is

A fészekodúk kihelyezése a Bánokszentgyörgyi Erdészet területén ebben a hónapban 
(a 2., 9., 14. napjain) került sorra:

Haraszti erdészlaknál 2 db
Márki erdészlaknál 2 db
Bucsuta 2 erdészlaknál 2 db
Bucsuta 1 erdészlaknál 2 db
Valkonya erdészlaknál 2 db
Győrerdő 1 erdészlaknál 2 db
Győrerdő 2 erdészlaknál 2 db
Mérete 2 db
Összesen: 16 db

Kiskomáromi Erdészetnél
Kiskomáromi belső csemetekertnél 1 db
Csikótilos erdészlaknál 3 db
Nagykanizsai Északi Erdészetnél
Obornaki erdészlakhoz 2 db
Kihelyezhető lesz újabb pontokon 4 db

Összegzés

Házilag készített tönkodú 129 db
Mintául rendelt kész fészekodú 2 db
Eternitodú 3 db
Összesen: 134 db

Osztályozva

öbnagyság 28 mm 27 db
öbnagyság 32 mm 74 db
öbnagyság: 46 mm 24 db
széles nyílású, C jelzésű 9 db
Összesen: 134 db.

A tavaszi időjárás rendkívüli fordulatai hatással voltak a madárvilág életére és moz
galmasságára is. A növényi vegetáció és az áttelelő rovari élet kibontakozása több hetes 
késedelmet szenvedett. Az átlagos középértékű jelentkezésekhez képest a rovarokkal 
táplálkozó madárfajokból a költözködők nagyobb része elkésett, az elszéledő életmó
dúaknái pedig a fészkelés előkészítése tolódott el.

Egyes legutóbb megfigyelt pontokon az odúfészkelő madarak ott tartanak, hogy 
a számukra új szerelvényekkel előbb ismerkednek.
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1 9 6 2 . m á ju s
A madarak tavaszideji vándorlásáról és elhelyezkedésükről vett megfigyelések alapján 
tájunkon megállapítható jelenség, hogy a hasznos fészkelő madarak száma szemmel látha
tóan visszaesett. Ez a sajnálatos helyzet kiváltképpen a költözködő fajoknál állt elő. 
A visszaesés okozója ezért is az országhatárainkon túli, délvidékekre eső, 5-6 hónapos téli 
tartózkodás károsító hatásaiban keresendő. A télutó és a tavaszelő időjárásváltozásai zavart 
okoztak a tájon belül tartózkodó (állandó és vendég) erdei életmódú madaraknál is.

Ami a károsító rovarok tavaszi fellépését illeti, ez mind nagyobb mértékű és nagyobb 
kiterjedésű. A múlt évinél is jelentősebb az erdeifenyő ültetésekben a Diprion levéldarázs 
álhernyóinál, hasonló a lomblevelű állományokban a téli nagy araszoló (Hibemia), hozzá 
még a téli kis araszoló (Operopthera) hernyóinál. Fellépésük lombkóstolással, illetve -falás- 
sal május hó első harmadában mutatkozott meg.

A hernyók tömegének leküzdése a madaraktól már nem várható. Abban az élők vilá
gából a leghatásosabb közreműködők -  a biológiai egyensúlyi állapot érdekében egyide
jűleg elszaporodó -  a parazita rovarok lehetnek.

A búcsúspille múlt évi petéinek ez évi alakulásáról a közeli napokban (június elején) 
nyerhetünk majd képet. Egyidejűleg lesz megfigyelhető a gyapjaspille (Lymantria) petele
rakásából származó állapot a Nagykanizsa Déli és Északi Erdészetek területén. A szórvá
nyos előfordulású magállományfoltok állapota -  a madarak közreműködése miatt -  meg
nyugtatónak látszik.

A hasznos madármunkáról általában ismeretes a kezdeti fertőzés lokalizálásának jelle
ge, a kiterjedt kitörésekkor viszont a leküzdés szerepe leginkább az élősdi rovarokra 
(fiirkészfajókra) vár. Például a Diprion álhernyóinak speciális pusztítója az Exenterus mar- 
ginatorius nevű fürkész (Brehm-Lósy 1906. 280. képen is bemutatva). Elszaporodásuk 
kincset érő lenne -  a használatos vegyszerek alkalmazásával szemben is. A parazita rova
rokról írja Hermán Ottó: „azt a csodaszerűséget mutatják ki, amelyet az anyatermészet 
az életet korlátozó s így az életet az egyensúly értelmében szabályozó eszközeiben kifejt, 
amidőn az életet élet árán életcsere útján fakasztja.”

A rovarpusztító madarak szaporítása érdekében kihelyezett fészekodúk igény- 
bevételéről átfogó kép ez időre még nem alakulhatott ki. A megfigyelések folyamatban 
vannak, és jó időbe fog kerülni, amire az adatok számba vehetők és értékelhetők lesznek.

Irányadónak tartjuk a gazdasági madártan tudósának, Chernelnek már 1898-ban 
előrebocsátott alábbi megállapítását: „Esetleg a kezdet sikertelensége senkit se riasszon 
el további kísérletektől. Lehet ugyanis, hogy a madarak azonnal nem fogják a kínált alkal
matosságot elfoglalni, mert nem szokták még meg.” Legutóbb Vertse írja: „egyes kísérleti 
telepeken is az odúk igénybevétele nem mindig kielégítő.” (Aquila 1960-61. évkönyv.)

Nálunk, ahol a kiterjedt erdők területén most alkalmazzuk elsőként, ez a kérdés annál 
inkább problematikus. A megfigyelések azonban újabb próbálkozásokra ösztönözhetnek.

1 9 6 2 . j ú n i u s

A búcsúspillére vonatkozó, múlt nyári kísérleti előrejelzés eredménye ebben a hónapban 
megmutatkozott. A nagykanizsai Felsőerdő egyetlen pontján augusztus 11-12 éjjelén a 
Károlyi Árpád által végzett, lámpafénynél begyűjtött 955 db nemző lepkéből a leg
többje nősténynek bizonyult, amelyek 85%-a petéit már kiürítette. A petékből szárma
zó hernyók tömege elsőben június 6-án -  az 1961. évi lombrágás helyén volt megfi
gyelhető. Ugyanarra az időre és hasonló tömegben jelentek meg a hernyók a Kiskomáromi
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Erdészet Kiscser-Nagyvölgy fertőzött Quercus állományaiban. A hernyótömegek láttá
ra egyidejű szemle kívánkozott a két távol eső góc frontális támadásának közepe táján 
lévő, a Sárszeg melletti (nagyrécsei) erdőben, ahol január 18-án kisebb „jelenléti mag- 
állományra” (száraz hernyózacskóra) sikerült rátalálni. A június 7-i szemle ezen a helyen 
is az új hernyók tömegesebb fellépését találta, igazolva ezzel a Somogyból kiinduló kelet
nyugati, kialakult vonalnak a megerősödését. A nyugalmi állapotban lévő, kezdeti fertőzés 
nyomaira a nagykanizsai Alsóerdőben is rátaláltam, amely szintén ebbe a vonalba esik.

Figyelemmel kísérve az erdőgazdaság állományait, egyes kezdeti gócok -  ez idő szerint 
még összefüggés nélkül -  újabb erdőrészletekben is megtalálhatók. így Szaplányos, 
Surd, Alsónyíres kerületeiben is. Ez a bevezető állapot a fertőzésnek már déli irányú kiter
jedésére mutatna. A múltból vannak példák arra, hogy ezek a jelenléti maggócok periodi
kus kitörésre nem mindig találnak.

Hivatkozással az elsőnek végzett Károlyi-féle fénycsapdázás adataira, ugyanakkor 
a búcsújárókon felül zsákmányolt 546 db egyéb lepke között felismerhetők voltak 
az araszolók (Geometridae) és a -  különböző molylepkék mellett -  bagolylepkék 
(Noctidae) egyes példányai is. Tudvalevő, hogy a nagy és a kis araszolok hernyói május 
végén és június első napjaiban ugyanígy végeztek mérsékelt lombrágást erdeink lomb- 
fa-állományaiban. A Hibemia hernyói Szaplányos 30-31 tagjaiban, Bánokszentgyörgy 
kerületében gyertyánon, az Operophthera hernyói pedig Práter északi két tagjának 
tölgyfáin.

A gyapjaspille (Lymantria) már ismert és nyilvántartott kezdeti gócai folyamatos 
megfigyelés alatt állanak. Ezeknél a kilátások ez idő szerint megnyugtatónak 
tekinthetők.

Időszerűvé vált felülvizsgálatot tartani a kihelyezett madárodúknál, a fészek felépí
tése és a költés körülményeinek vizsgálatával. Június folyamán a Nagykanizsai Déli, 
Északi és Kiskomáromi Erdészetek 12 kerületében 55 db fészekodút volt alkalmam 
az odúk tartalmának számbavétele céljából felnyitni. Ezt a revideálást elsősorban szük
ségessé tette a betelepedett mezei verebek költésének megnehezítése (fészkeik eltávo
lítása útján), egyben számba volt vehető a hasznos madárfajok helyfoglalása is.

A verebek 16 odút foglaltak el 30%
Ami örvendetes, 13 odúba cinegék telepedtek 
és végeztek költést 24%
Készülőben lévő (vagy talán elhagyott?)
cinegefészekre találtam 9 odúban 17%
A madárfaj szempontjából kérdéses maradt 7 odú,
ezekben a behordott anyag minősége hol cinegére,
hol újból verébre engedne következtetni 13%
Mogyorós pele (Muscardianus avellanarius) elfoglalt 2 odút;
1 odút Szaplányosban pelével, 1 odút Zsigárdon 2 pelével 3%
Június utolsó napjáig üresnek bizonyult 7 odú,
ebből 2 odút a bajcsai erdőben cinege vett igénybe,
de csak éjjeli szállásul 13%

Elveszettnek tekinthető 1 odú a Práterben. Bár az a lombos erdőben jól elrejtett 
volt, a friss nyomok tanúsága szerint csalánszedők, illetve csavargók lopták el.
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Az odúfészkelésről az országos tapasztalatok is általában a legváltozatosabb adato
kat mutatják. A továbbiakra nézve részletes környezettanulmányra lesz majd szükség, 
és a tanulságok azokból lesznek levonhatók.

1 9 6 2 . j ú l i u s

A kihelyezett fészekodúk kinyitásakor derült ki, hogy a házikót megfeszítő tartólécen 
a felső szegezőlyuk túl alacsonyan lett kifúrva. Emiatt aztán a fedéltető a dugójával csak 
körülményesen emelhető ki. Helyesebb a tartólécet hosszabban kinyúló méretűre 
szabni. Az eternitodúk kinyitása jóval könnyebb.

Hogy mennyire szükséges a fészekodúk felülvizsgálata, igazolja ezt a többiek mel
lett a Biidafa-pusztai szemle. Amennyire örvendetes, hogy a kihelyezett 11 faodúból a vere
bek ott egyet sem foglaltak el, annyira sajnálatos, ami a lakáshoz jutott cinegékkel tör
tént. A 4. sz. tönkodúban 7 db tojás, a 7. és 9. sz. tönkodúban a zsenge cinegefiókák 
pusztultak el. A dögrovarok lárváitól ellepett maradvány a fészekodúk teljes kitakarítá
sát tette szükségessé. Az anyamadarak pusztulásának oka ismeretlen.

Annál megnyugtatóbb volt a lelet 5 fészeknél. Ezekbe cinege telepedett be -  zöld
mohát és szőranyagot használva fel a fészekcsésze építéséhez. A 3. sz. odúban 5 élő fió- 
ka várta a kireptetést (júl. 9.). Az 1., 10., 11. sz. fészekodúkat ugyanakkor üresnek, il
letve lakatlannak találtam. Tisztán maradt és ép állapotuk, valamint lyukbőségük (28, 
32, 32 mm) a jövőre nézve biztató.

Az első fészkelést pótló, illetve a második költésre valló időszaki aspectus jelensége
it figyelemmel kísérem. Az idei tavaszodás időjárásbeli fordulatai mindenesetre lénye
ges befolyást gyakoroltak madarainknál is a fészkelés és a költés végzésére.

Az ormándi erdőben kihelyezett C odú arra mutatna, hogy abból egész raj szürke 
légykapó repült ki.

1 9 6 2 . AUGUSZTUS

Az erdőgazdaság területén mintegy 30 erdei telepen kihelyezett fészekodúk felülvizs
gálata -  kinyitással -  folyamatban van. Az odútelepek pontjainak megválasztása első
sorban a környezet szempontjából igényel figyelmet. Ez a figyelem nem egyedül a kivi
telezéshez szükséges, hanem beleszólása van abba magának a madárfajnak, sőt a fajok 
egyes példányainak is. A megtelepedés szempontjából kívánatos madárpárok igényei 
előre nem láthatók, erről legkevesebb két költési idény tapasztalataiból leszűrhető tanul
ság fog majd képet adni. Erdőgazdaságunknak nagy kiterjedésű és tájanként is változó 
területén az egymástól távol eső pontokon ezúttal az elsőévi kísérletről van szó. Elte
kintve egynéhány kivételtől, legjobb lesz az odúkat a tél folyamán is helyükön hagyni, 
így a madarak őszi-téli kóborlásuk idején azokat felismerhetik, látogathatják, ezzel aztán 
meg fogják könnyíteni állásfoglalásukat is, hogy a jövő évi költésükbe idejében bele
kezdhessenek.

Az odúk felett végzett szemlék a legkülönbözőbb leletekre mutatnak.
A példák egyike az ormándi erdőre vonatkozik. Ott előzetes megfontolások alapján

3 tönkfaodú lett kihelyezve (II. 14.): nagy nyílású C odú 2, és a legkisebb öbnyílású (28 
mm-es) 1 odú. A hely és az öbnyílások megválasztása ezúttal kedvezőnek, illetve sze
rencsésnek bizonyult. Az 1. sz. C jelzésű odúba betelepedett a tavaszi költözéskor vár- 
va-várt sziirkelégykapópár Fészküket „lószőrből” könnyen megépíthették, mivel arra 
az anyagra manapság az erdőn ritkaságszámba menő lóistállónál közel találtak rá. A távo
labbi, 3. sz. C odúban erre a madárfajra hasonlóan jellegzetes, „lazán rakott, száraz,
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hosszú szálú fűanyagra” találtunk. Eredménye az volt, hogy VII. 4-re a légykapók 
egész raja kelt szárnyra. Megközelítettük ezzel azt a célt, hogy az ormándi telepített 
erdeifenyő fiatalosok levéldarazsai (.Diprion, Evetria) pusztítókra találjanak. Ami a 2. sz. 
28 mm-es tönkfaodút illeti, abba fakusz betelepedését vártuk (jelenléte télen megfi
gyelhető volt), viszont az odú kinyitása után talált kevés fészekanyag csupán 
készülőben levő, valószínűleg abbamaradt alapozásra vallott. Maga a bejáró madár is
meretlen maradt. Ennél az odúnál kivételes jelenség volt a fakopáncs munkája. (Egy 
példány a szemle alkalmával éppen jelen volt.) A madárács a nyílás peremét 1 cm szé
lességben szabályszerűen körülkopácsolta. Én ezúttal az öbnyílás tágítására gondoltam. 
Warga Kálmán ornitológusnak viszont az a véleménye, hogy a fakopáncs a még nem 
teljesen kiszáradt tönkodú kérge alatt rovar után kutatott volna.

A mezei veréb odúfészkelése nemcsak a parkokban és kertekben, de a mezőségi táj
részletekhez közel eső erdei pontokon is országos jellegű probléma. Ilyenformán áll
tak elő azok az esetek, amikor a kisöbű odúkat is betolakodó mezei verebek foglalták 
el, és nem egynél a fészek építésébe kezdő cinegét is az odú elhagyására kényszerítet
ték. Előre látható volt, hogy a mezei veréb nem fog hiányozni például Gördövény, 
Gyurgyánc, a surdi arborétum térségéből, de elfoglaltak odúkat a nagyobb erdőtestek 
mélyére eső gyümölcsfás kertekben is; pl. a szentpéterföldi Sarokrét és Hosszúrét, a bánok- 
szentgyörgyi Haraszti és Valkonya. A verébfoglalt odúk száma 25 %-ra tehető. Veréb
mentes telepeknek bizonyultak: nagykanizsai Alsóerdő 2, nagykanizsai Alsónyíres 5, 
Homokkomárom 2, Bajcsa 2, Kiscser 5, Csikótilos 3, vétyemi munkásszállás 2, vadász
ház Szentpéterfölde 2, Győrerdő I. 2, Budafa 11, összesen 36 odúval.

A kinyitásra került odúk -  legutóbb a költési idény befejeztével -  teljes egészükben 
ki lettek tisztítva, hasonlóan a lakatlanul maradt és a kártékony állatok által elfoglalt 
odúk is. 103 odúból 4-ben peléket találtunk (mogyorós pele: Szaplányos 1, Zsigárd 1; 
nagypele: kiskomáromi Csikótilos 2), a darazsak a C odúba telepedtek be (Alsónyíres 1).

Tájékoztatóul a madárlakta odúk száma: teljes fészekcsészében 65%, megkezdett és 
befejezetlen fészekalappal 15%, lakatlanul maradt 20%. A látogatott fészkekből a szén
cinegékre esik: teljes csészével 37%, befejezetlen 10%, összesen mintegy 47%. Ez a cine
gékre vonatkozó arány többé-kevésbé kielégítőnek, legalábbis biztatónak lesz 
tekinthető.

Különösen érdekes lelet került elő a Nagyrécse-erdésztelep kertjében almafára szerelt,
2. sz. 32 mm-es öbű tönkfaodúból.

Az első kinyitáskor (VI. 7.) az odúba behordott kevés moha- és szőranyag készülőben 
levő cinegefészekre mutatott. A fészekcsésze további építését aztán a madár abbahagy
hatta, mivel az újabb kinyitáskor (VIII. 13.) ott csupán a korábbi anyag volt található. 
Az odúból azonban kiemeltem egy rovarbábot. A mintegy 30 mm hosszú bábot gyufás- 
dobozba helyeztem. Egy hét múlva betekintve a dobozba gyapjaspille (Lymantria) 
nőstényére találtam, amely már elpusztult. A dobozt félig telten már telerakta -  sűrű 
gyapjúban -  tojásaival. Az irodalom szerint: „a bábállapot rövid, a báb ágak között fel
akasztva csüng le.” Ezzel ellentétesen ez a báb nem állt csüngő helyzetben, hanem a sima 
falú, zárt odú fenekéről került elő. Magán a fán a pillétől nem volt jel található.

Ez a lelet és a vele egyidejűleg (VTII. 13.) a nagyrécsei kerülettel szomszédos 
Alsóerdő szálas állományában éppen a petéi lerakását végző nőstény gyapjaslepke (leemel
ve a cserfa törzséről) arra mutatnak, hogy a kérdéses erdőtest Quercus állományaiban
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a károsító egy-egy góca mindmáig jelen van. (Adat ahhoz a részhez, amely az 1931. évi 
alsóerdei hernyódúlást tárgyalja.)

A gyapjaspille az ormándi erdő magasszálas részletéből sem hiányzik. Az augusztusi 
lepkerajzáskor a 3. sz. C odúba 3 lepke telepedett be, onnan kirepült 2 hím, a nőstény 
lepke viszont elfogható volt, de petéit a zárt odúban már lerakta (VIII. 24.). A peték 
száma 550 körül. Az odúk kinyitása alkalmával az oda beszállt Maniola (cigánylepke) 
több odúból repült ki.

1 9 6 2 . SZEPTEMBER

A kihelyezett 131 fészekodúból mostanáig kinyitott és átvizsgált 112 odú a következő 
szemléltető adatokat szolgáltatta a repnyílások öbméretei alapján:

25 mm-es cinege által lakott 1 eternitodú

28 mm-es cinege által lakott 12
cinege által kezdett, de befejezetlen fészekcsésze 3 
veréb által elfoglalt 5
lakatlan maradt 2
pele által elfoglalt 2

24 tönkfaodú
(utólag törpeegér által elfoglalt 1 odú)

32 mm-es cinege által lakott 25
cinegétől befejezetlen 4
veréb által elfoglalt 16
lakatlan maradt 13
pele által elfoglalt 1

57 tönkfaodú
2 eternitodú

46 mm-es cinege által lakott 6
cinegétől befejezetlen 5
veréb által elfoglalt 4
lakatlan maradt 5

20 tönkodú
(utólag törpedenevér-szállás 2 odúban)

C mintájú
5-10 cm nyílású cinege által lakott 1

szürke légykapó által lakott 2
veréb által elfoglalt 1
abbahagyott fészek 2
lakatlan maradt 1
darázs által elfoglalt 1

109 tönkfaodú
_____________________________________________________________________3 eternit odú
Összesen: 112 odú.
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Az adatokból látnivaló, hogy ahány a megvizsgált odú, annyiféle -  hol pozitív, hol 
negatív -  az eredmény Összefoglalásként a következőket mégis megállapíthatjuk:

1. A kihelyezések idejét elsősorban az előrehaladott tavaszra kitolódott elkésettség 
jellegzi. Az odúk kihelyezése: február hónapban 44%, március hónapban 43%, április 
hónapban 13% volt.

2. Az elkésettség következménye a lakatlanul maradt odúk nagyobb száma: 21 odú 
(19%). Részben ennek tudható be a megkezdett, de befejezetlen fészekcsészék száma 
is. A megtelepedésre legkívánatosabb cinegék által megismételt (kétszeres) költésre 
mindössze 2 odú a bizonyíték.

3. A fentiek ellenére is kielégítőnek minősíthető a cinegék megtelepedése: 45 odú lakott 
(40%), továbbá 12 odú fészekanyag behordásával megkezdett (10%). Az ilyen próbál
kozás és a fészkek cserélése a széncinegéknél általában megfigyelhető. A cinegefészek 
alapanyagát szinte kivétel nélkül zöld famoha képezi, amelyet emlősállatok szőrzetével 
egészít ki. A széncinegék között kékcinegére 1 odú adott bizonyítékot (Győrerdő I.).

4. A verébprobléma előre is látható volt (23%), s ez továbbra is gond maradt. A me
zei verebek különösebb válogatás nélkül, még a kisöbű (28 mm) odúkba is betolakod
tak. Volt eset, hogy a csészeépítő cinegét szorították ki. A verébkérdés a kihelyezési 
hely pontjainak megválasztásával függ össze. Talán valamit segítene a 25 mm-es, sima 
fúrású odúk alkalmazása, elsősorban a lakott erdésztelepek körül.

5. Az odúk elosztása öbnagyságuk szerint:

28 mm 23 %
32 mm 52 %
46 mm 18 %
C_____________________■]%_
összesen: 100 %.

A repnyílástípusok számaránya a helyi adottságok alapján többféleképpen variálha
tó. Nézetem szerint a fennálló számarány a következő, 1963. őszig kiterjedő teljes évsza
ki költésre nagyjában megfelelő. Módosítás (áthelyezés, kicserélés) szempontjából leg
előbb a 32 mm-es odúk javára kell dolgozni.

6. Az idegen odúlakók eltávolítása céljából (mostanáig 8% körüli előfordulással) fel
tétlenül ajánlatos az odúk gyakoribb átvizsgálása. A mogyorós pele (Muscardianus avel- 
lanarius), a nagypele (Glis glis), a törpeegér (Micromys minutus), a meztelen csiga (Limax), 
valamint a rovarok (hangya, darázs, bogár, lepke) előfordulása ezt mindenképpen meg
követeli.

Érdekes jelenség és hasznosan könyvelhető el a murakeresztúri Gyurgyáncz- 
erdőben a madarak költése után (szept. 26.) a törpe denevérek (Pipistrellus pipistrellus) 
(4+1=5 denevér) beszállása a 2 üres (46 mm-es) odúba.

Sajnálatos lelet volt viszont a 2 odúban elpusztult cinege (fejletlen) fiókákra, majd 
kihűlt tojásokra való rátalálás (Budafa, júl. 9.). Macska, mókus aligha volt gyanúsítható, 
hacsak nem az anyamadár elfogásával. Az elhullás beállhatott az abnormis hidegtől, 
esetleg a rovari táplálék hiányától is.

7. Kihelyezett odúk erdészetek szerint:
Nagykanizsai Déli 42, Nagykanizsai Északi 12, Kiskomáromi 16, Bánokszentgyörgyi 

16, Budafai 15, Szentpéterföldi 15, Tornyiszentmiklósi 15. Összesen: 131 odú. Ebből 
elveszett 3, megrongált 2, túl későn kihelyezett 4, kérdéses (felnyitatlan) 10 odú.
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Amennyiben az erdőgazdaság további odúk alkalmazását tervezi, a kiegészítés 
egyelőre 30-50 odúig elegendő is lenne. A következtetések alapján és a leendő tapaszta
latok kiegészítésével az odúk sűrítésére legelőbb látszanak alkalmasnak:

Alsónyíres -  a déli és középső tájrészleten,
Budafa arborétum -  a nyugati tájrészleten,
Kiscser -  a keleti tájrészleten.
Azzal a fontos körülménnyel mindenesetre számolni kell, hogy az egyes madárfajok 

speciális igényei a fészekanyag begyűjtése, valamint a táplálék minősége és tartamossága 
szempontjából lehetőleg kielégíthetők legyenek. Ez természetesen vonatkozik az 
odúfészkelő madarak mellett a nyíltan fészkelőkre (bokorlakókra), sőt a költözködés
ből visszatérőkre is.

Végezetül még egy kérdéssel, a hasznos madarak pusztítójával, a héjával foglakozom. 

H éják  f é s z k e l é s e  a  d é l - z a l a i  e r d ő k b e n

A héja -  használatosabb nevén a galambászhéja -  a Délzalai Erdőgazdaság területén fau
nabeli, állandó madár. Fészkelése révén erdeink életközösségéhez tartozik. Éppen a fész
kelése (ha nem is nagy számú) veti fel a madárvédelem és a vele kapcsolatos erdővé
delem problémáit.

A héjáról -  egybevágóan az általános állásfoglalással -  változatlanul mindig az volt 
a véleményem, hogy minden időben és minden eszközzel irtandó. Prédázó területe 
szinte korlátok nélküli. Alattomos módszerével többnyire új utakon indul el az erdőből, 
és vérszomjától űzetve siklik végig a kívüleső területeken is. Apróvad, madár, baromfi 
nincs előtte biztonságban, amerre csak útja viszi -  Homoki-Nagy szavaival élve -  "szárnyas 
leopárd módjára űz, vág, markol, gyilkol, marcangol.”22

Kíméletet nem érdemel annyi keveset sem, amennyi vágómadaraink legtöbbjét 
megilleti nemcsak természeti ritkaságuk miatt, hanem „rablásuk” nemesebb módszere
inek tekintetéből is. A héja lesbe ülő és orvul támadó, példátlanul alattomos gyilkos. 
Vadászterülete pedig főképpen a rejtekhelyekben gazdag erdő.

A héja országszerte az aránylag gyér számban fészkelő ragadozó madaraink közé 
tartozik. A jelek szerint kiterjedtebb vadászterületre van szüksége. Pdtkai szerint nyá
ron mintegy 5 km-es körzetre, télen nagyobbra.23 Mi Homokkomárom körzetében 
fészkeit egymástól már 2 km-re is megtaláltuk, zárt szálas lomberdők mélyén. Leg
többször az egerészölyv fészkét szokta bitorolni. Korai letelepedésével ugyanis 
megelőzi a jámbor ölyvet, így annak elfoglalja a fészkét. Ezzel is kárt okoz.

Évtizedekkel ezelőtt még ritkábban előforduló esetnek számított, amikor a héja -  az 
intenzív vadgazdálkodás érdekében rendszeresen gyakorolt üldözés után -  egyszer- 
másszor erdeinkben is fészkelésbe kezdhetett. A fegyveres személyzet már a fészeknél 
vagy annak közelében az anyamadarakat puskázta le. A tojások, majd a fiókáik kisze
désére legtöbbször nem is kerülhetett sor. Pusztításuk minden időben rendszeresen 
folyt (fogókosárral, vadászuhu mellől, magasabb lőpénzzel is díjazva). A háborús 
években azután változott a helyzet -  a héják javára. Égyre több adat érkezik a tájon 
belül történő fészkelésükről, szaporodott a preparálásra beküldött, lőtt héják száma, 
közte erős tojó példányok és nyáron lőtt fiatalok is. Mindez arra mutat, hogy a fészkelő 
héják száma szaporodóban van. Ebben a körülményben nyilvánulhat meg a bennszü
lött példányok ragaszkodása az anyafészekhez, eredetében mindez azonban a vadőri 
szolgálat felületességét is igazolja. Sajnálatos, hogy annál több az elpusztított egerész
ölyvek száma.
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Közben a múlt egyes jelenetei elevenednek meg előttem. Az egyik: a vízszint felett 
alacsonyan húzó héja egyetlen markolással kiemeli fiai közül a tojó tőkés récét, utána 
zsákmányával megterhelten, elégedetten húz tovább, be az erdő sűrűjébe. Másik kép: 
az 1000 hektáros pagonyban nyilvántartott fekete harkályt kilesve, a héja üldözőbe veszi 
és vad iramodással hajtja a szálasokba menekült madarat -  a végkimerülésig. Újabb 
kép: homályba burkoltan utánahúz a tavaszi alkony csendjében gyanútlanul szárnyaló, 
de már kiszemelt erdei szalonkának, hogy ha reptében el nem érné, reá csapjon a rudas 
erdő avarján megszálló áldozatára. Egyszer-másszor alkalmam lett volna a héja táplál
kozását magánál a fészeknél is közelebbről megfigyelni. Egyrészt azonban nem vártuk 
meg a fiókák felnevelését, másrészt annyi rászánható idővel sem rendelkeztem, mint 
egyes megfigyelők, akik a fiaikat nevelő héják élelemjegyzékéről valósággal felháborí
tó adatokat sorolnak fel; a begyűjtött zsákmány számtalan emlősfajra és madárfajra ter
jed ki, beleértve a legkisebbeket is. Az északi tájakról kontinentális kóborlása útján nálunk 
is átvonuló héjáknál kártevőbb a fészkelő héjapár, amely nyáron át is ráront az éppen 
költését végző hasznos madarakra, és mindezt -  kilesve az anyamadarakat -  mozdulatlan 
lesállásból végzi el.

Solymászok tapasztalták, hogy a héja a vándorsólyomnál is sokkal kitartóbb 
vadüldöző. (Egy alkalommal megtörtént: a galambot üldöző héja a kanizsai vágóhíd 
magas falazatán levő üvegablakhoz vágódott, olyan erővel, hogy utána szárnyatörötten 
hullott le.)

A héja minden ragadozó közül a legrátermettebb fogoly- és fácánvadász! Fácánvadá
szatra a legjobb pedző madár, a fogoly legszámottevőbb ellensége, az apróvad fő üldöző
je! „Ismerünk eseteket, amikor egy bizonyos kisebb területen valamely mérsékelt 
számban költő madárfajt az ott fészkelő héjapár valósággal kiirtott” (Vasvári). Erős a gya
núm, hogy mint a fán élő fajok vadászatában nagyon gyakorlott ragadozó, a dél-zalai 
erdőkben a héja részes a harkályok, küllők, rigók és egyéb fajok állományában megfi
gyelhető veszteségben is. Annyi feltehető -  és ez szolgáljon némileg mentségére -, hogy 
„sokoldalúsága” odáig is kiterjedhet; apasztja a nemkívánatos szajkót és mókust is.
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TERMÉSZETVÉDELMI TANULMÁNYOK

A természetben mozgó, erdészként, vadászként és ornitológusként tevékenykedő, 
feljegyzéseket, majd cikkeket és tanulmányokat készítő XX. századi szakember 
szinte szükségképpen eljutott a természetvédelem gondolatáig. Barthost madár
tani munkássága a két világháború közötti időben -  miként már láttuk -  a kis- 
balatoni kócsagrezervátum „gondnokságához" vezette el. Ugyanebben az időszak
ban a természetvédelmi propagandát is szorgalmazta. A nordcapi útjáról 
készült könyvében írja: „Több esetben láttam már szükségét annak, hogy falusi 
iskoláinknak a »Madarak ésfák« napjára népies nyelven megírt ismertetéseket 
állítsak össze. Ezek egyikét -  nagy örömömre -  Zalavármegye alispánja hivatalos 
használatra félezer példányban sokszorosítana” (42.0M.).

Nem tudjuk, hogy melyik műről van szó, de a korból, a harmincas évekből 
Barthos nak két ilyen „népies nyelven megírt" anyaga maradt fenn. Ezek címe: 
A favágók és erdei madarak jó pajtások, továbbá (három címváltozattal is) Egy 
fehérgólyapár családalapításának nehézségei, vagy Gyuri és Jancsi bojtárle
gények példával bizonyították be, hogy mennyire szeretik az erdőt és a mada
rakat, vagy Szeressük az erdőt és segítsük a madarakat! Példaként az első 
„tanmesét"itt közöljük.

Barthos a II. világháború után, 1947. október 12-én újjáalakult Országos Ter
mészetvédelmi Tanács (OTvT) tagja volt.24 Ebből az időszakából fennm aradt egy 
javaslata, amelyet a földművelésügyi miniszterhez ju tta to tt el. Barthos kérte, 
hogy a földosztás során birtokhoz ju to tt újgazdákat madárodúk kihelyezésére 
kötelezzék, illetve a fahasználatok engedélyezését is ehhez kössék. Az FM-ből 
a javaslatot áttették az OTvT-hez, ahol az ügy el is aludt.25 Nem olyan idők jártak, 
amikor egy ilyen madár- és természetvédelmi rendeletet ki lehetett volna adni. 
Barthos javaslata mindenesetre arra mutat, hogy ő még 1949-ben sem látta 
(nem akarta látni?), hogy az országban milyen átalakulások történnek. Az állam 
ekkor kiépülő „mindenhatósága" nem csak a jóra való törekvés biztosítéka volt. 
Barthos 1949 után -  amikor az OTvT-ét főleg ideológiai alapon szervezték újjá
-  a tanácsból ugyan kimaradt, de a természetvédelmi hivatallal és a tanács 
utódjával továbbra is kapcsolatban volt. Barthos fő  művében, a Nagykanizsa-vidé- 
ki madárvilág leírásában sem kerülhette meg ezt a tém át (Természetvédelmi 
szempontok). Végül pedig egy hírlapi cikkre vonatkozó írását idézzük, amelyet a 
zsigárdi Zrinyi-hársról állított össze.
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I. A FAVÁGÓK ÉS AZ ERDEI MADARAK JÓ PAJTÁSOK

Kedves Gyermekek, Leányok és Fiúk!

Az elmúlt tavaszról egy valóságos történetet mondok el nektek, hallgassátok és tanul
játok meg, hogy soha el ne feledjétek, még inkább azért, hogy emlékezzetek reá.

A Ciperes nevű öreg erdőben mindenszentek után favágásra került sor. Sok favágó 
munkásra volt ott szükség. Jött is közel kétszáz, a legtöbbje falusi földműves és napszá
mos ember, hogy a tél folyamán is pénzt keressen a maga és családja részére. Az erdei 
munkára jelentkeztek a zalai és somogyi falvakból fiatalabb és öregebb, háborút viselt 
és legénykorú, több-kevesebb iskolát járt emberek, közöttük egészen szegények és módo
sabbak is. Mind kemény tenyerű, komoly, dolgos ember, akik hónapokon keresztül, 
száz meg száz veszedelem között, hajnaltól napestig, havas esőben, hóban, hidegben, 
fagyban végezték nehéz munkájukat. Maguk csinálta föld- és fakunyhókban laktak, 
estente főztüket maguk készítették el -  távol templomtól, iskolától és a világ zajától -, 
szorgalmasan sürgölődő, szótlan gomolyagként egybeverődve tették a dolgukat. Aki 
nem ismerte őket, talán durva lelkű, elkeseredésre hajlamos embereknek képzelte volna 
el az állandóan csillogó fejszét és bárdot suhogtató, kopott munkásruhájú, beretváladan 
munkásokat, pedig a szívükben lakó, olyan nemes érzelmekről tettek tanúbizonyságot, 
hogy e leírás keretében okvetlenül meg kell róluk emlékeznünk.

Március hónapban a messzi délről útrakelt, vándor énekesmadarak az erdő vágáste
rületére is sorjában megérkeztek, és a télen át ott maradt cinegékkel, csuszkákkal és 
egy-egy vörösbeggyel összekeveredve kiegészítették az erdei madarak kedves családját.

Az éhes madarakat a felszínre került és a tavaszi nap melege által előcsalt rovarok is 
odavonzották, de tetszett nekik az a bánásmód is, amelyben a munkások a hosszú, kemény 
télnek ínségét szenvedő madárkáit részesítették.

A tél folyamán az élelmét fogyasztó, minden egyes erdőmunkás szívesen tett ki sza
lonnahéjat, krumplihéjat és kenyérmorzsát a körülöttük bizalmasan repkedő, éhes madár
káknak. Ezek megszokták a lármát, a mozgást és az embereket, sőt tőlük két-három lépés
nyire, szelíden megtelepedve, vagy élénken szökdelve lesték a falatokat. Az erdei 
magányban minden egyes madár kedves kis társa lett a favágóknak, és mint a puszta tél 
cippegő, tornászó, repkedő ékkövei életet vittek a mozdulatlan farönkök és sötét fahal
mok csataterére. Ok siratták el a nagy, kidöntött, halott fákat, az egykori boldog páros- 
és családi életük lombtakaróinak a hordozóit.

A madarak sorjában hozzáfogtak a fészeképítéshez. Az odúkban fészkelő cinegék, 
légykapók, csuszkák az erdőben elszéledtek odvas fákat keresni. A fészket rakó pin
tyőkék, rigók, sármányok és egyéb kis égi madarak pedig a földön fekvő hulladék, ágra
kások, tősarjak és bokrok között készítették el gondosan fészküket -  torkuk szakadtáig 
csicseregve és énekelve boldogságukban, hogy egyben mulattassák is a nehéz munkában 
fáradó, szótlan embereket.

Április hó elején azonban az erdővágás munkaterületén elérkezett a nagytakarítás. 
Sorjában össze kellett vontatni és rakásolni a rönköket, a kifaragott talpfákat, kérgezett 
bányagömbfát, gondos űrméterekbe rakni a hasáb- és külön a dorong tűzifát, szabályos 
rakatokba összehúzni az ágakat és forgácsot, szóval számba venni és számba adni minden 
faterméket, hogy ki-ki munkája után a keresetét rendesen megkaphassa. Ennél a nagy- 
takarításnál, és a sok fuvaros szekerezése közben, természetesen szem elé kerültek 
az elrejtett kis madárfészkek is. Az egyikben kékes és rózsaszínű, szeplős-pettyes kis tojá
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sok, a másikban vak, gyenge fiókáik voltak, olyikban már csipogó, tokos apróságok, 
mind megannyi drága kis élet, a jövendő madarai. Ezek majd a következő évben megint 
a favágók barátai, szórakoztatói és sorsukban osztozó jó pajtásai lesznek.

És vajon mit csináltak a munkájuk végén már kapkodó, sietős emberek a kis tojá
sokkal és madárfiókákkal? Bizony anélkül, hogy bárki is kérte volna őket, vagy a tör
vény nevében figyelmeztette volna rá, a földön talált fészkeket meg sem érintették, hanem 
fakéreggel, forgáccsal és apró ágakkal gondosan betakarták, körülrakták, megvédték. A kis 
pőre fiókákat pedig, amelyek ijedtükben elszóródtak, óvatosan, féltőén összeszedték, és 
az aggódó anyjuk szeme láttára az ölfarakások nyílásaiba, hosszasan raktározottan, mara
dó, biztonságos farakások védő ernyői alá helyezték, nehogy baj érje őket, meg ne fáz
zanak és a jeges eső se sértse meg őket.

Az erdőmérnök úr, amikor a nemes esetekről meggyőződött, megdicsérte a derék 
munkásokat, sorjában kezet fogott velük, és azt mondta: „Nem is hittem volna, hogy 
ilyen derék, jószívű, jóindulatú favágóim vannak, akik, ha így szeretik a védtelen mada
rakat, rossz emberek otthon sem lehetnek.” Nevüket külön feljegyezte, hogy máskor is 
munkára hívja őket. Azt is elmondta, hogy az ő gyerekkorában még szinte divat volt az 
unatkozó és csavargó gyerekek részéről a madárfészkek kifosztása. Igaz, megesett, 
hogy olyik vakmerően magasra mászó fiú lezuhant, lábát, karját törte, sőt olyan szo
morú eset is előfordult, hogy a merész kísérletért életével fizetett. Régen durva szokás 
volt játékot is űzni a fészkükből kipottyant, tehetetlen madárfiókákkal. Azóta azonban 
a gyerekek okosodtak és művelődtek, különösen az iskolai neveléssel, mégpedig, miként 
az elmondott beszámoló is mutatja, olyan szép eredménnyel, amelyet a mai nemzedéknek 
már nemcsak megtartani, de továbbfejleszteni is illik.

A munkások ügyeltek a kijelölt facsemetékig is. A fákat úgy döntötték, hogy az alattuk 
magról keletkezett, nemesebb fajú, fiatal fácskák meg ne sérüljenek. A zsenge 
csemetékről a farönköket elhengergették, és külön vontatóutak mellé úgy rakásolták 
össze, hogy a fiatal fácskák életben maradását és növekedését baj ne érje. Sem fejszével, 
sem bicskával azokat nem érintve gondoskodtak arról, hogy fákká nőjenek, és a letarolt 
erdő helyén tíj erdő cseperedhessen, amely megint értékes fát fog majd nyújtani az embe
riség és a haza javára.

Nyáron meglátogatva a ciperesi erdőt, a vágásterületet leveledző kis facsemeték üde zöld 
foltjai tarkították. A kép nem volt olyan szomorú, mint télen, és az életerőtől duzzadó fácskák 
felett a felnőtt madárkák százainak dalolása hangzott -  Isten dicsőségére és az emberek örömére.

Leírásom elején kedves gyerekeknek szólítottalak benneteket, de igazán kedves leányok 
és kedves magyar fiúk csak akkor fogtok maradni, ha ti is az öreg munkások példáját követve 
szeretni, ápolni és védeni fogjátok mindenkor a fákat és azok jó  barátait, a kis dalos madarakat!

II. TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTOK

Az ember és a természet között ősidőktől kezdve fennálló viszonyt több fokozatra 
bonthatjuk fel.

Amikor az ember a természet kínálta, kész javakat csupán a saját szükségleteinek 
minél kényelmesebb kielégítése szempontjából tartja szem előtt, még a legelső, mond
hatni alsórendű fokozatnál tart. Ez a helyzet áll fenn elsősorban az erdőnél, általában 
a kész értéket jelentő fás növényeknél. Ezeknek mindenféle igényt kielégítő faanyaga, 
tűzereje, termése, gyümölcse az ember rendelkezésére áll. A közfelfogás szerint a fa 
úgyis magától nő, csak eső és meleg szükséges ahhoz, hogy felnőjön. Utódairól is maga
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gondoskodik, ha másképpen nem, sárjhajtással. Hasonló értelemben látszik rövid úton 
igénybe vehetőnek és felhasználhatónak az erdő vadja és madara is.

A fejlődés folyamán azután magasabb fokozathoz érkezünk el. Ennél az ember 
nemcsak felkeresi, majd mérlegeli, végül tulajdonába veszi a neki hasznosat, hanem 
szemléletét bizonyos ébredező lelki tartalom is megtölti. Okos belátástól indíttatva 
egyéni érdekeit sorrendbe kezdi helyezni, miközben a javak takarékosabb elosztására 
és azok tartalékolására is gondol. Válogat közöttük, de a javából is hagy vissza. 
Önzéséből kezd valamit engedni. Ez a magatartása már a művelődés egyik megnyilat
kozása, mert rájött arra, hogy a természet értékei sem kimeríthetetlenek.

Azután a megítélés útján továbbhalad, s a természetet nemcsak hasznosnak, de 
egyúttal kímélendőnek, mi több, szépnek is találja. Megszereti és ezzel barátjának érzi.

Van azonban egy még kimagaslóbb fokozat, s ez a természetvédelem. Elméletileg a leg
magasabb fokozat, gyakorlatilag pedig olyan emberi tevékenykedés, amely hovatovább 
mind több különbséget tud tenni a közönséges és a kivételes képzetek között. Az ember
ben kezd megerősödni a féltés, a kímélet, és talán a megtisztelés érzése. Ekkor válik 
természetvédővé, olyan egyénné, akitől kivételes bánásmódot kíván meg az a tárgy (holt 
vagy élő), amelyik értéke vagy ritkasága folytán immár kincse a természet alkotásainak.

Ekkor aztán a kiművelődő ember, a kiteljesedő természetbarát, elébe áll a javakat 
fenyegető abiotikus és biotikus veszélyeknek (nem utolsósorban az embernek is), és 
tőle telhetően békén hagyja, megvédi és fenn is tartja a megkedvelt tárgyakat. Mint leg
magasabb rendű tényező, igyekszik megfelelni a természetvédelem gazdasági és etikai 
kívánalmainak is. Közbelépésével (ezen van a hangsúly!) nem az egyéni, hanem a közös
ségi érdekek szolgálatában álló kultúrmunkába fog.

Csak rajtunk, embereken múlik tehát, hogy a természet élő leltárából ne engedjük 
megfogyatkozni, még kevésbé kiveszni mindazt, ami környezetünkben annak a dísze, 
a nevezetessége vagy a ritkasága. Ezen a legfelső fokozaton a védelem kiterjesztését 
nem is annyira feladatnak, inkább követelménynek fogjuk tekinteni.

Ha vidékünkön széjjeltekintünk, itt is fogunk (az élettelen tárgyakon kívül) olyan 
szervezeteket is találni, amelyek érdemesek és jogosultak a fokozottabb és irányított figye
lemre, a természetvédelemre.

A védő-óvó figyelem kiterjedhet a növény- és állatközösség, külön a madárvilág 
egyes tagjaira is.

Mindenekelőtt azokra áfákra gondolok, amelyek magas koruknál és robosztus mére
teiknél fogva különleges bánásmódot érdemelnek.

A tájegység területén hivatalosan nyilvántartott védett fa egy van, a zsigárdi Zrínyi
korabeli kislevelű hárs,26 Forradásokkal telt törzsének legkisebb átmérője 245 cm. Megrok
kant testét ácsolt alapzat tartja, a fa azonban még él, van néhány hajtása és fagyöngyöt is 
táplál. Üregét éveken át egy macskabagoly lakta, legutóbb azonban elhagyta.
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A zsigárdi Zrínyi-korabeli hárs
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A védettséget, legalább az állami erdőgazdaság házi keretében, ezen túl több más 
faóriásra is szükséges volna kiterjeszteni.

Ezek egyike a magyarszerdahelyi fáslegelőn álló és egészséges állapotú bükkfa. 
Méltán megilletné a Bükk („Fagus Robusta”) elnevezés. Elmondhatom róla, hogy szé
les e hazában szebb alkotású bükköt nem láttam. Mellmagassági átmérője 166 cm. 
Törzse hengeres és sima, magasan elhelyezkedő koronája kb. 28 m magasságig a híres 
szlavóniai tölgyfákra emlékeztet. A fa törzsét egy 6 cm öbű katonai lövedék érte ugyan, 
de belső robbanásának hatását kívülről megállapítani nem lehet. A faóriás testén madár- 
ácsolás nyomai sem fedezhetők fel, jeléül annak, hogy a kb. 250 évesre becsülhető fa leg
utóbb még egészségesnek mutatkozott. (Sajnos: legutóbb begyújtották és tüzeléssel siet
tették a kidőlését -  1954. IX. hó.)

A közelében álló, 120-136 cm átmérőjű bükkfák fajuknak szintén kiváló képviselői, 
küllemre azonban az előbbit nem közelítik meg. Ugyanott egy 110 cm átmérőjű gyer
tyánfa hasonló ritkaság.

A bocskai erdőben 146 cm átmérőjű szil, 124 cm átmérőjű vadkörte, 140 cm átmérőjű 
tölgy külön-külön példányokkal mutatják be a régi erdők faóriásait, amilyenekből annak
idején a 6-7 m hosszú, 60x90 cm élezett négyszögű szőlőpréseket faraghatták ki.

Hasonlóan a múlt emlékei közé tartozik a kisrécsei cseróriás is 141 cm (tövénél 170 cm) 
átmérőjű, hatalmas alakjával.

Kiterjeszkedve a meglevő faóriások és a madárvilág viszonyára, az a tapasztalatom, 
hogy a madarak az ilyen hatalmasra kifejlődött fákat fészeképítésre nem szokták igény
be venni, kivéve odúikat, valamint hasadékaikat. Látogatóik legfeljebb a kúszók (feke
te harkály, csuszka, fakusz) sorából kerülnek ki. Feltehető, hogy rovarok sem élnek a kivé
telesen és egyesen előforduló fákon. Idővel nem annyira a rovarok, hanem a gombák 
fognak velük végezni. Ha nem tévedek, felteszem: a madarak idegenkedésének oka éppen 
a fák megjelenési alakjának rendkívülisége. A megszokott környezettől elütnek, és talán 
a szélnek való kitettség szempontjai is visszatartják a madarakat. Viszont bent, a zajos 
város egyes pontjain éppen a legmagasabbra nőtt platánfákat találták az újonnan 
megtelepedő vetési varjak fészkük megépítésére alkalmasnak.

Vidékünkön hatalmas méterű gesztenyék is találhatók. A merenyei erdőben talált gesz- 
tenyetuskóról az Erdészeti Lapokban mint kivételes méretű fa tuskójáról emlékeztek meg.

Értékes erdőrészletek: a magyarszentmiklósi erdőben természetes újulatot is felmuta
tó vörösfenyők, a csepregerdei simafenyők ugyancsak természetes újulattal, továbbá 
a bőven termő Zsigárd-erdei vörös tölgyek.

Figyelmet érdemelnek azután a gördövényi és alsóerdei szurkosfenyők, azonkívül 
egyes páfrányfenyő (Ginkgo), mamutfenyő (Sequoiá), Platanus stb. példányok a vidék 
kertjeiben és parkjaiban.

Ritkaság számba menő fák a Cunninghamia lanceolata (Iharos) és a vasfa (Gymnocladus 
chinensis) Nagykanizsán.

A cserjék közül Zsigárd-erdőn a gyéren előforduló Daphne-t említem fel, Peterd- 
pusztáról a fákká felnőtt epernarancsokat (Maclura); a madarak szempontjából több helyen 
Sofoi'a-k jöhetnek szóba, éjjeli elrejtőzés szempontjából pedig a borostyánnal (Hedera) 
befutott fák, helyenkint az erdőkben is.

A vidék talajt jelző és fűnemű flórája meglehetősen feltáratlan. Említésre érdeme
sek: egyes helyeken a tőzike (Leucojum), a Mánta-erdei télizöld meténgnek (Vinca 
minői) egész tagokat ellepő szőnyege, és a jobbára dombvidéki ciklámen. Külön emlé
keztetek a zsigárdi Homokszőlő-dűlő különleges gyepflórájára. Ez a dűlő az erdők régi
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törzskönyvében mint „futóhomok” szerepelt. [Ma szikárrétnek, sztyeppének nevezhet
jük.] Itt érdekes asszociációját találjuk a következő növényeknek: csenkesz (Festuca 
vaginata), naprózsa (Fumana procumbens), homoki varjúháj (Sedum hillebrandtii), árva- 
lányhaj (Stipa joannis). Ott díszlik a szamárkenyér (Echinops ruthenicus) is. Tudtommal 
az ott található szappangyökér (Gypsophila arenaria) adventív növény.

Magának a rovarfaunának ismerete is megkívánná, hogy a vidék cserje- és pázsitfló
rája a fő- és mellékgazdanövények szempontjából, azonkívül a vidék gombái és kísér
leti növényei részletes leírást nyerjenek.

Kisebb barnaszén- és homokkőleletekről pedig csak azért teszek említést (nem 
hagyva figyelmen kívül az ásatag szervek, romok, műemlékek felkeresését sem), mivel 
a rovarok és rágcsálók kutatója a madárfauna megfigyelésével kapcsolatosan számtalan 
feltáratlan jelenséggel találkozhat.

Az állatvilágból ugyanúgy hiányoznak a rendszeres adatok és gyűjtemények (lepkék, 
csúszómászók, vízben élő szervezetek, külön az apró emlősök, külön a denevérek).

A nagykanizsai múzeum szervezés alatt álló természetrajzi osztálya lenne elsősor
ban hivatva a vidék flóra- és faunaképét bemutatni. Ha nem is másképpen, legalább a fák
ról, facsoportokról és a tanulságos erdőrészletekről felvett fényképek útján megörökí
teni a kiveszés előtt álló emlékeket.

A madáivilágból mostanáig kifejezetten természetvédelmi jellegű védettség a kisko
máromi Alsóerdőn fészkelő egy, később kettőre szaporodott rétisasfészkekre és a ben
ne lakó madarakra terjedt ki. Evek előtt maga az erdészet vette azokat szorosabb zár 
alá. Azóta a réti sas állandó lakója Nagykanizsa vidékének.

Tudvalevőleg a gyér számra leapadt nappali és éjjeli ragadozó madárfajok -  kevés 
kivétellel -  országos vadászati tilalom alatt állanak. Hasonlóan az ún. énekes- 
(hasznos) madárfajok is.

E rendelkezés keretében vidékünkön több madárfajt ajánlok ennél is szorosabb 
védelem alatt tartani.

Ilyenek elsősorban azok a madárfajok, amelyek a bevezető fészkelést, ha csak 
egyszer-egyszer is, megkísérelték: kék vércse, kis vércse, kis békászósas, darázsölyv, 
kánya, réti fülesbagoly, továbbá a vörösfejű gébics, sarlósfecske, ugartyúk, végül az új 
fészkelési helyeken a vetési varjú.

Ezek mellett külön védelmet érdemelnek a helyi faunából kiesett örvös légykapó, a gyér 
számban fészkelő seregély, a szalakóta, a sárga billegető és a legutóbb megtelepedett 
fekete harkály. Mind megannyi rovarokkal, egyik-másik alkalomadtán rágcsálókkal 
táplálkozó madár!

Figyelmen kívül hagyva életmódjuknak esetleges kifogás alá vonható, egyes 
tüneteit, a felsoroltak már abból a szempontból is kíméletben részesítendők, mivel 
folyamatosan kiegészítik és telítik, azaz egyenletesebbé teszik a vidék faunáját. Hasonló 
figyelemben részesítendők a jövőben várható megtelepedés feltételezésével a fekete 
gólya (esetleg a gyurgyalag), és talán a halászsasnak első fészkelő párja is. A természetes 
úton elinduló beszivárgás és áttelepedés rendszerint arra szokott mutatni, hogy a madár
fauna gazdagodása és színezése szempontjából kedvező feltételek alakultak ki.

Általánosságban az összes madarakra kiterjedő madárvédelem terén annyira sok a megro
vásra való, mint amennyi külön a megkívánni való. Nem szabad, hogy egy-egy új vagy ritka 
madarak láttára az újság ingere az embereket mindjárt romboló beavatkozásra késztesse!

Nagy hiba az is, amikor egy vidék madárfaunája nem ismeretes a vidék lakossága 
előtt, ennélfogva az egyes fajok gazdasági értékét elbírálni sem tudja. Ebből következik,
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hogy mindenekelőtt további megfigyelésekre és biológiai kutatásra van szükség, hogy 
a faunakép a jelenleginél jobb összeállítást nyerjen, különösképpen életmód (fészkelés, 
szaporodás, táplálkozás) szempontjából.

Észrevételemet arra alapozom, hogy „annak a megállapítása, mi hiányzik valamilyen 
területen, sokkal körülményesebb, mint a meglevők kimutatása”. Éppen a hiányosságok 
felderítése vezethet el annak a körülbelüli megállapításához: elegendő-e a meglevő 
faunával beérnünk, avagy szükséges-e mielőbb mesterséges madárvédelmi módszereket 
venni alkalmazásba?

Véleményem szerint tüzetesebb megfigyelésre szorulnak vidékünkön általában a ci
nege- és poszátafajok (közöttük a karvalyposzáta), a légykapók, a tücsökmadár faj, 
valamennyire a nádiposzáták. Figyelmet érdemelnek azután a kúszó madarak, 
közöttük a balkáni fakopáncs, külön a rejtett életű, esedeg háztáji füleskuvik, nemkülön
ben kivétel nélkül a kertek-gyümölcsösök-ligetek madarai, szorosabban véve 
fészkelésük gyakorisága és szaporodási mutatószámuk szempontjából. Minél részlete
sebben ismerjük helyi vonatkozásban madaraink sűrűségét és életmódját, annál 
tisztábban fog előttünk állani közreműködésük a kártevő szervezetek elleni biológiai 
védekezésben.

A haladó kutató megmaradhat ugyan továbbra .is specialista kutatónak, de egyúttal 
vállalnia illik az ismeretterjesztést is. Az ismereteket azután a közösség átveszi, tisztába jön 
azok értékével, és már saját tapasztalataival is kibővítve adja tovább. De az ismereteknek 
ehhez a megszerzéséhez és terjesztéséhez nem egynehány, hanem sok-sok egyénre van 
szükség; a megfigyelők egész láncolatára, egybegyűjtve a kezdőket, a haladókat és a tapasz
taltabbakat. Bizonyos ismeretek birtokában már az elindított kezdő közveden érint
kezésbe fog lépni a természettel, és fel fog figyelni annak látszólag közönséges jelen
ségeire is. A haladó még mélyebben tekint be az életközösség összefüggő jelenségeibe, 
hogy a tapasztalt azután a vele közölt adatok alapján azokat összefoglalja.

Valahány természetbarát örömét fogja lelni az egyéni közreműködésben, mert 
csakhamar rájön arra, hogy az ember alkotásai és a természet adottságai között har
mónia áll fenn, ez a harmónia pedig -  a gazdasági érdekek szolgálata mellett -  „a lelki 
életnek is egyik feltétele”

Maga az átlagos természetbarát már olyan lépcsőzeten áll, amelyről feljebb haladva 
a természetvédelem magasságáig jut el.

„A madárvédelem maga is természetvédelem!” (Győrfi János).
Dolgozatom végére időszerű intelmet tartogatok egyrészt a vadászatot űzőkhöz, 

másrészt a fogékony lelkű ifjúsághoz irányítva.
Amikor egyikük-másikuk a természetjárás során pusztító felszereléssel (puskával, 

légfegyverrel, csúzlival), akár tojás- és fiókaszedési szándékkal üldözőbe venné a rend
szeres vadászat körén kívül eső madarakat, először is tegyen különbséget közöttük, de 
legyen tudatában annak is, vajon nem helytelenül jár-e el.

Az ifjú érje be a céllövészet gyakorlásával, és legfeljebb (a költési időszakon kívül) 
a verébbel, a szarkával, a szürke varjúval, a téli karvallyal (az utóbbiakat vidékünk 
területén közömböseknek minősítettem), továbbá a héjával, kis sólyommal, vándorsó
lyommal (de nem az egerészölyvvel és a ritkaságszámba menő kerecsennel), halastavakon 
a szárcsával, végül ősszel a még töretlen kukoricást ellepő vetési varjúval, télen pedig 
a vendég fenyő- és léprigóval és a vetési vadlibával.

Minden más madár elpusztításával a természet kincsestárát, tehát kultúrvagyont 
károsítana meg.
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III.TUDNIVALÓ A ZSIGÁRDI ZRÍNYI-KORABELI HÁRSFÁRÓL

A Magyar Nemzet című napilap 1961. január 18-i számában „Egy hársfa halálára” 
címen hosszabb közlemény jelent meg. írója Dienes András, aki barátjára, a helyszí
nen is megjelent Balogh András festőre hivatkozik. Vele együttesen vesznek érzékeny 
búcsút a Zsigárd-erdei Zrínyi-hársfától. Az emlékfák védelméért dicséretesen kiálló, 
de ezúttal felületes bírálattal élő közlemény több téves állítása hozzászólást igényel.

A több évszázad után elvénhedt, az elhaláshoz közeledő kislevelű hárs emlékfa 
erősen forradásos kérgű törzskerülete 9,25 m. A fa az érdekeltek, előbb hg. 
Batthyány-, majd állami erdészetek részéről minden időben lehető gondos 
védelemben részesült. Tekintettel megrokkant és erősen korhadt állapotára, a kissé 
már megdőlten álló fa 1925-ben -  a kinyúló legerősebb oldalág alátámasztásával -  
erős ácsolású tölgyfaszerelvényt kapott, a koronát vesztett üres törzstest befedésére 
pedig -  stílszerűen -  fazsindelyes kalapszerkezet épült. A homlokzatra szegezett 
olajfestéses feliratú vastábla igazolta a fa hivatalos védettségét. A fa körül külön 
védőrácsra nem volt szükség, mivel a közeli erdészlakból állandóan szemmel tartott, 
és az utaktól félreeső magaslaton álló óriás fa külső károsításnak (pl. begyújtásnak) 
nem volt kitéve. A réges-régen leomlott korona pereméről kiágazó egynéhány, évről 
évre kileveledző ág egyidőre nyújtott annyi reményt, hogy a csonka testben valami 
kevés, szunnyadó élet még van. Valóban két évtizeden át táplálni tudott egy csokor 
fehér fagyöngyöt (Viscum), és pár éven át szállólakást adott egy macskabagoly 
(Syrnium) számára.

Az utóbbi 10 évben aztán rohamos korhadás állt be, és az üres belsejű törzs 
esetében azzal kellett számolni, hogy az egy napon egészében össze fog omlani. Ez be 
is következett 1959-ben, mégpedig szélcsendes időben -  halomnyi szétesett, pudvás 
és porrá vált törmeléket hagyva maga után. Csak természetes, hogy a megbecsült fa 
hulladéka, már a szokásos rend betartásával is, az utolsó kézbevehető darabig szabványos 
rakatba került és felügyelet alatt maradt. (A tüzelésre is alkalmatlan faanyag ma is fel
használatlanul van a helyén. 1964.) Nem áll az a feltevés, ahogyan a közlemény említi, 
hogy a fát „kidöntötték volna”; összeomlott az magától, megőrölte 4-5 viharos 
évszázad vasfoga.

Hogy a sajnálatos eset mellett az erdészet nem maradt tétlenül, igazolja a követ
kező eljárás:

A roncsok összeszedésekor figyelmet keltett az összeomlás után földben maradt, el 
nem korhadt törzsdarab, annak kb. 3 négyzetméternyi fala, amely nem hasadt szét, és 
erős gyökér is tartotta. Ebből a kéregtáblából ágazott ki egy életrevalónak látszó ágha
jtás (tövénél 8 cm átm., hossza 4 m). Ezt a hajtást az erdő talajába lefutó, el nem sza
kadt, vastag erezet táplálja. Védelmét azóta is a szabályosan kijelölt fűrészeléssel 
kialakított, szilárd állású tábla biztosítja. Ez az utolsónak megmaradt hajtás lenne 
hivatva megőrizni az faóriás emlékét. A hajtás vastagodása évi 3 cm, ez ideig (5 év 
alatt) az újabb növedék 15 cm-nyi, hosszúságában pedig 2 m. Hibája viszont az, hogy 
állása nem függőleges, hanem ferde irányba nyúlt. Ámde az oldalágak idomítása útján 
a teherviselés valamennyire szabályozható, az új törzs növekedésének menete majd 
később kialakulhat. Másodlagos eredetének ellenére is élhetünk azzal a reménnyel, 
hogy gyengébb alakban ugyan, de származéka fog maradni az eredeti helyén óriás 
ősének, a Zrínyi-hársfának, amely mégsem pusztult el -  ahogyan azt a közleményben 
olvassuk -  „jeltelenül”
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EGYÉB TANULMÁNYOK

Barthos szakirodalmi munkássága -  miként az már a levelezéséből is k itűn t-  
Az erdő és m adár témáján kívüli kérdésekre is kiterjedt. Ezek egy része beilleszt
hető volt a fő  művébe (itt a legutolsó az 1968-ban elkészült A dél-zalai 

tá jövezeten  őshonos nyest és n yu szt a m últban  és a jelenben j, míg a többiek 
sem oda, sem pedig az előbb közölt természetvédelmiek közé nem illenek. 
Részben madártaniak (a keselyűkről írott), részben a vadászati állattan körébe 
tartozók (a zerge előfordulásáról, továbbá a bölény megtelepítésének kísér
letéről szóló), részben pedig kimondottan erdészetiek. Ez utóbbiak azonban nem 
önálló tanulmányok, hanem mai szerkesztői összeállítások, „kivágások”. Azért 
van szükség rájuk, mert az itt-ott leírt, főleg a szépirodalmi próbálkozásokba 
„elküldött” jelentős szakmai meglátásai, véleményei így külön tanulmányok 
alakjában bizonyára nagyobb figyelm et kapnak. Az erdészeti irodalomban 
ugyanis a második világháború után ismét felvetődött a kérdés: vajon nem 
járt-e le az ideje a hagyományos, elsősorban a „német iskola” erdészei által 
bevezetett, részleteiben kidolgozott tarvágásos erdőgazdálkodásnak ?Aszűkebb 
értelemben vett szakmai (erdészeti) szempontok azonban mindig megbuktak 
a gazdasági, elsősorban a fakitermelési költségvetések szigorú számain. 
Barthosnafc a probléma nemzetközi kitekintéssel „tűzdelt” tanulmánya 
bizonyság arra, hogy szerzőnk idős korában is figyelemmel kísérte a külföldi 
szakirodalmat, az ottani eredményeket rendszerébe, saját gondolkodásába 
beépítette.

Külön is felhívjuk a figyelm et az erdészet (az erdész) és a vadászat (vadász) 
viszonyának taglalására. Barthos ezt a tém át többször is igyekezett megfogal
mazni, a kérdést -  elsősorban az azonosságok kidomborításával -  tárgyalni. 
Sajnos próbálkozásaiból csak ez a táblázat készült el, illetve maradt fenn. Ezt 
annál is inkább sajnálhatjuk, mert Barthos gondolatait egy olyan időszakban 
(a hatvanas években) fogalmazta meg, amikor a vadászati érdekek még nem 
váltak uralkodóvá az állami erdők művelési és egyéb viszonyaiban.
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MEGFIGYELÉSEIM A KESELYŰKRŐL

A tudományos alapossággal összeállított statisztikák mindenkor számot tarthatnak 
érdeklődésünkre, és nagyon is tanulságosak szoktak lenni.

De tekintsünk csak be valamelyik régebbi vadlelövési statisztikába, többet fogunk 
mérgelődni és felháborodni annak egyes adatai felett, nemhogy ismereteinket gyarapí- 
tanók az ország vadfaunájának eloszlása és gazdagsága szempontjából. Terítsük ki ma
gunk elé a Vadászlapból Magyarország vadlelövését az 1909. évben, összeállítva az Orszá
gos Statisztikai Hivatal által összegyűjtött adatok alapján. A keselyűk „ritka” 
előfordulású madarak -  a „ritkaságot” az ország területére vonatkoztatva és a lelőhe
lyek számbavételével értelmezve. A nyomtatásban megjelent (tehát komolyan veendő!) 
statisztika szerint azonban a keselyűk akkor éppen nem voltak Magyarországon ritkák, 
hiszen több lett belőlük zsákmányolva (tojásaik elszedése, mérgezés útján is), mint 
ugyanannyi idő alatt siketfajdból, nyírfajdból, túzokból és daruból (2100 darab) össze
véve, holott ezekből sincs sok és csak korlátozott területeken vadászhatok. Az 1909. évben 
keselyűkből ugyanis -  elkülönített rovatban feltüntetve és Horvát-Szlavónországgal 
együtt -  2722 (!) lett volna elpusztítva, természetesen mint vadászatilag kártékony (?) 
szárnyas vadfajok!

Az ember hirtelenében nem tudhatja: csodálkozzék-e Magyarország annyira kul- 
turádan állapotán, ami mellett ezrével élhetnek területén hulladékszedő és dögevő kese
lyűk? Avagy az adatgyűjtők természetismeretének fogyatékossága felett bosszankodjék-e, 
ami megengedte, hogy hivatalos, komoly összeállításba „hasból” írjanak be adatokat, és 
az adatokat maga a vadászközönség szolgáltassa?

A magam részéről nem is tartom érdemesnek, hogy a statisztikával részletesebben fog
lakozzam, hiszen annak számadatai egyszerűen képtelenek! Röviden csak a keselyűkről.

Keselyűből egyáltalában nem volt lelövés mindössze 6 megyében (Alsó-Fehér, 
Csongrád, Fejér, Győr, Ugocsa, Zólyom), a többi megyében ez a madár már szerepel 
a veszteséglistán. Közöttük is képtelen aránytalanság áll fenn pl. Fogaras 3, Máramaros
4, Nagy-Küküllő 7, Szeben 4, Háromszék 10, Brassó 12, Udvarhely 6 keselyűvel. A fel
sorolt kárpáti megyékkel szemben Sopron megye 36, Vas megye 48, Moson 68, Komárom 
82, Zala 27, Somogy 28 keselyűvel dicsekedhet! Túl a Dunának idézett 6 megyéjében 
289 keselyűt talán ha egy évszázad alatt legfeljebb megfigyelhettek, de nem ejthettek el
-  nagy ritkán tett látogatásaik alkalmával! A szokásos számtani középarányosság alap
ján állíthatott be talán utólag, maga a statisztikus Krassó-Szörény megyébe 59, Csík 
megyébe 69, a Felvidéken Nyitra megyébe 61, Szepes megyébe 134, az alföldi tájakon 
pedig Bács-Bodrogba 81, Békésbe 79 keselyűt. Végül óriási fölénnyel, 219 (!) keselyűvel 
a rekordtartó megye Bihar lett. A végére hagytam a keselyűiről általam is ismert Hunyad 
megyét, óriási kárpáti tömbjeivel és végtelen térségű legelőivel. Fogalmam sincs: hol 
és kik által lett a megyében elpusztítva 54 keselyű? Hiszen megyeszerte híre szokott 
menni a „vultan”-eseteknek! Keselyűpreparátumot, mint bizonyítékot, meg kettőnél 
többet nem is láttam.

Afelett meg nem is töröm a fejem, hogy a közölt keselyűszámok vajon miféle mada
rak elnézéséből származhattak? Mert nem találok egyeden madárfajt sem, amellyel a kese
lyűt össze lehetne téveszteni, és arról sem olvastam, hogy a keselyű nevet népies táj
szólással más madárra is valahol alkalmazták volna. Annyit még megtettem, hogy 
utánanéztem több igazolt lőjegyzéknek, amelyeket a szaklapokban az ország nagy ura
dalmai és vadásztársaságai a hivatalos, országos statisztikával egyidőben tettek közzé.
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Sasok -  bizony eléggé szégyenletes számban -  azokban is bőségesen szerepelnek 
(1909-ben országosan 8107 sas volt kimutatva!), keselyűadatokra azonban egyiknél 
sem sikerült rátalálnom, márpedig azokat legkevésbé hagyták volna ki a szarkák, vércsék, 
őrgébicsek stb. rovatainak közlése mellett. (Egyébként a lőjegyzékek helyes vezetése 
érdekében nemegyszer szólaltam fel a szaklapokban* , rámutatva egyúttal a használatos 
madárnevek zavaros összevisszaságára is, amely körülmény eredményezte aztán a hamis 
adatokkal telt statisztikákat is. A természetismeret kötelezettségének jogosságát nehéz 
is megértetni azokkal a puskázókkal, akik a vadászatot csak könnyen adódó sportnak 
veszik és nem találják meg benne a tudományhoz tartozó vonásokat. Én most itt mégis 
a keselyűk tudományos vizsgálatának kérdéséhez szeretnék egy-két gondolatot hozzátenni.)

Legelőször megjegyzem, hogy magán a Retyezát-hegységen akkoriban (1907-1919) 
előfordulásuk a fakó keselyű 20, barátkeselyű 1 arányban mutatkozott meg.

Ami a keselyűknek Dunántúl déli, Zala és Somogy megyékbeli szórványos megjele
néseit illeti, valamennyi esetben fakó keselyűk kerültek megfigyelésre. A Nagykanizsa 
környékén 1925-ben elejtett fakó keselyű az erdő sűrűjében fekvő szarvasbika hullájára 
az oda csoportosult szarkák útján talált rá.

Külön érdekességet tarthatnak számot azok a sorok, amelyek a nagy természettu
dósnak, Darwinnak „Egy természettudós utazásai” című, 1839-ben megjelent művé
ben olvashatók: „Érdekes, hogy a dögkeselyűk szaglóképessége mellett és ellen szóló 
érvek egymást ellensúlyozzák. Owen tanár kimutatta, hogy a brazíliai keselyűnek jól 
fejlett szaglóidegei vannak. S ugyanazon estén, mikor Owen értekezését az Állattani 
Társaságban fölolvasta, egy úr fölemlítette, hogy kétszer is látta Nyugat-Indiában a dög
keselyűket egy ház tetején gyülekezni, melyben egy temetetlen hulla bűzlött: ez esetben 
nem szerezhettek erről tudomást a szemeikkel. Másrészről Audubon s az én kísérlete
imen kívül Bachman az Egyesült Államokban különféle kísérletekkel kimutatta, hogy 
sem a brazíliai keselyű, sem a gallinazo nem találják meg a táplálékot szaglás által. 
Erősen bűzlő húshulladékokat vékony vászonkendővel takart le s erre húsdarabokat 
hintett; ezeket megették a keselyűk, aztán nyugodtan maradtak s a bűzlő tömeget nem 
fedezték föl, noha a csőrüket csak egynyolcad hüvelykre tartották tőle. Ha egy kicsit 
elhúzták a kendőt, a hulladékot rögtön fölfedezték. Á kendő helyett most egy másikat 
alkalmaztak, s megint húst szórtak rá; a keselyűk ezt is elfogyasztották anélkül, hogy 
fölfedezték volna az elrejtett tömeget, melyen rajta tapostak. E tényeket Bachman-non 
kívül hat gentleman aláírása bizonyítja.”27

Ilyen előzmények után kapóra jött, hogy figyelmemet kiterjesszem a leshelyen köze
lembe kerülő keselyűk viselkedésére.**

A zenógai sziklatömb barlangszerű vájatában meghúzódva lestem a dögre leszálló 
keselyűkre. A barlang nyílt oldalát egymásra rakott kőlapok mesterséges falazata fedte 
be. Az összeillesztett, különböző nagyságú kőlapok egyike a többitől elütően nagyon 
szabálytalan alakú volt; egy része a függőleges falazatból fél méter hosszúságban, víz
szintesen kifelé nyúlott.

Erre az alapzatra telepedett le egy fakó keselyű, tőle távolabbra pedig másik három. 
A keselyűk nem lehettek különösen éhesek, de jóllakottak sem. Egyelőre nem szállták 
meg, éppen csak szemmel tartották a már megkopasztott dögöt. Csendesen gubbasztva

* Lásd a 35. és 125. számú bibliográfiai tételeket.
** A keselyűkről lásd még a 181. számú bibliográfiai tételt.
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a helyükön maradtak, és láthatóan élvezték a zavartalan emésztés folyamatát. A dögevő 
madarak a havasi legelőkön júliusban legkönnyebben találtak elhullott jószágra.

Az öklömnyi nagyságú lőnyíláson keresztül szemmel tarthattam a dögtől valamivel 
távolabbra elhelyezkedett három keselyűt, és megfigyelhettem azok viselkedését. Ami 
a negyedik keselyűt illeti, annak érkezéséről nem is volt tudomásom. Az alpesi magas
ságban szinte megállás nélkül kavargó szélben, amikor a négy keselyű rövid keringés 
után egyszerre érkezett leshelyemhez, az erős szárnysuhogásból annak az egynek a leszál
lása külön nem kelthette fel a figyelmemet. Csak jóval később vettem észre a negyedik 
keselyűt, amikor a falazaton mutatkozó, a kőlapok érintkezésének egyenlőtlenségéből 
származó, alig 1-2 ujjnyi nyíláson készültem kikémlelni a terep előlem elzárt környe
zetét. Az ilyen kis hézag nagy szolgálatot szokott tenni, mert -  főképpen szirti sasra 
várva -  kukucskálásra ad alkalmat. A már ismert hézag -  a világos háttér ellenére -  ezúttal 
nem volt áttekinthető. Jó sokáig tartott, mire a tollazat színéről és szélmozgatta 
rezgéséről közvetlen szomszédságomban a keselyűt felfedeztem.

Közöttünk a távolság fejtől fejig, akár szemtől szemig, kitehetett 80-90 centimétert. 
Ritka alkalom volt ezen a vadon élő madáron, kint, a hamisítatlan élőtérben, természe
tes magatartásban, 1 méter közelségben megfigyelni a három legfontosabb érzékszerv 
képességét; a látásét, a szaglásét és a hallásét. Es ezen érzékszervek megfigyelésére a kese
lyűnél alkalmasabb madarat nem is választhattam volna. Ezen vizsgálódásra közel fél 
óra állt rendelkezésemre.

L á t á s . A látás csodálatos képessége ezúttal nem érvényesülhetett. Legfeljebb annyi
ban, ahogyan én jutottam a madárral szemben szemléléshez. Kerestem ugyanis annak 
a lehetőségét, hogy a nagy testű madárnak ne csak a tollazatát, hanem a fejét is láthas
sam. Ezt úgy sikerült (kivételes szerencsével!) elérnem, hogy nagy csendesen addig haj
ladoztam ide-oda és kuporodtam össze mind alacsonyabb testtartásra, míg végül is a hé
zag rézsútos felületű részére rátalálva, velem szemben egyenesen a madár feje került. 
A madár ugyanúgy betekinthetett volna - bal szemét rézsútosan lefelé irányítva - hozzám 
is, habár tekintete a sötét üregben csak mozdulatlan foltra, illetve fénylő szememre eshe
tett volna. A keselyű azonban az aprólékos vizsgálódásra nem mutatott hajlandóságot. 
Mi több: álmosság fogta el, behúzott nyakkal, időnként elszundikálva ült a helyén. 
Mozdulása csak annyiból állt, hogy a fejét feljebb emelte, és szabályszerű, hosszú ásí
tásokat végzett. Komikus volt ezt látnom a kopasz nyakú, a teknőséhez hasonlóan 
aránytalanul kicsi fejű, hatalmas madártól.

Sz a g l á s . Ennél az érzékszervnél a dög közelsége közömbös volt. Egyedül én, az em
ber jöhettem számba, mint melegvérű élő test, aki magából leheleteket adott ki, és 
öltözetéből idegen szagokat: zsírosság és főképpen dohányzás, szerelvényeiből pedig 
olajozott bőrbakancs, hús és sajt ételneműk illatát árasztotta. Ezeket a szagokat, 
aminőkkel a vad madár, legkevésbé a keselyű, találkozni nem szokott, a szél áramlása 
sem vihette el csak egy irányba, a nyíláséba, s így nem kerülhette ki a kéznyújtásnyira 
pihenő keselyűt. Éppen a keselyűknél annyiszor vitatott szaglási érzékről ezek után 
megállapíthattam, hogy az tökéletlen és látszólag hiányzónak vehető. Erre vallottak 
későbbi megfigyeléseim is:

a) Egy alkalommal ugyanazon leshelyen fakó keselyű szállt fejem fölé a falazatról 
kiugró, legfelső kőlapra. A felőlem egyenesen hozzá áradó szag a keselyűre nem hatott.

b) A leshely elé frissen kihelyezett, még feltöretlen juhhullánál a keselyűk csakha
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mar jelentkeztek. A hulla -  a hideg éjszaka után, friss állapotában -  dögszagot még 
egyáltalában nem terjesztett, a keselyűk mégis megtalálták.

c) Más alkalommal a keselyűk medve által leütött ökör hullájánál jelentek meg. Az eset 
különös érdekességét az adta, hogy a medve a leütött áldozatát egészében beföldelte; 
az ökörnek csak a merev farka emelkedett ki (zászlóként) a ledöngölt, terjedelmes halom
ból. Ottlétemkor dögszagot sem én, sem kísérőm nem éreztünk.

A madarak állítólagos szaglási képességéről írt közleményt olvashatunk Fülöp Zsig
mond „Csodák az állatvilágban” című könyvében (p. 120): „Doflein német állatbúvár 
Ceylonban talált egy Ornithoptera nevű nagy lepkét: ennek hernyója az Aristolochia 
növény leveleivel táplálkozik, amelyben erős szagú mérges anyag van. Ez a szag jól 
érezhető a hernyóból lett lepkén és ez tartja vissza a madarakat (Merops-fajokat) attól, 
hogy vadásszanak az Ornithoptera lepkére. Más lepkékre gyakran vadásznak az ottani 
madarak.”

Az „érezhető szagra” vonatkozólag megjegyezhetem, hogy mai ismereteink szerint 
nem a szagnak volt ott szerepe, hanem annak az ember részéről is megbámulni való 
természetes képességnek, amely a gyengébb érzékszervű állati életformákat is vissza
tartja a szervezetükre káros táplálék fogyasztásától.

H a l l á s . Igaz, hogy talán soha sem iparkodtam annyira hangtalanul és nesztelenül 
maradni, mint az előbb említett együttlétünk izgalmas perceiben. Vigyáztam a legki
sebb mozdulatnál is, hogy érzékelhetővé ne váljak, és még a lélegzésre is ügyeltem. 
Mindamellett támaszthattam bizonyos neszt, ami nem volt elkerülhető. Ebből pedig 
elegendő a legparányibb is, amit a finom hallású madár -  például a siketfajd, a fekete 
rigó, a szajkó -  okvetlenül fel szokott venni. Úgy látszik, hogy a puszta hangtalan kör
nyezetében élő olyan madárnak, mint a keselyű -  és például a strucc (vagy a tengeri 
madár) -  nincs szüksége a hallási érzékre; azt náluk a látási érzékszervük, kivételes fej
lettsége pótolja.

Említettem, hogy együttlétem a keselyűkkel kb. fél óra hosszat tartott. Annak aztán 
egy váratlanul jött, kellemetlen mozzanat vetett véget. A négy keselyű hirtelenében 
szárnyra kapott és a színtérről eltűnt. A magas légűrben szirti sas megjelenésére gon
doltam. Helyette a dögnél az egy óra járásnyira fekvő legelőről elkóborolt juhászkutya 
jelent meg, hogy egy perccel később (lövésem után) felszaporítsa a kadávert - a majd 
újból visszatérő hollók és keselyűk számára.

Ma már ismeretes, hogy a keselyűknek a hulla felkeresésében más madarak az elő
hírnökei. A Retyezát-hegység alpesi magasságú legelőin a keselyűket a dögre legelőbb 
a holló vezette rá. A hollót a dög keresésében két szempont szokta vezetni: egészen ala
csonyan repül, és a gerincek mentén, azok hosszában, a varjúfélék lassúságával száll vé
gig. Élesen lekeresi a hegyéinek mind a két oldalát; kémlelő útja során gyakran le is telep
szik és figyelőállást foglal el. Ahogyan én láttam, kémlelő útját egyesével járja, 
kettesben ritkán, nyilván a munka felosztása érdekében. A holló látása is magas fokú; 
észre kell vegye az állati hullánál elsőnek jelentkező döglegyeket is.

Hollón kívül a hegységben más előhírnök madár alig jöhetett volna számba. Legel
tetés az alsóbb fekvésű erdőkben nem folyt, ahol egy-egy állat elhullása esetén cinege, 
szajkó is vállalhatta volna a hírközlés szerepét. Thuni-Rumbach írja: egy fakó keselyű, 
amely őrszemként gubbasztott a sziklán, az ő közeledtére éles füttyszót hallatott.28 
Erről a jelenségről, mint „az eddigi szakirodalomban még nem ismertetett vészjel 
észleléséről” emlékezik meg. A vészjelzés arra mutatna - hasonlóan a Brehm-Chernel
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említette párzási „klüih-klüih” szólamhoz -, hogy bizonyos hangok felvételére a kese
lyű is jobb érzékkel bír. A magam részéről megjegyezhetem, hogy a közelemben tar
tózkodó keselyűktől semmiféle hangot sem hallottam. Feltehetőnek látszik az is, hogy 
a hallás érzéke a barátkeselyűnél valamivel fejlettebb, mint a fakó keselyűé. Az előbbi 
fákon építi meg a fészkét, míg az utóbbi sziklafalazatok üregeiben fészkel. Itt -  a köz
veden környezet csendessége szempontjából -  kétségtelenül nagyobb a madár biztonsága.

A MÚLTBÓL VISSZATÉRŐ EGYES ÁLLATÉLETI JELENSÉGEK 
AZ ERDŐK NYOMVONALÁN

Ismeretes, hogy „nemcsak földrajzi határai vannak egyes állatfaj életterének, hanem 
biológiai-gazdasági határai is. így jönnek létre a különleges életterek (biotop), amelyek 
sokszor erősen megkötik az állat térbeli szabadságát” (Mihályi Ferenc). Különleges jelen
ségekre még egy szűkebb faunaterület határain belül is találunk példát. Ilyenek lehet
nek hazánk területén többek között a kormos varjú (Corvus c. coroné) elterjedése, amely 
csak az országhatár nyugati peremvidékén fordul elő. Hasonlóképpen a kerti sármány 
(Emberiza bortulana) csak a budai hegyvidék egyes pontjait tartja lakóterületének. Ezek 
olyan tájak reprezentatív madarainak tekinthetők, amelyek látszólag nem ütnek el a fau
natartományhoz tartozó többi tájtól, és így talányszerű marad az is; vajon mi okból ragasz
kodnak szűk körű életterükhöz?

Kiindulva az alkalmazkodás tényeiből, a magam részéről tájjellegző jelenségnek tekin
tem az egyes vadfajok példányainak több évtizedes kimaradás után megfigyelt újabb 
előfordulását is. A megfigyelt visszatérések újszerűségét az a körülmény adja, hogy az újabb 
jelenségek a tájon eredetileg fennállott, nagyobb mértékű erdősültség időközben beállott 
jelentős csökkenése után történtek.29

A tanulmány címének helyes értelmezéséhez szükséges lesz az egyes kifejezéseket 
körülírnom.

A miílt a közelmúltra vonatkozik. Az egy időre kieső, majd visszatérő szakokat te
kintve nem régebbi és nem hosszabb időre terjed ki, mint legfeljebb másfél évszázadra. 
Ez a közelmúlt afarkasnál, a holló?iál és az uhunál innen-onnan száz évre tehető, a vad
macskánál és a császármadárnál viszont annyira sem. Éppúgy elegendő lesz csak évtize
dekkel számolni a tájon mindmáig otthonos vadfajokkal, aminők a vaddisznó, a szarvas, 
valamint a nyuszt.

Szembetűnő azt jelenti, hogy a jelenségek nem annyira a régmúlt eredetiségéhez, hanem 
a közelmúlthoz viszonyítva is nagymértékben megváltozott tájon, mindamellett mint a táj 
jellegét kifejező mozzanatok mutatkoztak meg. A megismétlődésük közti hosszú időszak 
folytán találtam őket szembetűnőknek. Ezt a körülményt befolyásolhatta egyéni szem
léletem is, így a megfigyelések jelentőségét talán túlértékeltem. Nekünk, erdészeknek 
legelőbb nyílhat alkalmunk hasonló állatéleti megfigyelésekre, tehát közreadásuk tanul
ságos adatokkal járulhat hozzá valamely tájegység faunájában időszakonként beálló vál
tozások nyomonkövetésehez.

A jelenségek természetüknél fogva a múlt jelei; a múltba vezetnek és onnan térnek 
vissza -  követve az erdők nyomait. Olyan erdőkét is, amelyek az utolsó száz éven belül 
nagyobbrészt eltűntek, és nyomukban a környezet erdei nagyvonalúsága lényegesen 
megváltozott. Már maga a megfigyelt vadfajok névsora is túlsúlyban a típusos erdei
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élőhelyekhez vezet. Amikor Nagykanizsa központtal a táj erdővidéki jellegét emelem ki, 
ezt a részemről használatos megjelölést a leírandó állatéleti jelenségek is több vonat
kozásban igazolni fogják.

A dél-zalai tájra, kiegészítve a dél-somogyi táj részlegével (Nagyatád), mintegy 40 000 
ha erdőrészlet esik. Hiteles leírások szerint Nagykanizsa környékét még a XVIII-XIX. 
század fordulóján is „jórészt” erdők borították. Az 1790. év körüli állapotról készített 
térkép tanúsága szerint az akkori erdősültség elérte a 60 százalékot. A falvak népe 
ebből hódította el -  olvassuk a Zala megyei évkönyvből -  „fáradalmas irtással” (hozzá
teszem: nyilván készséggel végezve) a szántóföldjeit, később a szőlőit és gyümölcsöse
it. Amit pedig nem irtottak ki, meghagyták legelőnek. A túlnépesedésig szaporodó la
kosság azonban nemcsak a „művelt földjeiből” élt, hanem a „rengeteg erdőségből” is. 
A Kanizsa-vidéki sík- és dombvidéki erdők összefüggtek a Mura és alább a Dráva 
mindkét partján elterülő ártéri erdőkkel, széles övezetük aztán délnyugati irányban bele
olvadt a horvátországi és ausztriai, még terjedelmesebb erdőségekbe.

A „Conscriptdo Sylvarum de Anno 1770” összeírás a Zala megyei erdőket községenként 
sorolja fel: Almaszeg, Bacónak, Erdőhát, Fakos, Farkaserdő, Förhénc, Pettend, Szent- 
györgyvár nevű dűlőkben még számba vehető erdőterületek szerepelnek, melyek azóta 
több ezer hektár terjedelemben szántók és zömében szőlőhegyek lettek. Az erdőket -  
kisebb foltokban -  akácosok váltották fel.

Az 1860-as években a Budapestet és Bécset a tengerrel összekötő Déli vasút megépí
tésével indult meg az értékes lomberdők (zömében kocsányos tölgyesek) faállománya
inak mind nagyobb arányú kitermelése, mi több, az erdők nagyobb részének teljes kiir
tása. Gőzfűrészek (Kotor, Alsódomború), folyami kompok, hidak, vízimalmok épültek, 
amelyek az erdők rendszertelen, de fokozódó kitermelésének még erősebb lendületet 
adtak. Ugyanakkor kerültek sorra a „kostai-berek” tölgy és éger, ősi faállományai, mert 
útjában álltak a Principális-csatorna kialakításának. A berki erdők pusztításában segített 
a tűz is: „1834-ben szándékos tűz támadt a száraz nádban, ez a föld alatti gyökerekbe 
is kapott; a félelmes elem dühe olthatatlan vala s hatalmas rétek támadtak nyomában.”

A mostanáig fennmaradt daraberdők mesterkélt vonalai és mértanilag szabályozott 
kockái élénken mutatják annak a nagyarányú felszabdalásnak a méreteit, amely az idők 
folyamán -  az irtások és a foglalások révén -  a nagy erdőtömböket érte. Az őshonos 
fákból ez idő szerint csupán egyes óriási példányok emlékeztetnek az erdőgazdag múlt
ra: tölgy, cser, bükk és legszámosabb a tuskókról kisarjadzott gesztenye. A „zalai flóra- 
járás” (Saladiense) klimax növénytársulásából (Querceto-Carpinetum) főképpen a szőlő
hegyek fel nem tört árkos-gödrös részlegein találjuk a régi erdők reliktum növényeit. 
(Károlyi Árpád, neves dél-zalai botanikus vegetációkutatásai szerint.)

A fent leírt műveletek eredményezték, hogy a jellegzetes erdővidék fokozatosan esett 
vissza a jelenlegi, immár véglegesen sértetlennek tekinthető, kb. 20%-os erdősültségi 
fokra. Világos, hogy a múlt faunája a mostanitól eltérő, más képet mutatott; más volt 
annak az emlős- és más a madárvilága. Az őshonos, erdei életmódú állatformák jelentős 
veszteséget szenvedtek, mindamellett a régi állományból egyik-másik faunaelem mind
máig fennmaradt. A nagyvadfajok sorából az őz, a szarvas, a vaddisznó jelenleg is a táj 
erdeinek lakója. Az őz általánosan elterjedt, egyes tájrészleten fel is szaporodott. A ke
letre eső erdőligetes tájon hajlamosságot mutat mezei tartózkodásra is. A szarvas szin
tén lakja a nagyobb erdőségeket, általában átváltó vad. A szarvasnál is jóval igényesebb 
és hosszabb távú kóborlásra is hajlamos vaddisznó szórványosan állandónak tekinthető.
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A nyugati tájon mindenkor ismertebb volt, mint a keletin. A legutóbbi években mind 
a két tájrészleten számosabb. Dámvad a táj nyílt erdőterületein nem tenyészett. Lássuk 
ezek után a visszatérő fajokat!

I. Kezdem a farkassal.
A farkasok Dunántúlra kiterjedő előfordulásáról a vadászati és a tájismertető irodal

munkban kevés adatot találunk. Az utolsó bakonyi farkast 1880 körül ejtették volna el. 
Az elejtés helyét Domyay Szentgálra, Babler a márkói erdőre helyezi (Vadászújság 
1931). A Somogy megyei Ropoly erdőségben Szarka erdőőr 1922. febr. 17-én lőtt egy 
44 kg testsúlyú, kan farkast, Ropolyban ugyanott 1880 körül (40 évvel előbb) ejtettek 
el egy farkast! Az ugyanott megjelölés érdekes jelenségre fog rámutatni -  ezúttal a Kanizsa 
környéki tájra vonatkoztatva.

Farkasról beszélni annyit jelent (mivel még nem veszett ki teljesen a hazánkat 
környező országokból, például a Dél-Dunántúlt érintő jugoszláviai részekről), hogy az 
az ősi faunatartományában jelenleg is él. Ismert kóborló természeténél fogva 
meglepetésszerűleg előfordulhat, egyszer-másszor megjelenhet Zala megye területén 
is. Az a két előfordulás azonban, amely Nagykanizsa közvetlen környékére esett, öko
lógiai vonatkozásban is részletesebb leírást kíván.

A két eset lefolyása a következő.
1870-et írunk, farkas előfordulásáról a dél-zalai és dél-somogyi tájakon hiteles feljegy

zés nincs. Váradanul az történik, hogy megjelenik egy farkas az Erzsébet-domb erdejében 
(Nagykanizsától keletre 12 km), és ott terítékre kerül. Ugyanabban az erdőben 1934-ben, 
tehát 60 évvel később, újból megjelenik egy farkas és hasonlóképpen elejtésre kerül.

Ami a két jelenségben szembetűnő, az a két farkas „tanyázása” (huzamos tartózko
dása) ugyanazon ponton. A két esetben nem is annyira az a feltűnő, hogy farkasokról van 
szó. A farkasról ismeretes, hogy7 -  a faját jellegző aránytalanul nagy szívnek a legna
gyobb távolságot legyőző, rendkívüli erejével és kóborló hajlamosságával -  képes nap
ról napra óriási táj tartományok térségeit is bejárni. Az esetben az a különös, hogy hosszú 
időszak elmúltával ugyanegy pagonyban, a pagonynak ugyanazon erdőrészletében, kevés 
eltéréssel annak azonos jellegű pontjain maradt vissza hosszabb tartózkodásra előbb az 
egyik, majd a másik farkas is.30

Hogy időközben, 1870-1934 között valahol a vidéken farkast észleltek volna, arról 
hallomás útján sincs semmiféle adatunk. Az Erzsébet-domb lejtőjén elterülő Vágás ne
vű pagonyban 1870 körül megjelent farkast Gógl főerdész ejtette el. Mint említettem, 
60 évvel később, 1934. febr. 18-án az elejtés helyével közvetlenül szomszédos Sukoród 
nevű erdőrészben újból egy erős kan farkas került terítékre.31 (A vadászaton én is jelen 
voltam.) A két pont közötti távolság mindössze pár száz méter.

Az Erzsébet-dombra a dél-somogyi Pogányszentpéter és Iharosberény között, 
a Zákányi út torkolatánál találunk rá. A dombvidékről kiemelkedő magassági pontja 
235 m, és tartozéka egy nagyobb kiterjedésű (2000 ha), összefüggő erdőtestnek (az 
Inkey család birtokában). A kétszeres farkaslelőhelytől az országhatárt képező Dráva 
a legrövidebb vonalon 20 km távolságra fekszik délre, feltehetően amely irányból a far
kasok érkeztek.

Az Erzsébet-dombi erdőnek Vágás (tölgy, cser, bükk) részlete az 1870-es évek körül 
tarvágás volt, sűrűn felújult cserjével és bozótossal, ugyanakkor a sukoródi részlet bükk 
és tölgy állományú, középkorú szálasból állt. Az összefüggő két erdőrészlet erős 
lejtőjén kanyargós árok vonul végig, benőve tüskés cserjékkel, helyenként sütkérezésre

665



kedvező, kisebb nyílt foltokkal, ahová a környező, magasabb állományok miatt 
messzebbről betekinteni nem lehet. Az árok csurgó vizét legfeljebb esővíz táplálta. 
A sukoródi erdőrészlet a századforduló éveiben szintén tarvágásra került, és 1934-ben 
vegyes lombállományú fiatalos borította. A szakadékos, omlékony árokmente hasonló 
volt a Vágás pagony 1870. év körüli állapothoz. (Annak helyén azóta szálas erdő nőtt 
fel.) Tulajdonképpen a két szomszédos erdőrészlet faállománya -  kevés változattal -  
kölcsönösen helyet cserélt. Időközben a sukoródi részt bekerítették, mivel a 10-es 
években ott vadaskertet létesítettek. A második farkas ide vette be tanyáját, beugorva 
a vadaskert faoszlopos-dróthuzalos, magas kerítésén. Ebben a jól megválasztott, csen
des, magában alig 100 holdnyi, a felújítások ellenére helyenként hézagosnak maradt, 
egészében vadon jellegű pagonyban tanyázott aztán megszakítás nélkül, az 1933. augusz
tusi beérkezésétől mintegy 6 hónapon át, elejtésének napjáig. Jelenlétét kezdettől fog
va többnyire nyársas szarvasbikák és borjúk leütése igazolta, mivel a kérdéses részlegen 
a szarvasok is szívesen tartózkodtak. A végén 16 puskással megrendezett hajtóvadásza- 
ton sikerült, akkor is kivételes szerencsével, a bestiát lövésre kapni és leteríteni. Az elej
tett, erős testalkatú, de lesoványodott kan farkas tanulmányozásával a Magyar Nemze
ti Múzeum különbizottsága foglalkozott (fogazat, szív nagysága, penis porccsontja), és 
megállapította, hogy a farkast korábban mégis érte bizonyos strichninmérgezés. Kín
jában a hasán végig kitépdeste a bundáját, és a saját szőréből is találtak a gyomrában, 
szőrétől letépdesett volt a farka (vitorla, bokréta) is. Előttem a kutyára emlékeztető, sö
tétszürke -  feketéig terjedő foltokkal -  színezete volt a legfeltűnőbb. Ennyire sötét 
bundájú farkast nem láttunk a Retyezáton elpusztított több tucatnyi farkas között sem.

Végül ismét arra mutatok rá, hogy nagyon szembetűnő a felkeresett tanyák környe
zeti azonossága.

II. Mint ismeretes, a vadmacska országszerte megfogyatkozott. Aránytalanul nagy 
mértékben van gyérülőben az apróvad-, főleg a fácántenyésztő vidékeken, helyenként 
annyira, hogy közel jutott a teljes kiveszéshez. Ilyen táj például Somogy megye, holott 
régebben az országos lőjegyzék listáján vezető helyen állt -  az 1884. évi statisztika adatai 
szerint 155 vadmacskával. A szomszédos Zala megyében a vadmacska már jóval kisebb 
számban élt: országos arányban az elejtettekből csak minden 50. vadmacska jutott 
a megyére, ugyanakkor Somogy megye minden 7-et magáénak vallhatta. A megfogyat
kozás oka a rendszeres üldözés volt. Ez a síkvidéki vadászterületeken nagyobb ered
ménnyel és sikerrel járt, mint a hegyvidék nagy erdőségeiben. (Megjegyzem, hogy 
a császármadár-állomány nagyarányú visszaesésében jelentős része volt a vadmacskának.)

A vadmacska a dél-zalai-dél-somogyi tájon túlnyomóan csak a nagyobb erdőket, 
azokat is szórványosan és kimondottan egyes erdőrészekre korlátozottan lakta. Manap
ság már ezekből is hiányzik, mert kilőtték. Az uradalmi erdőkben ádag minden 200 ha-nyi 
erdőre beállított vadőr egyenesen kötelességének tartotta ezen kártékony vadfaj üldö
zését. Aránylag gyakoribb előfordulású a keleti tájrészleten volt: a Pogány- 
szentpéter-Iharos-Porrog dombvidéki erdőségben. (Annakidején ott ütötték fel tanyá
jukat a farkasok is.) Az erdőség egyik részlete ma is Macskalik, a másik részlete pedig 
a Borzvár neveket viseli. Ebben az erdőségben ejtették el 1927-ben az utolsó kandúrt. 
Azonfelül ismert lelőhely volt a Kaszó-pusztai Baláta ősmocsaras pagony, ahol még koráb
ban, 1908 januárjában lövetett az ott utolsónak ismert, nőstény vadmacska/

* Lásd a „Fenségek lőállásán” című fejezetet.
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A keleti tájrészlegen történt aztán, hogy 44, illetve 25 évi kimaradás után 1952-ben 
elsőnek megjelent vadmacska ugyanabban a pagonyban helyezkedett el, amelyben az 
utolsó, az 1927. évi példány is tartózkodott. Az erdőben a környezeti viszonyok időközben 
nem változtak, és globálisan állandósultak maradtak. Az új, jövevény vadmacska szin
tén az elődei sorsára jutott; elejtették. A begyűjtőnél, friss állapotban megszemlélt, lefej
tett gereznáján az ivar felismerhető nem volt.

Kimaradás tekintetében hasonló lefolyású jelenség fűződik a Kanizsa környéki nyu
gati tájhoz is. A vadfaj dél-zalai előfordulása egy nőstény vadmacskának az obornaki 
erdőn 1920. november 10-én történt elejtésével, majd -  közel egyidőben -  a szomszé
dos, bocskai határban lőtt kandúrral le is zárult. Azóta a legkisebb nyom nélkül több 
mint 35 év múlt el. Ezúttal is az a jellegzetes, hogy a tartózkodási helyek környezeti viszo
nyai nagyjában megegyezők.

vSzámbavéve a leírt időpontokat, a hosszú időközökben előállott jelenségek a távo
labbi vidékről -  feltehetően Jugoszlávia felől -  származó visszatérés mellett tanúskod
nak. Ez a beszivárgás kevésbé volna szembetűnő, ha az idegenből érkező vadmacskák 
útvonala széles puszta térségekben is nem az (egykori és meglevő) erdők nyomán vezet
ne át. A vadmacska -  helyi tapasztalataink szerint -  nem tartozik a messzebbre elkó
borló és tanyáját gyakran változtató vadfajokhoz. Szokásában állt a zárt erdők nyiladé
kaira is csak éjjel lépni ki, és tanyáját következetesen tisztítatlanul maradt, bozótos, 
fiatal állományokban tartotta meg. Lehet, hogy az útra kelő példányok, élve a földhöz 
lapulás és a mimikri előnyeivel, erdőről erdőre, észrevétlenül jutottak el az új rejtekhe
lyig. Hogy aztán az új terület megszállására felkészült vadmacska honfoglaló pionírnak 
tekinthető-e, erre nézve az a véleményem, hogy inkább ösztönösen visszatérőnek isme
rem el, amikor az ősi faunaterületén a helyét ismét el kívánja foglalni.

A vadmacskának magának bizonyára fel kellett tételeznie, hogy ott még meglevő 
társra, párra fog találni, ennek keresése közben aztán kóborlása során messzebbre is elté
vedhet. Erre mutat a legutóbbi (1957. évi) előfordulása -  messzebbre, Közép-Zalában 
-, egy elejtett kandúr alakjában. Valószínűnek látszik, hogy ahol váratlanul vadmacska 
jelenik meg, ott a vadmacska régebben is otthonos volt. Ebből a szempontból legelőbb 
a nagy nádasok jöhetnének szóba, ahol azonban vadmacskalakta nádasok nem voltak, 
a kóborlásra hajlamos példány útjára a régebbi és meglevő erdők nyomvonalán indult el. 
A dél-zalai esetek legalábbis erre a jelenségre mutatnak.

A jövőt illetően a vadmacska előfordulására alig van kilátás, a tájon való megtelepe
désére még kevésbé.

Joggal lehetett feltételezni, hogy az előzőleg leírt erdőirtásokkal és rendkívüli fa
használatokkal befejeződött volna a dél-zalai erdők további pusztulása, de nem úgy történt.

A nyugati tájrészleg egy nagyobb, összefüggő erdőségének (közel a Mura menté
hez) azontúl is el kellett tűnnie a föld színéről. Gyóta, Cseres, Gyurgyánc, Perház, 
Ibrikó dűlők erdejéről lesz szó. Ezekből aztán vajmi kevés maradt vissza -  éppen csak 
mutatónak. Ezeket az irtásokat szabályszerű eljárás vezette be, amelyek jóformán a ma 
élők szeme láttára kerültek kivitelre. Az irtásokra a legtöbb okot a mezőgazdasági ér
dekek adták (export búza, majd kapunk érte import fát!), „felszépítve” az eljárást föld
reformmal és egyéb indokokkal. A törvény szellemében történtek ugyan helyettük 
csereerdősítések, de már más vidéken, sőt más megyében. Itt, Dél-Zalában mintegy 
2500 kh értékes lomberdőség esett az irtás áldozatául. Ezzel aztán megszakadt a déli 
fekvésű, fennálló Bajcsa erdőtest összeköttetése az északnyugatra elterülő fővadas
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erdőkkel, és közöttük fátlan mezei térség alakult ki, innen-onnan 15 km vonalhosszal. 
Erre az erdőgazdaságilag elvesztett, pusztává lett térségre vonatkoznak azok a további 
jelenségek, amelyek „az erdők nyomvonalán” váltak szembetűnőkké. Ezek közül leg
jellemzőbb a nyuszihoz fűződő jelenség.

III. Előfordulás szempontjából a közel kiveszésig eljutott vadmacskával szemben 
a nyuszt-nyest élete a tájon a rendszeres üldözések ellenére is aránytalanul kedvezőbb 
képet mutat.

A most leírandó nyuszteset abból a szempontból tájjellegző\ mivel az az újabban kiir
tott erdők nyomvonalán haladt.

Az történt ugyanis, hogy az 1956-57. évek telén az északnyugati tájrészleg nagy 
erdőségeiben, Rigyácnál, egy parasztpuskás a hótakarón nyuszt friss nyomaira talált. 
A nyusztkereső puskásnak feltűnt, hogy a nyomok az erdőből messze kivezetnek, és 
a nyílt, mezei térségen -  kb. 12 km útvonalon -  a Mura mentére vettek irányt. A kitar
tóan végzett nyomkövetés szembetűnő eredménnyel járt; teljesen idegen környezetben 
végigvezetett egészen Murakeresztúr község közeiéig. A nyuszt ott -  feltehetően a vasút
állomás villanyvilágításától -  megtorpant, és a hajnal közeledtével jónak látta a nyílt ré
ten álló, alacsony törzsű, öreg fűzfa hasadékában elrejtőzni, ahol aztán kézre is került. 
(Hím példány.) Magának az eltávolodásnak szinte példa nélküli mértékére éppen az 
a körülmény ad magyarázatot, hogy az erdőhöz ragaszkodó nyuszt párszerzési útjára 
következetesen az erdőirtások nyomán indult el. Ha a felvett irányban csak pár kilomé
terrel haladt volna tovább, a dél-somogyi erdőkben megfelelő tájrészlegre talál. Az ot
tani, magas korú erdeifenyő állományok mókusban gazdagok, tehát életfeltételének 
ezen eleme is biztosított lett volna.

IV. Ugyanezen a mezei útvonalon váltak jellegzetessé azok a jelenségek is, amelyek 
szereplői vaddisznók és szarvasok.

A vaddisznó a nyugati tájrészlegen őshonos vad, és állandóbb is, mint a keleti tájon. 
Állománya hol felszaporodott, hol az utolsó példányig kipusztultnak látszott. Úgy tud
tuk, hogy az állomány leapadását sertéspestis okozza. A járványos fertőzés könnyen be
állhatott mind az erdei sertéslegelőkön, mind a hetivásárokra szokásos módon, lábon 
behajtott házisertések útján. (Erre az erdőkön átvezető utakat használták.)

A déli részen fennálló Bajcsa-erdő, az erdőirtások ellenére, a felső erdőségek vad
disznói számára továbbra is vonzó maradt. Ez a viszony fennmaradt annak ellenére is, 
hogy útjukat nemcsak a közbeeső puszta térség állhatta volna el, hanem maga a bajcsai 
erdő is nagy változásokon ment át. A nagy kiterjedésű és -  kivételesen -  túlkoros kocsá
nyos tölgy állományok az 1920-as évekre ki lettek termelve, és helyüket fiatalabb tölgy 
állományok foglalták el. A vaddisznók részére azonban elegendő volt visszaemlékezni 
a makkhullásban gazdag múltra, és legtöbbször -  egyesen is, máskor meg kisebb, 4-5 
tagú kondával -  felkeresték a pagonyt. Ráadásul nem is évről évre, hanem arányos 
időközökkel, a periodikus makktermések idényéhez mérten. Ezek a megismétlődő és 
a makktermést magán a helyszínen ellenőrző látogatások különös érdekességgel jártak.

Akkor váltak szembetűnővé, amikor a megtett útvonal következetes betartásán felül 
figyelembe vettük az erdőbe történő belépés esetenként megegyező pontját is. A szán
tóföldek laza talaján és az erdő szélén vezető homokos, széles csapáson a vadnyomok 
teljes bizonyossággal megállapíthatók voltak. A vaddisznók a mezőségi útvonalon anél
kül haladtak át, hogy útközben az érett terményeket (burgonya, tengeri) megkóstolták
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volna, s egyenesen ugyanazon a ponton tértek be az erdőbe. Ebben aztán -  makk után 
kutatva -  éjjel bejárták az egész területet. Makk hiányában beérték gombával, páfrány
gyökérrel, esetleg egérrel. A leérkezés éjjelén a pagonyból rendszerint el is távoztak. 
Valószínű, hogy a jelentkező vaddisznó már élőbbről ismerte az erdőt, és annak vad- 
forgópontját. Hosszabb kimaradás után viszont feltehető volt az is, hogy az életkorát 
tekintve járatlan vad elődeinek nyomvonalát követte.

A bajcsai pagonyt illetőleg hasonló volt az ugyanabból az irányból gyakrabban bevál
tó szarvasok viselkedése is. Belépési pontjuk az erdőbe nem volt annyira betartott, mint 
a vaddisznóknál, de azok is közel estek egymáshoz. A szarvas aztán, természeténél fog
va is, kitartóbbnak mutatkozott, és az erdőben huzamosabban bent maradt. Az erdei irtás
földek terményei, a réti fű, az ismert dagonyák inkább lekötötték a szarvast, miért is nem 
alkalmazkodtak annyira a szórványosan jelentkező, gyenge makkterméshez. Ami pedig 
visszaváltásukat illeti, nagyjában ez is megegyezett a vaddisznók útvonalával. Holott 
másutt rövidebb vadforgóvonalat is találhattak volna.

A vaddisznóra vonatkozólag hasonlóan szembetűnő jelenséget tapasztaltunk a kele
ti tájrészleg egyik pontján is. A Felsősánc-Felsőerdő körzetében arra jöttünk rá: ahány
szor egy-egy magányos vaddisznó, vagy ugyanaz (feltehetően kifejlett kan) Somogy 
megyéből elindult, és -  vasúti pályatesten is áthaladva -  irányt vett a tölgy állományú 
Felsőerdőnek, a felsősánci fátlan mezőségen hagyományos forgóját mindannyiszor 
megtartotta. (A mezőségen valamikor korosabb erdőrész állt.)

A megfigyelt jelek szerint a vaddisznókat mind a nyugati, mind a keleti tájon a régeb
bi tölgyesek és részben bükkösök makktermése indította útra, és az erdőket, a fajukbe- 
li szaporulat évtizedekre is felmenő kimaradása ellenére, fel-felkeresték. Váltóvonalu
kon minden alkalommal szorosan a már nem létező erdők nyomán haladtak végig.

Bizonyos, hogy a fenti vaddisznó- és szarvasjelenségekhez hasonlók az ország más 
tájain szintén megfigyelhetők.32

Rátérve a vaddisznó országszerte meglepetésszerűleg bekövetkezett szaporodásával 
és szétszóródásával előállott jelenlegi helyzetre, egy új vadforgóútvonal vált ismeretessé. 
Ez a nyugati tájrészleg erdőségeiből indul ki, és Nagykanizsától jóval északra, a Merenye 
erdőtesthez vezet el. Az útvonal 20 km-nél hosszabb, és nagyrészt ott is régi erdőirtá
sokon (ma szőlőhegyeken és kisebb erdőfoltokon) át vezet. Merenyén viszont az utóbbi 
években elejtett, és minden egyes alkalommal magányos, 3 vadkan a megfiatalodott 
erdőtestben makk helyett gesztenyetermésre találhatott.

Az erdők nyomvonalát követő emlősfajok körül megfigyelt jelenségek után áttérek 
a madarak esetében észlelt „visszatérő” jelenségre. Itt a hollóra, az uhura, és ami ezek 
mellett is legszembeötlőbb, a kifejezetten erdei életmódú császármadárra utalok.

V. A császármadár a Dunántúl erdeiben a múltban is csak szórványos és ritka előfor
dulású madár volt. Az 1884. évi országos statisztika a dunántúli megyékből mindössze 
15 elejtett császármadarat említ. Ebből Esztergom megyére 9, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
megyére 5 esik, és csupán Zala megye szerepel még 1 császármadárral.

Aligha tévedek, ha a zalai példányt Keszthely-vidékinek vélem. Értesülésem szerint 
ugyanis az utolsó kisbakonyi császármadarat az ottani hegyekben lőtték. Azóta a Bala- 
ton-felvidéken nem fordult elő. A Dunántúl erdeiben csupán a pilisi-esztergomi hegy
vidék és Sopron erdőségeiben található, jelentéktelen számban.
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A Kanizsa környéki táj keleti részlegéről csak 2 császármadár előfordulásáról van 
hiteles adatunk. Az elsőt Haán Ferenc főerdész lőtte az Iharos-Csurgó közötti porrogi 
pagonyban, a másodikat kb. 30 évvel később, 1923. március 24-én lőtték -  ugyanabban 
a pagonyban. A hajtásban erdei szalonkának elnézett és tévedésből lelőtt császármadár 
(kakas) preparálásra is került.

A lelőhely azonossága emeli ki -  hasonlóan a farkasok elhelyezkedéséhez -  az 
ismétlődő esetek szembetűnő jellegét. A két császármadár minden bizonnyal az erdők 
nyomán érkezett a határon túli Bilo-Kalnik-hegység felől. Az eltávolodások útvonala 
meglepően hosszú, tudniillik a császármadarat helyén maradó, állandó madárként ismer
jük. Ősi élőhelyén sem szokott messzebbre eltávozni, legfeljebb a nagy erdőtestekhez 
közel eső, sűrű cserjésekig. Az eltávolodás mértéke, valamint a két előfordulás közötti
3 évtizedes időtartam mellett a lelőhelyek egymáshoz való közelsége és környezeti viszo
nyai érdemelnek különösebb figyelmet.

A császármadár, szárnyas létére, szülőhelyétől korlátlanul eltávolodhatott volna, 
mégsem jutott azonban messzebbre, csak tájaink déli fekvésű peremerdejébe. Idáig vala
miképpen a cserjés-fasoros területek és az erdőfoltok érintésével hol lábon, hol a nyílt 
tereket átrepülve érkezhettek el. Az útbaeső, nagy kiterjedésű erdőtest cserjeszintes, 
rudas részletei elegendő természetes táplálékot biztosítottak számukra: farügyek, levelek, 
friss hajtások, fűz- és nyírfabarka, virágbimbók, bogyók, rovarok. A két császármadár 
elejtésével sorsuk befejezést nyert, jövőjükre nézve pedig bármiféle találgatás felesleges.

A porrogi erdőre vonatkozó két eseten kívül még csak egyről tudunk messzebbről, 
tájunktól keletre. Már említettem, hogy Somogy megyének dombság tekintetében két 
jellegzetes erdővidéke van, az Erzsébet-domb és a Ropoly-Kardosfa erdővidék. Ez 
utóbbihoz fűződnek a leírt farkaselőfordulások is. Ebben az erdőségben 1947 tavaszán 
F. erdőmérnök lőtt egy császármadarat. A Dráva bal partjáról ez számítható kb. 70 év 
folyamán a harmadik előfordulásnak, s jelentkezése a porrogi erdőn történt császár
madár-előfordulásnál 24 évvel későbbi.

VI. Holló fészkeléséről a Dunántúl déli részeiben élőbbről (a századforduló idejéből) 
egyedül a Tolna megyei Gyulaj dámvadban gazdag erdőségéből van tudomásom. Azon
felül fészkelőhelye lehetett Somogy megye területén is. Tájegységünk keleti peremén 
húzódik a közel 28 km hosszú erdei csapás, a szentai vonal. Alihoz csatlakozik Inkétől 
a Dráváig a Hollósfa nevet viselő nyiladék. A nyiladék a nevét indokoltan viseli. A holló, 
bár nem magán az időközben kipusztult, hollófészkes tölgyfán, hanem attól délebbre 
jelenleg is rendszeres fészkelő. (Nyilvántartott lelőhelye Dél-Somogyban. Aquila.)

Azon a vidéken a hosszú távú kóborlásáról ismeretes madár megfelelő élőhelyre talál. 
Feltehető, hogy a múltban élő hollónak több neki való táplálékban volt része az elhullott 
vadegyedek és az ellő nagyvad placentái stb. alakjában. Attól kezdve a közel eső Dráva 
és a létesített új halastavak halhulladékával élhet, kiegészítve ezt -  varjútermészetének 
megfelelően -  sok minden egyébbel.

A holló visszatérésének (fészkelésének) idejétől az rendszeresen megtartja fészkét, 
és évről évre szárnyra bocsátja fiait. (Védettség alatt.) Kóborló példányai -  ha ritkán is, 
de -  megfigyelhetők. Nyugati irányban azonban legfeljebb Iharos környékéig jutnak 
el. Nagykanizsa körül még nem volt holló.

VII. Az uhu előfordulásáról még nem találtam adatra. Ezért itt a visszatérés 
nyomonkövetése problematikus. Mindössze két eset ismeretes, azok is Nagykanizsa
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nyugati táj részlegéről (Bánokszentgyörgy). Elejtésre került egy uhu 1925. február hó
ban, egy másik uhu (valamennyire kétséges!) 1935. január hóban. Származásuk ezúttal 
is Horvátországra, esetleg Ausztriára vezethető vissza.

Időközben magam is észleltem a hosszúfarkú (uráli) bagoly (Strix uralensis liturata) 
két előfordulását. Ez a bagolyfaj közel hasonló nagyságú, mint az uhu. Az egyik Obor- 
naknál került lelövésre, a másik a Nagykanizsához közeli Zsigárd-erdőn tűnt fel. Élet
ben maradt, de a tájat hamarosan elhagyta. Előfordulásuk január hónapi. A két eset téve
désmentes volt; a nagyobb baglyok semmiképpen sem bizonyultak uhunak.

A jelenségek mindenesetre az erdővidék jellege mellett szólnak, ráadásul azonfe
lül is a hegységek erdeire jellemző lucfenyő részletek és -facsoportok környékén je
lentek meg.

Kö v e t k e z t e t é s e k , e g y s z e r s m i n d  f e l v e t ő d ő  k é r d é s e k

Egyes kiveszőben lévő, jó ideig kimaradó és megritkult állatfajok példányainak 
ugyanazon tájra vezető visszatérési mozzanataiból az eredeti élőhelyhez való ragaszkodás 
példáit olvashatjuk ki. Ilyenek voltak a tájon az emlősök sorából a farkashoz, a vad
macskához, a nyuszthoz fűződő jelenségek; a madárvilágból a császármadár és a holló. 
Mindmegannyi állatfajhoz természetes életmódjuk alapján legközelebb dll az erdő. 
(Osnádasok hiányában a nádas figyelmen kívül marad.) Joggal tekinthetjük ezért 
élőhely szempontjából a dél-zalai-dél-somogyi tájat erdővidék jellegű tájnak, és meglevő 
erdeit az erdei életformák menedékhelyének. Tehát a kölcsönösen erdőt és mezőt lakó, 
-látogató állatfajok számára az erdők mindenképpen előnyt jelentenek. Ebből követke
zik, hogy az újabb erdőtelepítések és fásítások majd előnyösen segítik elő az állati 
fauna kiterjedését is.

A megfigyelt visszatérések célja nem lehetett más, mint -  a fajfenntartás mellett -  
megkísérelni a régebbi élőhelyre való eljutást, odacsalni, vagy ott találkozni a fajbeli 
társsal, és a faunabeli életközösség sorába újból beállani. Példázzák egyúttal az élet
módjuknak megfelelő környezethez, távolabbról nézve, a táj jellegéhez való alkalmazko
dást.. Az alkalmazkodásban külön figyelemre méltó annak gyors lefolyása és tartamossága. 
Nem kétséges, hogy a visszatérő példányok az újonnan felkeresett helyeket már az elej
tésük előtt is elhagyhatták volna. Amennyire azonban a tájon belüli faunához tartozó 
emlős vadfajok helyváltoztatásait a vadforgók és a környezet ismerete megkönnyítette, 
annyira szembetűnő az ott nem ismerős farkas és császármadár lelőhelyeinek azonossága.

Ezek után felmerül a kérdés: vajon mi késztette ezen egyedeket és fajokat olyan ide
gen területek felkeresésére, amelyekkel évtizedeken át nem állt fenn kapcsolat? 
Szülőhelyüktől távol és fajbeli társaiktól elszakadva, külön-külön és egymagukban in
dultak el kivételes messzeségre, ahonnan annak ellenére, hogy társra nem találtak, a mie
lőbbi visszatérésre látszólag kísérletet sem tettek.

Könnyű lenne a kérdésre válaszolni, ha egyszerűen és a leghamarább szóbajöhető 
véletlenre gondolnánk. Végtére is előfordulhatnak a természetben is olyan jelenségek, 
amelyeket mi véletlen eseteknek látunk, jóllehet azoknak rendszerint ismert, erőszakos, 
rendkívüli hatások (háborúval kapcsolatos cselekmények, madaraknál viharok) az okozói.

Legyen bár valamely ritka jelenség a véletlennek (eltévedésnek) az eredménye, 
mindamellett mégis oknyomozó magyarázatot kíván.

Ami az állati ösztönt illeti, ez egyik-másik szereplő példánynál a közelebbi öröklött- 
ség alapján kifejezettnek lesz tekinthető, mert a tájra vonatkozó helyismereteken alap
szik. De milyen fokozatú ösztön „a reflexek és az értelmi cselekvések együttes hatásával”
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indított másokat olyan táj felkeresésére, ahol akár a táplálék-, akár a párszerzés kilátásai 
előttük bizonytalanok voltak? Kérdés marad ugyanis: vajon adnak-e a táji jelenségek egy- 
magukban támpontot olyan feltevésre, amilyen a vadon élő állat kifinomult előérzése és 
következtetőtehetsége? Alkalmasak-e ezek az ösztönös érzések empirikus következtetés
re, és nem tekinthetők-e inkább kivételes egyéni hajlam és -tehetség eredményeinek?

„Költöző madarak és ívó halak vándorlásukat atavistikus szokásból veszik, s ösztö
nük sugallatára kutatják át őseik pihenő állomásait; az örökített sok-sok évezredes emlé
kezés él bennük” (Kibédy). Ilyen szempont tájunk szereplőinél is szóba jöhet, amennyi
ben az ismétlődő jelenségek között eltelt hosszú kimaradásra gondolunk, amely egyes 
példányok életkorát is meghaladhatja.

Vajon van-e a tünetekben annyi újszerűség, hogy azokat „talányszerű” jeleknek 
tartsuk? Az nem kétséges, hogy a jelenségek a múlt maradványjelei. Mint ilyenekről 
az a véleményem, hogy azok jellegzetes erdővidéken az erdők nyomvonalán és természetes 
módon történnek meg. Erre mutat az útvonalak és egyes pontjaik következetes betartása 
és a tartózkodási helyek azonossága.

A táji miliő vonásai, abban a meglévő erdőformációk képei mellett figyelmet érde
melnek a nyomvonalak abiotikus tényezői, valamint a lelőhelyek organikus összetevői 
is. Magán a terepen nem változott ugyanis a domborzat állandósága, valamint a talaj 
összetétele. A vadforgókat betartó vaddisznó és szarvas előtt megfelelő maradt a víz
gazdálkodási állapot is. Lényegesen nem változhatott a lelőhelyek természetes növényi 
vegetációja, és feltehetően keveset módosultak az erdei élőhelyek mikrotényezői is.

Az élővilág rendszerében tudvalevőleg a növény és az állat egymásra utalt, organi
kus tényezők. A közöttük fennálló arányosság alakítja ki az életközösség mindenkori 
helyzetét, és hozza létre azt az állapotot, ami alatt a természetben uralkodó összhang- 
zatosságot értjük. Nem is annyira a váratlanul előálló abiotikus tényezők, hanem leg
előbb maga az ember szokta ezt az összhangot -  sokszor durva eszközökkel -  megza
varni. A kívánatos egyensúlyt viszont ugyancsak az ember állíthatja vissza.

FÜGGELÉK

Úgy vélem: helyénvaló lesz a dél-zalai-dél-somogyi tájon megfigyelt állatéleti jelensé
geket azokhoz közel hasonló más élőhely- és környezetbiológiai jelenségek ismeretével is 
kiegészítenem, amelyeket a Hunyad megyei Retyezát hegységben tapasztaltam.

Emlékeimből kikeresek egyet emlősről: a hiúzról, és egyet madárról: a szakállas saskese
lyűről (Gypaétus barbatus). Jóllehet a hazai faunánkból hiányzó életformákról lesz szó, talán 
mégis kár lenne, ha a róluk megfigyelt jelenségek feljegyzés nélkül mennének veszendőbe.

A Retyezát-hegységben az utolsónak bizonyult hiúzt 1870 körül a Galbina északi 
lejtőjén (1400 m körül) lőtte egy klopotivai parasztpuskás. Leütött őz vagy zerge köze
lében ült lesre, és a homályban odasompolygó hiúzt rókának elnézve lőtte le. A hiúz 
újabb, biztos retyezáti megjelenéséig eltelt mintegy 60 év. (Kétségtelenül híre ment 
volna, ha felbukkant volna; már a hiúz bőre is valahol okvetlenül feltűnést kelthetett.)

A hiúz előfordulására Magyarországon jellemző az 1884. évi országos statisztikai 
összeállítás: ez összesen 35 hiúz elejtéséről számol be. Ebből az Orsovától Predeálig 
húzódó Déli-Kárpátok hatalmas hegylánc erdőségeire 1 hiúz esik, az is Szeben megyére. 
Azonfelül Erdély többi területén is csak 4 hiúz került terítékre. A továbbiakban Biharra 4, 
az Erdős-Kárpátokra, beleértve az egész Felvidékre, 25, külön mint legnyugatibb 
lelőhelyre, Nyitra megyére 1 hiúz esik.

672



Ezek szerint a szóban forgó retyezáti hiúz lett volna egész Hunyad megye területé
re kiterjedőleg az utolsó elejtett hiúz. A hiúz megyebeli egyszer-egyszeri megje
lenéséről sincs háromnál több adatom, de mind a 3 arra mutat, hogy a hiúzok a szom
szédos Romániából látogattak be.

Az egyik hiúzt a Zsil-völgyi Szlevej-tetőn U.[jfaluczky] erdőőr látta a századforduló 
körül. Ugyancsak a Zsil-völgyi Vulkán táján Maderspach nyomozott később egy hiúzt, 
melynek nyomait a havon a romániai Tismanáig követte. Maga Maderspach, a fáradhatat
lan kárpáti vadász, életében sem láthatott hiúzt. A harmadik hiúzról nyomjelet e sorok író
ja észlelt. Egy vadőr kíséretében járva a Retyezát határhavasán, a hótakarón tűnt fel előt
tünk -  már elmosódott állapotban -  az egyenesen vezető és a nyomok egymástól mért 
távolsága (54 cm) alapján hiúzra valló vonal, s ez is kivezetett egyenesen Romániába.

Ezek az adatok a ragadozó hosszú vonalú eltávolodásáról beszélnek. Pedig a hiúz kóbor
lását sokkal szűkebb térre szoríthatónak szokták leírni. Arról is nevezetes, hogy azon vadfa
jok egyike, amely váltóját szigorú pontossággal és következetesen betartja. Thum-Rumbach 
írja: „aki egyszer valamely sziklapárkányon a hullatéka, vagy a nyoma alapján megtalálta 
a közlekedő útját, az ott a vasat éveken át a legjobb eredménnyel helyezheti el.”33

Annál érdekesebb a Retyezáthoz fűződő következő, eltávozásom utáni eset. Az történt, 
hogy -  mintegy 60 éves ottani kimaradás után -  váratlanul mindjárt egy hiúzpár jelent 
meg a hegységben, és ott le is kölykezett. Ez a hiúzpár -  ellentétesen az 1870. évi lelőhe
lytől -  nem a zergelakta magas erdőövezetben, hanem mélyen, lejjebb, a lomberdők övé
ben telepedett le, és a romániai határszéltől jelentősen távolabb. Fiait Malomvíz község 
felett, a Magura sűrű bükk fiatalosában, a hegytömb északi oldalán nevelte fel. Az itt meg
tartott alkalmi hajtásban a hiúzok a puskások előtt négyesben jelentek meg (így kaptam 
értesítést a vadászatot rendező személytől), és a fiatalok egyike terítékre is került.

Ezek szerint a hiúz visszatért a Retyezátra! Ami a régi és az új tartózkodási helyek 
kör nyezeti viszonyait illeti, közöttük lényeges eltérés egyáltalán nem mutatkozik. Lomb
cserjés (bükk, nyír, mogyoró) tájrészlet mind a kettő, erősen sziklás, alacsony törzsű, 
csonkított, öreg lombfákkal. Érdekes, hogy a két lelőhely mindegyike egész felületével 
északi kitettségű. A régi lelőhelyen több zerge és kevesebb őz tartózkodott, viszont az 
újonnan megszállt dűlőben időközben az őznél mutatkozott szaporodás. Nyúl is akadt. 
A hiúzok az őzekkel hamarosan végezhettek, de közel találhatták a község egy időben 
országos rekordot tartó kecskenépességét is.

Sajnálom, de arról nem kaptam közelebbi adatokat: vajon a hiúzok mekkora kárt tet
tek a község közvetlen közelében fekvő területeken, és mi lett az el nem ejtettek sorsa?

A lelőhelyek közötti távolság a Kárpát-hegytömb hatalmas jellege mellett nem jöhet 
számításba. A hiúzok az egymáshoz hasonló, típmos magashegységi ei'dei élőhelyén éppen csak 
helyet cseréltek. Kétségtelen, hogy a táj jellege, amely 60 év folyamán csak részleteiben ment át 
változásokon, egészében azonban állandósult biotóp maradt, vonzotta visszatérésre a hiúzokat.

A nagy kiterjedésű faunatartományból a másik előjegyzett szereplő, az egész Kárpát
medence területéről kiveszésre ítélt ritka madár, a szakállas saskeselyű.

A híres-neves Gypaétus! Utolsó előfordulási helye az olvasót a Retyezát-hegységhez 
vezeti el. E sorok írója is onnan küldte a saskeselyűről szóló jelentéseit a Madártani Inté
zetbe.* Sajnos a jelentések nem szóltak fészkelésről, csupán egy-egy példány rövid, 
egyszeri feltűnéséről. Az egyik esetről gyanítható volt a fészkelés lehetősége is. Janu

* Lásd a 99., 96. és 110. számú bibliográfiai tételeket.
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árban került megfigyelésre a Lepusnik völgyében. A Stanulete mészkőzetű, barlan
gos sziklabérce felé nem is magasan húzott egy saskeselyű -  csőrében juhbőr tekinté
lyes nagyságú cafatával. A hordás arra vallott, hogy a havasi legelőkön talált juhbőrt 
fészkéhez vitte volna. Ami a legsajnálatosabb ebben a rendkívüli kérdésben az, hogy 
síelésben gyakorlatlan és felkészületlen helyzetünkben nem állt módunkban ne
künk, erdészeknek felkeresni a régi fészkelőhelynek ismert Stanuletet. Az annak 
környékén gyakorta síelő Maderspachnak is elkerülte a figyelmét.

A saskeselyű már azelőtt is ritka jelenség volt egész Erdélyben. A Retyezáton az 
utolsó tojást Hodek találta 1879-ben, de az is záp volt. Feljegyezték a saskeselyűről, 
hogy nem is rak minden évben tojást, ha rak, akkor is legfeljebb csak egyet. (A szó
fiai múzeumban, fogságban tartott saskeselyűnél figyelték meg: amint a legkisebb 
mozgásra a tojásban figyelmes lesz, azt elpusztítja. Úgy vélem, ez csak rabságban 
fordulhat elő.)

A saskeselyű valóban a múlt idők öröksége, és a jelek szerint talán Európa-szerte 
a kiveszés előestéjén áll.

Később, a Retyezátról történt végleges eltávozásom után, arról érkezett jelentés, hogy 
a már kiveszettnek tekintett saskeselyű -  közel 50 évi távoliét után -  a hegységben újból 
fészkelésbe fogott volna. Erre abból lehetett következtetni, hogy 1928 augusztusában egy 
alkalommal egyszerre 3 Gypaétus-t figyeltek meg a Zenóga-tengerszemnél. Ebből felte
hetőnek látszik, hogy az 1917-1928 közötti időszakban 1 saskeselyűpár (2 öreg 1 fióká- 
val) tényleg fészkelt volna a hegységben. (Lásd még Aquila 1927-28. p. 374.) Ennél az 
esetnél sem áll előttünk- természetesen -  az erdők nyomán történt visszatérés jelensége: 
irányadó a táj jellege és azon belül a fészkelés biztonsága volt. A találgatásokkal nem 
szükséges túl messzire mennem, hogy a jelenségre magyarázatot találjak.

Erre két vonás kínálkozik. Az egyik a fészkelőhely kérdése. Az „őskőzetből” álló 
hegyóriás egyetlen megfelelő pontján, a mészkőzetes Stanulete határhavas meredek 
sziklafaláról tátongó üreg volt alkalmas a saskeselyűpár megtelepedésére -  feltehetően 
mint már élőbbről ismert fészkelőhely.

A másik vonás pedig oda vezethető vissza, hogy a magas életkort elérő madarak egyi
ke ugyanaz is lehetett, amelyik előtt talán már korábbról ismeretesek voltak a hegy
ség saját fajának megfelelő viszonyai. Ezekkel kóborlásai során -  valamelyik öreg saske
selyű segítségével -  az egyik utód is megismerkedhetett. Hasonló visszatérésnek 
természetesen feltétele szokott lenni, hogy valamely életkörben legyen még a kiveszés- 
ben lévő, illetve a kiveszéshez közeledő faunaelemekből élő maradványpéldány is.34

REKORDTRÓFEÁS ZERGEBAK ÉS ŐZBAK KÖZÖS TÉRBELI 

ELŐFORDULÁSA EGY LEÉGETT ERDŐ HELYÉN

„A titokzatos nagykapitális” és „A magassági” zerge-, illetve őzbak előfordulása egy 200 
méteres átmérőjű körön belül, ugyanazon az egykori égett oldalon, ráadásul két egymást 
követő évben volt. Ebből következik, hogy a két vad a több száz km2 -re kiterjedő -  és 
nagyjában azonos természeti adottságú -  magashegységben alig 1 km2-nyi részletben élt. 
Ezen a sajátos, külön jellegű biotóprészlegen kell tehát a magyarázatot keresnünk a szi
nonim eredményű jelenségekre. Vajon miben keressük azt a rejtélyes erőtényezőt, amely az 
együtt élő két vadfaj egy-egy példányánál szuperlatívusz magasságú trófeát termelt ki?
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Lássuk a kérdéses területet a talaj, a növényzet, a környezet, a klíma szempontjából!
Valamikor, a mült század elején hatalmas erdőtűz támadt a Hunyad megyei 

Retyezát hegység közepe táján, a Lepusnik folyó völgyében. A tűz a folyó jobb partján 
az őserdő jellegű, elegyetlen lucfenyő övezetben keletkezett, és a délre néző oldalon 
1000-1450 m magasságban, mintegy 80 ha kiterjedéssel, a fennálló, zárt faállományt 
egészében elhamvasztotta. A tűz keletkezésének körülményeiről közelebbi adat nem 
volt található. A helybeli lakosság a múltból mindössze annyit őrzött meg, hogy a kér
déses területet az 1848-49. évi szabadságharc idején már leégettnek ismerték. A pusz
tán maradt terület egy részén a hegyekbe menekült román parasztság gabonarozs veté
sével próbálkozott meg, innen származott a dűlő elnevezése: a rozs után Sekerile. 
(Rövidítve és magyarosítva Szekér néven volt használatos.) Az erdőtűz származhatott 
esetleg villámcsapástól, de okozhatta azt a havasi legelők között közlekedő pásztorok 
és hajcsárok, nemkülönben kalandozó vadászok gondatlanul visszahagyott tüzelése is. 
Az erdőtűz kiterjedése behatárolt maradt: a tűz útját két oldalról sziklaoromzat állta el; 
alul maga a folyó, felül pedig valószínűleg az akkori magas, tömör hóréteg képezték az 
akadályt. A féktelenül terjedő tüzet a havasi fennsíkról leáramló, erős szelek is egy 
irányba terelhették, aminek elfojtásában végül segíthettek a Déli-Kárpátok láncolatára 
évenként lehulló monszun jellegű, tartós esők is.

Maga a leégett pusztaterület -  távol esve a fennálló magtermő állományoktól -  ter
mészetes úton őshonos fájával, a lucfenyővel nem újult fel, és nagyjából fádan is maradt, 
jóllehet ott semmiféle legeltetés gyakorolva nem volt. A völgybe lesodort fahamu töme
gén a folyópart hosszában idővel vegyes, lomblevelű cserjés -  málna, mogyoró, fürtös 
bodza, éger -  telepedett meg, és képezett -  keskeny sáv alakjában -  törpefa formációt. 
A leégett területet, amelyen a hajdani tűz nyomai már nem voltak felismerhetők, mint 
begyepesedett „erdei tisztást” tartottuk nyilván. Csemetekerti (bőséges) készletünk 
számbavételével merült fel aztán az a gondolat, hogy fogjunk hozzá a terület újbóli 
beerdősítéséhez. A kitakarítatlanul maradt és embermagasra elgyomosodott, régebbi 
erdei vágásokkal szemben ez a terület látszott legalkalmasabbnak a csemeteültetés szabá
lyos elvégzésére. Első kísérletként 1909 tavaszán a tisztás nyugati szegletében mintegy 
15 ha területet erőteljes lucfenyő csemetékkel ültettünk be -  jó sikerrel.

Térjünk azonban vissza a tűzre, illetve az utána maradt hegyoldalra.
A hajdani erdőtűz, elképzelés szerint, le nem fékezhető, óriási erővel döntötte pusztu

lásba az őserdő több ezer tonna súlyú fatömegét. A keletkező tűz a talajtakaró nyers mo
harétegén nem maradhatott meg csak földön futó avartűznek, hanem a lángok elemi gyor
sasággal kaptak fel a fák sudarába is. A felfutást még elősegítették a fákról lecsüngő 
szakállas zuzmó (Usnea barbata) szálai; a lángok erejét élesztve a koronák sűrű lombozatá
ban. A tűz rátámadt minden éghető anyagra, le a fák sziklaréseket beszövő gyökeréig. 
A területre és környékére heteken át hamu tömege hullott. Az elszenesedett fatörzsek halom
ra zuhantak. Az egyes gyantadús törzsrészek és parázsló fatuskók kihűlésük után korhadás
nak indultak, szenes morzsalékká hullottak és porladtak szét. A százados korú, zöldellő erdő 
az elhamvadás után erdőként többé már nem is újult fel. Átalakulása más folyamatot vett.

A pusztává vált területen idővel fényigényes fűféleségek megtelepedése vette kez
detét. Ahol a szélhordta magvak az alapkőzet közeiben esőktől áztatott, megülepedett 
morzsalékra találtak, gyepflóra szőnyege keletkezett. A magvakat a kavargó szelek 
az alhavasi tájakról, füves legelőkről, legelőbb a Lepusnik kanyarába benyúló mészkő
tömb fennsíkjáról hozták le. Idővel az évelő növények korhanyából származó réteg 
megerősödött és a hegyoldalt mind jobban beborította. A vékony szálú -  és jobbára
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magas szálúvá fejlődött -  füvek elterjedő szövetkezete megcáfolta azt a távolból látszó
lagos feltevést, mintha a hajdani erdőterület kopársággá vált volna. A természetes vege
tációnak ez a kialakult folyamata legalább 70 évvel, ha nem többel, élőbbről indult meg. 
A meredékes lejtőkön vízmosás, földomlás, újabb kőgörgeteg nem keletkezett, legeltetést 
pedig ott egyáltalában nem gyakoroltak.

Elképzelésem lenne a faha?nu hatásáról.
Az ásványa anyagokban gazdag fahamunak, szénpornak, kőmorzsalékkal elegyes tör

meléknek égési termékeiből a lemosások ellenére is maradt vissza annyi, hogy az a szél- 
hordta, évelő füvek magvait magába foglalja, és évek múlva a felnövő növények szerveiből 
bizonyos termőréteg alakuljon ki. Ebben a szerves alapban a gazdag víz- és hócsapadék, 
a napfény és a meleg hatására baktériumélet fejlődött ki, ez a folyamat aztán mind 
táperősebb termőréteget eredményezett. Az új gyepflórában mindjárt a kezdeti években 
érvényesülhetett bizonyos hajtóerő, amely a későbbiek folyamán állandósult és tevékeny 
maradt. Ismeretes, hogy a különféle növényi hulladéknak, gaznak, leveleknek, nádnak elége
tése bizonyos trágyázás mértékével hat a rákövetkező növényzetre. Mennyi sok szervalko
tó elemet tartalmazhatott az elhamvadt erdő faanyaga mészben, foszforban, nátriumban, 
káliumban és más egyéb ásványi elemekben!? (Ebermayer vizsgálatai szerint a lucfenyő 
törzsrésze, elhalt és zöld tűlevele, főképpen a kérge a felsoroltakon felül több-kevesebb 
%-os ingadozással nyomelemeket is tartalmaz, ilyenek a magnézium, mangán, ferrurn stb. 
A fák mellett a lágyszárú növények is tartalmaznak oldódó ásványi tápsóelemeket.)

Tudjuk a táplálkozásról, az élet alapvető megnyilvánulásáról, hogy az élet létét és fejlődésé 
a táplálék biztosítja. A szakirodalom ismerteti: a mész, a foszfor és a csont az agancs alapanya
gát képezi; a jó agancs, annak minősége elsősorban a fehérjében, mészben és foszforban gaz
dag táplálék eredménye. A tápanyagok mellett szerephez jutnak a biológiailag ható anyagok 
is: a különböző hormonok és vitaminok. Ezekről a hatóanyagokról írja Szent-Ivány Géza:35 
„A hormonok az állati testben feltalálható egyes mirigyekben maguktól fejlődnek és legna
gyobb befolyást gyakorolnak arra, hogy az agancsképződés egyáltalán megindulhasson.” Ellen
tétben a hormonokkal, a vitaminok az állati testben általában nem maguktól fejlődnek, 
hanem a táplálékkal vétetnek fel. ,/íz őzről pl. meg lett állapítva, hogy vitamint kizárólag táp
lálék útján vehet fel... Nagyon fontos, hogy az őzgidák, amikor már anya tejet nem kapnak, 
amellyel a C-vitamint megkapják, ne nélkülözzék ezt további táplálkozásukban sem, nehogy 
testi fejlődésük és csontképződésük hiányt szenvedjen.” A C- és D-vitaminra az agancsot 
fejlesztő bakoknak is szükségük van, amit füvekben és fahajtásokban találnak meg.

Az égett terület növényi életére kedvezően hatott az is, hogy a téli hótakaró hamar ol
vadásnak indult, beszivároghatott a talajba, és a tavaszi vegetáció legkorábban a Sekerile 
oldalain indult meg. Erre az erdei munkásoknak a völgyben létesített veteményeskertje 
is példát adott. A kertben elrakott burgonya primőrtermés alakjában és bőségesen szo
kott fizetni, ezt nekünk is alkalmunk volt figyelemmel kísérni. (Amikor egy időben tervbe 
vettük a szirtifogoly megtelepítését a hegységben, a foglyok számára a Lepusnik part
menti cserjését jelöltük ki.)

A két tárgyalt trófea elbírálásakor az őzagancs enged érdekesebb feltevésekre követ
keztetést. A lemért őzagancs ugyanis nem 1-2 cm plusszal haladja túl a leghosszabb 
méretűnek ismert retyezáti őzagancsokat, hanem átmenet nélkül (legalábbis ennél az elej
tett baknál) egyszerre 5 cm-es kiugró plusszal.

A fentiek alapján úgy vélem: szerephez kellett jusson valamely feltételezett (kifeje
zetten meg nem nevezhető) ható tényező. Az eredete lehetett a növényi táplálékban 
meglévő ásványi só, ritka mikroelem, hormon, vitamin, vagy valamiféle kőzetből sugárzó
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hatás. Lehetett bármelyik tényező, amely oda kellett tartozzék az égett biotóprészleghez, 
ahol v a g y  egyesével, v a g y  együttesen a két megfigyelt vad trófeáját kivételes magassági 
mérettel termelték ki.

Ezek után a fejlődés nagyarányú fokozatával az egymás közelében megnyilatkozó 
két jelenség mint az egyéni (ontogenetikus) fejlődés eredménye áll előttem. Egyéni 
olyan értelmezéssel, mivel azok egyazon téregységen (közös tápterületen) két vadfajnál 
jutottak kifejezésre.

Felemlítésre kívánkozik még egy sajnálatos körülmény, amely kimondottan hiá
nyosságot jelent. Tudniillik az 1912-13. évi jelenségeket közel egy évszázaddal, az égést 
megelőző, majd pedig a fél évszázaddal követő trófeákról összekötő adataim nincsenek. 
Teóriában feltéve: amennyiben az ottani őzagancsok a megelőző évszázadban is hasonló 
alkatúak lettek volna, akkor a tárgyalt eset visszaütést jelent a pluszmagas agancsú 
ősökre. A találgatással továbbmenve, ismeretes-e az a földrajzi vonal, amely a nyugati 
őztípust (<Capreolus vulgáris) összeköti a nagyobb agancsú, többnyire szintén 6-ágú, rokon 
keleti (szibériai) őztípussal (Capreolus pygargus)? Hiszen a szibériai őzek ágmagassága 
a 45 cm-t is elérheti.

Szűkebb szakkörben nyilván megengedhető, hogy szólhasson többféle találgatásról 
és feltevésről. Ezen jelenségekre mindenesetre legkönnyebb lenne azt mondani: a vélet
lenek találkozása. Mégis azt mondom: ahol előfordulnak újabb erdőtüzek, ott a tisztelt 
kollégák figyeljenek a Cei-vida-fajok trófeáira! Hátha hasonló jelenségek bukkannak fel.

KÖRSÉTA A  10-ES Á G SZÁ M Ú  SZAR VASAG AN CS KÖRÜL 

( B e te k in té s  a  k ö z e l m ú l t  v a d á s z a t i  m ó d s z e r e i b e ,  1880-1945)

A szarvasagancs a természet egyik különleges, remek alkotása. Képzeljük csak el! A vér
ben áramló minő dinamikus erők építik fel a kozmikus fény sugaraival táplált növény
zet levelei, rügyei, zuzmói elemeiből azt a sokágú koronát, amely az agancsos vad fej
dísze. Es felépíti, kiformálja alig 150 nap alatt, amit aztán a bika fél évig koronaként 
hord a fején, hogy uralkodásának felségjogait megvédje vele. Aztán megválik tőle, hogy 
évről évre újrafejlessze. Végjük azt: 8-10 év alatt megteremti azt a 25-30 kilóra, sőt 
esetenként többre is felmenő, amellett művészies kivitelű csonttömeget, amely a ter
mészet csodás alkotása. A remekmű annyira tömör, sűrű és kemény, hogy nem fognak 
rajta a századok, és nem porlasztja el akár ezer év sem. Nincs aztán rajta csodálnivaló, 
ha rá megilletődéssel tekint az a személy is, aki ugyan nem vadász, hanem csak érzéke 
van a tüneményszerű jelenségekhez.

A vadászszívvel rendelkező halandó aztán figyeli e tünemény nagyságát, súlyát, egyszó
val a minőségét. Amikor a vadászember mások agancstrófeái körül vizsgálódik, úgy van 
vele, hogy azokat a saját trófeáival méri össze. Az őzagancs, a vadkanagyar, a zergekam
pó mellett leginkább a szarvasagancs kínálkozik összehasonlításra. Rajta már messzebbről 
nézve is szembetűnnek alkotórészei: a szárak magassága, vastagsága, a terpesztés, a korona, 
az agancs színe, s egészében a harmonikus forma kelti fel bennünk a szépség, az egyé
ni tetszetősség benyomását.

A vadászember, maradjunk a középosztálybelieknél, az ő szerény trófeáit nem a díja
zott, kapitális szarvasagancsokhoz méri, mert oljTanok neki nincsenek. Inkább a köze
pes erősségűeket veszi számba, mert hiszen azokat sem szokták a padlásra felvetni. Kirak
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ták bizony azokat a főúri kastélyok folyosóira éppúgy, ahogyan azt maradandó díszül 
állították be a magasabb igényű, bár szerényebb lehetőségekkel rendelkező vadászok 
is a szobáikba.

Közepes alatt a 4 kg körüli trófeákat értem, ez van már annyira mutatós, hogy 
érdemes a megőrzésre. Lehet aztán akár 8-astól 14-es ágúig többféle, de az legtöbb
ször a 10-esek közül szokott kikerülni. Függ ez természetesen az egyes erdőgazdasá
gi tájak törzsállományának jellegétől, és a mindenkori összetételétől is. Az aztán 
más kérdés, hogy vajon golyóra érett volt-e az a 10-es körüli bika abban az értelem
ben, ahogyan azt -  a szigorú minősítés feltételei szerint -  a magasfokú vadgazdál
kodás előírja.

Hazánkban eddig legnagyobb számban 10-es szarvasbika került terítékre. Ezért érde
kes lesz beletekintenünk abba az országos lőjegyzékbe, amelyet az 1884-1907 közti 24 
évben elejtett szarvasbikákról állítottak össze. (Forrás: Vadászlap 1908. október 15.)

Terítékre került évi átlagban 937, összesen 22505 szarvasbika. (Ebből ismeretlen 
ágú, „egyéb”-nek jelezve: 1312.)

Az agancsok ágszámai szerint terítékre hozatott:

26-os 2
24-es 5
22-es 20
20-as 7i
18-as 219
16-os 782
14-es 2321
12-es 4706 darab.
Összesen 12-es és felette: 8126 (36%).
Legkiugróbb tétel a 10-eseké: 5487 (26%).
Magas számú még a 8-asoké: 
A továbbiakban:

3896 (18%).

6-os 1859
villás 360
csapos 1465 darab.

Tanulságos összevonni a (páros és páratlan) 8-10-12-es, leggyakoribb tételeket 
(66,4%). így megkapjuk az egészre vonatkozó 2/3-os középarányt -  a fennmaradó 
1/3-dal szemben.

Vajon találok-e az előbbi tendenciát mutató adatsorban valami meglepőt?
Találok akkor, amikor figyelembe veszem az elejtés helyét, és megjelölöm a vadász- 

területeket, nemkülönben a trófeás gímek elejtőjének a személyét is. Ezúttal ugyanis 
a statisztika nem nyulakról vagy egyéb apróvadról számol be, hanem szarvasbikákról van 
szó, az erdők elsőrangú, fejedelmi vadjáról, amelynek az elejtőjét kiváltságos vadász
nak szokták tekinteni! (Valamikor régen az az orvvadász halállal fizetett, aki „királyi” 
szarvast merészkedett elejteni.)

Keressünk ki tehát néhányat azokból a nyilvánosságra hozott lőjegyzékekből, ame
lyek adataiból a kérdéses országos statisztikát összeállították! Az elejtők név szerint is 
fel vannak sorolva. Igen kevés kivétellel főúri és főrangú személyek, maguk a birtoko
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sok és magas rangú vendégeik. Róluk feltételezni lehet, hogy a bőgési idény alkalmával 
mindig éltek a legmagasabb igényű válogatással.

A század eleji lőjegyzékekből ismeretes, hogy az elejtett szarvasbika fő jellegzője 
agancsának az ágszáma és magának a szarvasnak a testsúlya (!) volt. Ebben nem volt kivé
tel a gödöllői koronauradalom sem: darabról darabra adott jelentést a terítékre hozott 
szarvasbikák testsúlyáról is. Az agancsnak, mint értéket képviselő trófeának, a súlya és 
szépségpontozása csak később, a divatba jövő kiállításokon és trófeabemutatókon kez
dett döntő fontosságúvá válni.

Az egyes uradalmak az évi lőjegyzéküket a Vadászlapban tették közzé.
Forgách Károly gróf ghymesi uradalmában az 1908. évben a bőgési idény alatt terí

tékre került 32 szarvasbika: 10-es=6, 8-as=12, 6-os=7, villás=l, csapos=6. Valamennyit 
a birtokos háziúr és főúri vendégei ejtették el.

Nem elgondolkodtató-e, hogy az elejtett szarvasbikák mind 10-esek, s azon aluliak 
voltak, és a 32 agancsár között nem találni akár egyetlen 12-est sem? Márpedig ekkora 
állományban 10-esnél erősebb, golyóérett bikáknak is kellett lenniük! Máskülönben az 
ottani vadállomány helyzete hasonló képet tárna elénk, mint egy olyan őzállomány, 
amelyben 200 g agancssúlynál erősebb 6-os bak nem is volna található.

Pál ffy József gróf szomolányi uradalmában 1908-ban lelövésre került 44 szarvasbika. 
Ebből 14-es=2, 12-es=9-a továbbiakban: 10-es volt=14, 8-as=14, 6-os=5. Összegezve: 
10-esen felül= 11,10-es és az alattd=3 3, az arány 1:4. Ugyanazon uradalomban 1911 -ben 
lövetett 17 szarvasbika. Ebből 14-es=2, 10-es=5, 8-as=6, 6-os=2, csapos=2, az arány: 1:7. 
A 2 évi idényben terítékre került 61 szarvasbikát 3 kivételével grófok ejtették el. A trófeák 
ágszámára alapozott arány a következő évben még kedvezőtlenebb: 12-es=2, 10-es=13, 
8-as=12, 6-os=7, villás=l, nyársas=l. Az összesen 36 szarvasbikából 10-esen felülit 
mindössze kettőt találunk! Az elejtők ezúttal is mind főurak voltak.

A felsorolt adatok előtt szinte értetlenül állok. Kiemelendőnek tartom azt is, hogy 
a század elején rendszeres selejtezés nem folyt. Ahol végeztek is némi selejtezést, az lénye
gében állományapasztást jelentett. Ráadásul az a kiterjedt hegyvidéki erdőségekben 
nem is volt megfelelően kivitelezhető.

Ezért találom külön meglepőnek például a hatalmas Koháry-Coburg hercegi urada
lomnak az 1915. évről közreadott lőjegyzékadatait. Az elejtett 46 szarvasbika számában 
például 12-es és erősebb agancsár nem is szerepel, így a besorolás összes helyét a gyengék
nek engedték át: 10-es=6, 8-as=13, 6-os=ll, villás=9, nyársas=7, összesen 46 agancsár. 
A sorozatban feltűnő a villások nagy száma is. Ez a körülmény legkevésbé mutat különös 
agancsfejlesztési potenciális erélyre, tekintetbe véve a hercegi erdők élettani minőségét is.

Mint a kérdéshez tartozót, szóvá teszem a főúri vadászokra vonatkoztatható, közis
mert trófeaigényt is. (Erdészként alkalmam volt azt elégszer tapasztalni.) Egy beszá
moló például Apponyi Géza gróf hőgyészi vadaskertjéből: Lichtenstein Frigyes terítékre 
hozott 8-as=l, 6-os=l, csapos=l szarvasbikát. Mindenesetre pontos adatszolgáltatásra 
mutat: nyilvánosan beszámolni a „kölyöknek” minősített szarvasokról is!

Az agancstrófeával szemben fennálló kivételes követelmény szempontjából helyén
való lesz Festetics Tasziló hercegre, a magas igényéről ismert nagybirtokosra hivatkoz
ni. Ha valakinek, hát neki évről évre módjában állt a Kis-Bakonytól a Dráváig terjedő 
fővadas erdőségeiben a gazdag állomány legerősebb agancsárait kiválogatni. Amikor 
a saját uradalmaiban elejtett 730. szarvasbikáját ünnepelte, az osztályozásnál kiderült, 
hogy a háziúr szigorúan élt is a válogatással. Elejtett: 22-es=l, 20-as=5,16-os=40, 14-es=l 11,
12-es=191, összesen 348 szarvasbikát. Kolosszális eredmény! A következő 382 trófeá
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ból azonban 181 már 10-es és azon aluli agancs volt. Érdekes, hogy a 10-es trófeák száma 
ebben a pazar, kivételes gyűjteményben is domináló.

Az olvasottak után az ember nem is tudja mire vélni: egyik-másik előkelő, nagy urada
lomban az évek hosszú során milyen okból nem került elejtésre 10-esnél erősebb szarvas
bika? Való, hogy kivételesen a 10-es agancsok között is akadnak kapitális trófeák (pl. Nadleré 
Hőgyészről), nem egy 10-es trófea tehát különb a többágúaknál is. Mindamellett eldöntet
len probléma marad az, hogy a lelövéseknél -  például a felsorolt esetekben -  mi okból volt 
a 10-es agancs a legfelső határ. Azért-e, mert 10-esnél erősebb bika nem lett volna a terüle
ten található? (Ami a korosztályokon végighaladó, szakszerű selejtezést illeti, végtére a 10-esen 
felüli -  például visszarakott -  agancsárok sem lehetnek mindig mentesek a kilövéstől.)

Egyes uradalmakban megtörtént, hogy a meglevő állomány -  a trófeák hanyadásával 
egyidejűleg -  nagymértékben degenerálódott, és új szabályozásra, felfrissítésre szorult. 
Ismeretes tény az is, hogy a be nem vált import („böhönyei fajta” és csehországi) szar
vasokat az állományból kímélet nélkül ki kellett lőni, és arra legjobb alkalom a bőgés 
ideje volt. Enemű bizonyosságok ellenére is országos (!) viszonylatban meglepőnek kell 
tartanom, hogy rendszeres vadászat gyakorlása mellett a számbajövő 12-es (és felfelé) 
agancsárokból mindössze 1/3-ad került terítékre, 2/3-ad pedig az agancs súlya szem
pontjából is a gyengébb agancsárokból került ki.

Valami nagyot aligha tévedek, amikor a magyarázatot a következőkben keresem. 
Azért kellett ennek úgy lennie, mert a legtöbb vadász (bel- és külföldi birtokos, bérlő, 
vendég), aki szerencsés volt a szarvasbika vadászatának élvezetében részesülni, az-  
a válogatási lehetőségek hiányában -  kihasználta a legkorábbi alkalmat, hogy az áhított 
és a megjelenésében annyira imponáló szarvasbikára lövéseit leadja. Mind több volt aztán 
az érdeklődő családtag és vendég is, akik mind igényt tartottak a hagyományos főúri 
sportmulatságban részt venni, mert szégyen lett volna a bőgés végeztével trófea nélkül 
maradni. Éppúgy voltak fizető, valamint területbérlő idénylátogatók, akik mindenáron 
trófeás vadat kívántak lőni, és ha másként nem ment, beérték a „csak legyen valamiével is.

Ami pedig a puskázok zömét kitevő „kisembereket” illeti, közülük a vadászvérű (és 
golyós puskával rendelkező!) vadász a csak váltóvadként jelentkező szarvasbikát tőle 
telhetőleg mindannyiszor elejteni igyekezett, amikor vele végre a vadszegény területén 
találkozott. Feláldozta érte akár az éjszakáit is. Nem egy komoly vadászt tett boldoggá 
akár a 2-3 kilós trófea is, ha alkalma volt azt megszerezni, hogy -  stílszerű díszként -  
fegyvertáblája fölé helyezhesse. Az 5-6 kiló körüli trófea már ábrándjának a netovább
ja maradt. Míg az életre kijáró (véleményük szerint ki is érdemelt) kapitális agancs után 
a helyi vadászok legalább 80%-a hiába vágyakozott -  és vágyakozik ma is.

Végezetül bizonyos, hogy a bemutatott jelenség három okra vezethető vissza:
1. a 10-es szarvasbikák előfordulási gyakoriságának számarányára;
2. ezzel kapcsolatosan arra a feltevésre, hogy a 10-es fejlettség a természetes 

agancsfejlődés folyamatos ritmusából kiemelkedő tétel kell legyen;
3. az elejtett 10-esek domináló száma tulajdonképpen a vadászat mikénti gyakorlási 

módszerének a következménye. Szorosan véve, gyakorlatilag az utóbbi képezi a prob
léma súlyponti alapját, a lőjegyzékek a minőségi válogatás elhanyagolását igazolják.

A 10-es ágszámú szarvasagancs (több szépségpont járuléka mellett) a vadászok előtt 
már kétségtelenül mutatós és általában kívánatos trófea.36 Viszont, kevesebb ágszámú- 
ságnál és azzal szervesen összefüggő alacsonyabb súlyiiál fogva -  kevés kivétellel -, csak 
a „közepes” trófeák szintjén foglal helyet. A kiállításokon tehát, alatta marad a „java” 
trófeáknak. Márpedig ha valamikor, úgy manapság az agancs súlya mint értéktényező hív
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döntő fontossággal. Legszorosabban összefügg a célirányos vadtenyésztés, a szakszerű 
szelektálás (selejtezés) és magának a vadászat gyakorlásának a motívumaival, és ezért 
többirányú biológiai értelmezést is megkíván.

A tárgyalt jelenség mindenesetre arra mutat, hogy a Kárpát-medence területén az 
eredeti vérvonalon tenyésző, őshonos gímszarvasállományban a 10-es körüli (9-10-11) 
agancsárt tekinthetjük a legmagasabb arányban előfordulónak. A természetes tenyész
tés folyamányaképpen ez a dominancia feltehetően a jövőben is fennmarad, s talán 
nincs is arra szükség, hogy a többágúság felé vegyen irányt. A többágúság helyett az 
agancsnak a trófea egész alkotásában kifejeződő kiválóbbsága lenne az az elérendő cél, 
amely mind ízlésünknek, mind gazdasági érdekeinknek is megfelel.

A döntő szempont mégis az, amire Vadas Jenő, a Selmecbányái erdészeti akadémián 
az erdőműveléstan professzora, már annakidején (1903-ban) felhívta a hallgatók figyel
mét: legyen bár inkább kevesebb vad az erdőben, de az minőségileg a legjobb legyen!

ZERGE-ELŐFORDULÁSI ESETEK ZALA MEGYE TERÜLETÉN

Számolva azzal az eshetőséggel, hogy az 1934., 1945. és 1948-49. években Zala megye 
területén háromszor megismétlődő zerge-eíőfordulási esetek feledésbe mehetnek, és 
azon érdeklődésből kifolyólag, amellyel a meglepő jelenségek körülményeit figyelemmel 
kísérteni, feljegyzéseim alapján összefoglalom mindazt, amit a ritka vad Zala megyei 
tartózkodásáról és sorsukról sikerült megtudnom.37

Előre kell bocsátanom, hogy Vas megye területéről is vannak ismeretes előfordulási 
esetek (hasonlóan 3 eset), azonban ezek is hiányosak. A Vas megyei előfordulások a Zala 
megyei eseteknél korábbiak. Pauer Arnold írja (Vasvármegye természeti emlékei. 1932. 
56. old.): „A lékai vár gyűjteményében van a Kőpatakon (Borostyánkő -  829 m) lőtt 
példány.” „1883. jan. 10-én Kőszeg körül hajtóvadászat alkalmával lőttek egyet.” Egy 
harmadik Vas megyei zerge elejtéséről a vadászlapok adtak hírt. Barabás Lajos 1931-ben 
lőtt 1 zergét (Ludad-Gyöngyösfalu). Ezt a zergét nem a hegyvidéken, hanem Szombat
hely közelében, a síkság akácos erdejében ejtették el.

Végül a szombathelyi múzeumban megszemlélt 2 preparált, fiatal zerge esetében 
a lelőhely nincs feltüntetve.

A hagyományos tenyészhelyéről erőszakos művelettel elűzött és elmenekült vadról 
ismeretes, hogy az előtte merőben és egészében idegen miliőben „fejét vesztve” a leg
képtelenebb helyzetekbe kerülhet. Különösképpen állhat ez a magas hegyvidékről 
mezőségi síkságra menekült „kőszáli zergére”, Eurázsia „erdei” antilopfajára.

A Dunántúl három nyugati peremvidékét érintő esetekre földrajzi alapon a Vas és 
Zala megyékkel szomszédos Ausztria-Szlovénia magas hegyvidékének közelségében 
találhatunk magyarázatot.

A Zala megyei előfordulások időrendben a következők:
a) Nagykanizsa környéki eset (Dél-Zala -  Dél-Somogy határszél, Felsőszentpál-erdő, 1934)
b) Kerka folyó menti eset (Tornyiszentmiklós, Nyugat-Zala, 1945)
c) Zala-völgyi eset (Zalacsány, Közép-Zala, 1948-49).

A Zala megyei esetek lefolyása és helyszíni körülményei sokkal feltűnőbbek, mint 
a Vas megyeiek; egyrészt elütő terepjellege (160-235 m), valamint az eltávolodás mér
téke szempontjából. Az előfordulások okozója nem lehetett más, mint az egészen kü
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lönös, zavaró körülmény. Legfőképpen a háborús cselekményekből származó rendkí
vüli hatás jöhet szóba, amely a természetes élőhelyéhez sajátosan alkalmazkodó vadfaj 
egyes példányait eltévedés jellegű távolodásra kényszerítette.

Szembetűnő az eltávolodás nagy mértéke. Erre nézve hivatkozhatom a klasszikus 
zergeállományáról hírneves Hunyad megyei Retyezát-hegységre, ahol 12 éven át 
(1907-1918) alkalmam volt közvetlenül figyelemmel kísérni a zerge életét. Az akkori 
zergeállomány -  hogy úgy mondjam -  megszállva tartotta a hegység központi fekvésű 
tömbjét, annak földszintjétől a havasi övezetig (800-2500 m). Arra azonban még a peri
fériákon élő zergéknél sem volt példa, hogy a hegytömb közvetlen nyúlványain túlra 
eltávolodtak volna, holott farkashordák hajszáinak is gyakran ki voltak téve. Csupán 
egyeden adatot olvashatunk mintegy 50 km sugarú kitérőről az Erdészeti Lapok 1888. évi 
füzetében (p.846): „Említést érdemlő véletlen (valóban az volt! -  B.Gy.), hogy a nyár 
derekán, 1864 júliusában a Sztrygy folyónak Pisidhez közeledő alsó szakaszában egy falu
si ember alig 300 m magasan akadt egy zergére. A bekerített szőlőskertben a szegény 
állatot agyon is verték.”

De mennyivel hosszabb útvonal maradt az Alpesek nyúlványairól (bár kiindulásuk 
pontját nem ismerjük) a Zala megye területére tévedt zergék nyomán! Feltevés szerint 
a lelőhelyektől legközelebbi kiindulási pontok távolsága légvonalban is 70-120-150 km 
hosszúságnak vehető fel, a megtett útvonalak pedig mindvégig magasabb fokú 
kultűrterületeken vezetnek át. A néma hegyek csendjében felnőtt vadnak különböző 
berendezéseken (vasútvonalakon, műutakon, csatornákon) átkelve kellett -  kisebb-nagyobb 
erdők érintésével, népes községek, majorok, gyártelepek, jószágcsordák sűrű hálózatát 
leküzdve -  eljutni azon pontokig, ahol végül is megállapodhatott és megfigyelhető lett. 
Ezek után nincs mit csodálkoznunk azon, hogy a Kanizsa környékén megállapodott 
első zergének a várostól további, keleti irányban alig 10 km-re talált, utolsó állomásá
nál még egy vadaskert dróthuzalos, magas kerítésén is át kellett jutnia.

i. Nagykanizsa környéki előfordulás

Amikor a zerge feltűnéséről a vadaskertben 1934 áprilisában az első hír érkezett, az a gya
núm támadt, hogy „befogott”, illetve felnevelt zergét hozott be valaki a fiatal erdőbir
tokosok baráti köréből -  talán fogadásból, vagy tudtuk nélkül -, és „stikliképpen” 
csempészte be a zergét (ugyanott régebben muflonnal is tettek kísérletet). Annak a fel
tevése, hogy a példa nélküli eset szereplője saját csülkein érkezett zerge lehetne, bele- 
ütközöttnek látszott a természet életszabályába; „a természetben összhang uralkodik, 
a természet kerüli a felesleges erőpazarlást.”

Később bebizonyosodott, hogy messze nyugatról valóban „vad” zerge tévedett el, 
és érkezett le közel a Balaton vidékére. Csak az elejtése után derült ki, hogy az ideme
nekült vendégvad negyedik életévében lévő zergebak volt. (Én csak a trófeáját láttam.)

A zerge ösztönös érzékkel választotta ki a bükk-tölgy-gyertyán elegyes, 70 év körüli, 
0,9 záródású erdőrészletet az agyagtalajú dombvidék (163-206 m) egyik lejtősebb 
dombságán, ahol fűpázsitos, széles nyiladékokat is talált. A megtelepedett zergebak erre 
a legelőre járt ki, és a szűkebb tartózkodási helyén kimért nyugodtsággal élte napjait. 
Az 1420 kh kiterjedésű vadaskert állandó lakóitól, kb. 35-40 szarvastól és ugyanennyi 
őztől, következetesen távol tartotta magát, sózóra nem járt, vizet sem keresett fel. Ter
mészetes életmódjának megfelelően nappali vadként viselkedett. Naponta dél felé
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hagyta el a magas szálerdő árnyékot vető oszlopcsarnokát, és -  megszokva a közeli er
dészlaktól lehallatszó kutyaugatást is -  hosszasan ellegelészett a napsütött, lejtős nyila
dékon. A megfigyelések tanúsága szerint hamarosan annyira alkalmazkodott az új kör
nyezethez, hogy tanyájáról el sem távozott. A zavartalanul hagyott és szigorúan 
felügyelt erdőrészlethez való ragaszkodása tette aztán lehetővé, hogy a birtokos 1934. 
szeptember 14-én, már az első alkalommal, terítékre hozhatta a mintegy 150 napon át 
ott vendégeskedő, ritka vadat. Trófeája az iharosberényi kastélyba került.

2. Kerka menti előfordulás

A második Zala megyei zergeeset színhelye a Kerka menti Tornyiszentmiklóshoz közel 
fekvő Mura-erdő, ahol 1945. november hó elején jelent meg egy 3-4 év körüli zerge. 
A szerencsétlen vadat egyik napon kóborló kutyák vették üldözőbe és kihajtották az 
erdőből, be a faluba. Ott nekiszaladt egy drótkerítésnek, ahol a falusi legények befog
ták és a nyakát elvágták. Szarkásy erdőmérnök látta a zerge friss bőrét, amit Ostrom 
Pál, falusi legény, kicsereztetett és őrizetében tartott. A zerge húsát elfogyasztották, 
a kampót (15 cm körülit) pedig, mint bizonyítékot, beadták az erdészethez. Sorsa nem 
is lehetett más (hasonló volt a Hunyad megyéből idézett esethez), mint az elpusztítás. 
Ivaráról nincs biztos adatom és a kampóját sem láttam.

3. Zala-völgyi előfordulás

Érdekesebb a harmadik előfordulási eset.
A Zala-völgy kérdéses szakaszának alig 10%-os erdősültségű térségén a zalacsányi 

állami (volt Batthyány-) erdőben 1948 nyarán két zerge együtt tűnt fel. Simon György 
erdész augusztusban észlelte őket első ízben, de előzőleg, már az aratás idején, mintha 
többször is látták volna őket. Simon ezután 1949. február 2-ig hat alkalommal figyelte 
meg a két összetartozó zergét, egy alkalommal, több tagú bizottság keretében is, közel
ről látták őket. Simon becslése szerint a kisebbik termetű zerge 10-12 cm kampókkal 
mutatkozott, míg a sötétebb színezetű és hosszabb szőrzetű, nagyobbik zergén 15 cm 
hosszúságú kampópárt figyelt meg. A fontos kérdés, az ivar megállapítása mind a két 
zergénél eldöntetlen maradt. A megfigyelők egyike sem rendelkezett távcsővel, zergét 
pedig életükben sem láttak.

Ami a terepet illeti, a vendégek a nagyobb részt lomberdők övében lévő, szalagsze- 
rűen elnyúló, 50 év körüli feketefenyvest választottak ki tartózkodásra, amely a Zala folyó 
geológiai korszakában kimosott dombéi északi kitettségű oldalát borítja. A hegyvidék 
szülöttei az ártéri síkságból kiemelkedő első és legmagasabb dombhullámot (60 m magas
sággal) találták megtelepedésükre a legalkalmasabbnak. Az abszolút tengerszint feletti 
magasság hasonló a Kanizsa környéki terephez (140-200 111).

Az elegyetlen, 0,7 sűrűségű, középkorú fenyveshez nyugatról hasonló életkorú bük
kös erdőrészlet csatlakozik, a pagonytól távolabbra pedig nagyobb kiterjedésű dombvi
déki erdőtest, a kapornaki állami erdő terül el, elegyes faállománnyal. A megfigyelések 
szerint a zergék egy esetben oda is átváltottak, miközben kb. 3 km vonalon szántófölde
ken kényszerültek áthaladni. Maga a zalacsányi erdő -  a szálerdőket kiegészítő fiatalo
sokkal együtt -  mintegy 400 kh kiterjedésű, ebből 50 kh-t, a legmeredekebb lejtőt, 
feketefenyves borít. A Kanizsa környéki árnyas bükk szálerdővel szemben az átvilágí
tott fenyves homokkal kevert agyag- és lösztalaját sűrű vadszedres és bokrozatok fedik.
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A teljes fedezéket nyújtó, gazdagon szövevényes aljnövényzet helyenként mutatkozó 
tisztás foltjain egyszeri ottjártamkor (1949. február 18.) magam is rátaláltam a zergék 
fekhelyeire és hullatékára (gyűjteményemben). Az erdőt csupán apróvad lakja. Alját,kaszá
lók környezetében, állandó vizű, csendes folyású patak zárja le. A zergék új otthonuk
ból a nem is messzire eső községre tekinthettek le.

Az erdő feletti, nyílt mezőn a zsenge gabonavetésre kivezető nyomok a fedetlen terep
re irányuló kijárás mellett tanúskodtak. Ahogyan azonban szemlém alkalmával tapasz
taltam, zergéink a kiváltást kellő körültekintéssel tervezték ki. Erre a gabonatábla kat
lan alakú mélyedését találták a legmegfelelőbbnek, oda a mezőn járó-kelő emberek 
nem nyerhettek betekintést. A zergék kiváltásuk esetén is legfeljebb az őszi gabonave
tés széléig távolodtak el a menedéket nyújtó, cserjeszintes, sűrű erdőtől.

Sózó nem volt a területen. A viszonylagosan csendet élvező erdőbe a gallyszedőkön 
kívül más idegen nemigen került be, de az erdő a község kutyáinak csaholásától szinte 
állandóan visszhangzott. A kisvadas vadászterület bérlői a zalacsányi állami erdőgond
nokságtól több esetben kaptak figyelmeztetést a zergék megkímélése és védelme érde
kében, hivatkozással a teljes tilalmat előíró rendelkezésekre is. A vadásztársaság tagjai 
közül a zergéket szintén többen is látták.

Ebben a környezetben töltött el a két zerge mintegy négyszáz napot. Egy teljes esz
tendő már eléggé hosszú idő!

A feltűnés nélkül élő, szerény állatok az első magyarországi telet különös esemé
nyek nélkül töltötték el. A tél kivételesen enyhén és főképpen havazásmentesen folyt 
le, csapázásra alig adott alkalmat. A bőséges vadszedres vendégeinket kétségtelenül a leg
szigorúbb télen is átsegítette volna, nem is említve a kaszálatlanul és sarlózatlanul maradt 
erdőszéli tisztásokat, esetenként a közel eső gabonavetéseket is.

A helyhez kötöttség eme példája kétségtelenül igazolja a merőben ellentétes élet
térről eltávolodott zergének gyors alkalmazkodását az új környezethez, nemkülönben 
a táplálékkal szembeni igénytelenségét. Egyvalamire való magaslat a tágas Zala-völgyi 
terepen, és változatos legelő, máris kielégítették -  legalább egy időre -  zergéink új ott
honnal kapcsolatos igényeit.

Körülményeim nem engedték meg, hogy a zergékkel magam is a helyszínen 
foglalkozzam.38 Be kellett érnem azzal, hogy a zalacsányi erdőgondnoksággal tartottam 
fenn kapcsolatot, amelynek tagjai -  élükön Páll Endre erdőmérnökkel -, nagy elfog
laltságuk mellett is, szívükön viselték a zergék sorsát. Kétségtelen, hogy egy külön beál
lított vadőr a viselkedésüket állandóan szemmel tarthatta volna.

Szelíd magatartásukra jellemző a következő történet.
A kisebbik zerge egy gallyszedő asszonyt olyan közelségig várt be, hogy a meg

lepődött asszony -  aki házikecskének nézte -  kötényének kötelével készült az előtte 
fekvő vadat megfogni. Ez azonban mégsem sikerült. Én ebben meglepőt nem találok. 
Alomba merült, magányos zergét a Retyezáton nekem is sikerült szuronyközelségig 
belopni. Ilyen helyzet egyébként előfordul más vadnál is.

A célirányosan megválasztható visszatérés-, vagy alkalmasabb helycsere 
lehetőségéről lemondva, a fenyves erdőt huzamosabb tartózkodásra is megfelelőnek 
találták. Ott -  fatuskók mellett és tüskés cserjék mögött elrejtőzve -  annyira-mennyire 
védelmet találtak a kíváncsi szemek elől is. A szükségesnél többet azonban nem mozog
tak, nehogy ellenségeik -  a szimat és a nyomok után -  üldözőbe vehessék őket.

Hogy mi fog rájuk következni, azt már előre számításba lehetett venni. A zergékkel 
két ellenség kerülhetett szembe: az ember és a kutya. Egy napon ugyanis nyomuk veszett.
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Nem mutatkoztak az üzekedés idején sem, amikor pedig nyugtalanság szokott erőt 
venni rajtuk. Ezért aztán egymáshoz illő ivaruk továbbra is titokban maradt. Amennyi
ben a két összetartozó zerge 15-20 km-rel az eredeti, északkeleti irányban továbbha
ladt volna, úgy beérhetett volna a Keszthely feletti sziklakőzetes erdőkbe, ahol nagyobb 
biztonságot találhattak volna (vadrezervátum).

Valósággal szenzációként hatott aztán, amiről Simon György védkerületi erdész 
adott jelentést. (Simon tőle telhetőleg részletes beszámolót adott feltett kérdéseimre 
is.) Az általa több alkalommal együttesen és külön-külön megfigyelt két zerge jól ismert 
volt előtte, és mint írta: „nem kétséges és biztos meggyőződésem”, hogy nem téveszt
hette össze -  úgy is, mint gyakorlott vadászember -  azok egyikét sem egy harmadik 
zergével, a gidával, amelyet 1949 júniusában a Zalacsánytól nyugatra fekvő Bókaháza 
és Szőlőspuszta között elterülő, szakadékos, gödrös erdőben anyjának a társaságában 
látott. A bak akkor nem volt velük. A rejtély ezúttal kiderült: az üzekedés eredményes 
volt, és Zala megye területén megszületett az első zergegida!

Simon a kis gidát „fejletlen alakja” után ismerte fel, kampójáról pedig -  szó sze
rint idézve -  „beszélni nem tudok, mert a kampó még csak úgy mondhatnám, jelöl
ve volt, hogy hol lesz.” Ez a magyarázat Simon részéről nagyon is találó és világos 
volt. Tudvalevőleg a zerge kampói a gida három hónapos korában kezdenek nőni. Simon 
a zerge hullatékát is megkülönböztette az őz ismert hullatékától, a nyomokat is 
eltérőknek találta -  rövid havazáskor fellelve -  az őz nyomaitól. Figyelme kiterjedt 
arra is, hogy „táplálatlanságot, vagy betegséget nem lehetett a zergéken tapasztalni, 
pedig több esetben 15-20 m távolságról volt szerencsém nyugodt állásban végig 
szemlélni őket”

Simonéval megegyező, összefoglaló jelentést adott Mészáros Ferenc, erdőgond
noksági könyvelő, a vadásztársaság tagja is: „Valóban egy esztendőn át tartózkodtak itt 
Zalacsányban.” „Nagyon szelídek voltak.” (Valószínűleg ennek lettek az áldozatai.) 
„Bár vadásztársaságunk valamennyi tagja különösképp gondot fordított állandó letele
pülésükre. Itt-ott akadt vállalkozó, hogy foglyul ejtse egyiket-másikat, de szerencsére 
eredménytelenül. Októberben, a vadászévad kezdetén egy Bókaházán lakó vadásztár
sam közölte velem, hogy gyakran látják őket a község déli, Zalaapátival határos részén, 
de már gida nélkül! Úgy látszik, időközben az már elveszett. Ügyeltek ők is megmara
dásukra, de onnan is eltűntek s utóbb már ők sem tudtak róluk hírt szerezni. A hóta
karón nyomuk nem volt észlelhető.”

Ezek szerint a nemző zergék eltűnése, a hírközlők megállapítása szerint, 1949. „októ
ber végén, vagy november elején” következett be, éppen az üzekedés idejében. Mennyi
re sajnálatos, hogy a második üzekedésre már nem került sor!

Egybehangzó vélemény az is, hogy a két zerge Bókaházán valamely „rosszindulatú 
egyén, húsra éhes puskás” áldozata lett. Az illető „kezdővadász”, mint Simon György 
írja, „nem értékelte ezen ritkán előforduló nemes vadat”

A távolabbra is kiterjedő, hosszas nyomozás sem vezetett eredményre. El lehet 
mondani, hogy a Zala megyei zergéknek a ma napig a híre is elveszett.

A közölt adatokért e helyen is köszönetét mondok Szarkássy László és Páll Endre 
erdőmérnököknek, Simon György erdésznek és Mészáros Ferencnek (1959).

A z esetekből levonható biológiai jellegű tanulságok:
A legjelentősebb tanulság az, hogy a tájon faunaidegen vadfaj az eredeti élőhe

lyétől merőben elütő, új környezethez is tud alkalmazkodni, és segítő beavatkozás 
nélkül is huzamosan képes élni. A zergékre jellemző volt, hogy a bejárt, túlnyomóan
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mezőségi térségen megkeresték a tájak azon részlegét, amely domborzati viszonyai
nak szemmel tartásával rávezette őket a valamennyire is kimagaslóbb pontokra. A Kani
zsa környéki bükkös erdő szórványosan fenyővel, és különösen a zalacsányi fekete
fenyves összefüggően bükkössel -  mint kiválasztott tartózkodási helyek -  a zergéket 
legelőbb emlékeztették szülőhelyük miliőjére. Az élőhelyek változatos legelőnövényzete 
megfelelőnek bizonyult.

A Kanizsa környéki erdőrészlet szigorúan felügyelt és zavartalan állapota lehetővé 
tette, hogy a zerge -  életmódjának megfelelően -  helyváltoztatásra a világos nappalt 
használja fel. A lármának kitett zalacsányi pagonyban viszont csak kora hajnal, vagy alkony 
idején, legelés közben, akkor is nagy ritkán lehetett őket szemrekapni.

A környezet fennálló körülményeihez gyorsan beállott és eredményesnek bizo
nyult, mintaszerű alkalmazkodást példázza a menekült vad tartózkodásának példa nél
küli huzamossága is, az egyik helyen körülbelül 150, a másik helyen mintegy 400 napra 
kiterjedő időben.

A szűkebb térségre szorítkozó mozgás a zergére őshonos élőtéren is általában 
jellemző. A zalacsányi pagonyból történt időközi kivonulást sem eredményezte más, 
mint a terület gyakori nyugtaianítása az emberek és a kóbor kutyák által. Azonfelül figyel
met érdemel a pagonyból távolabbra eső, más pagonyba történt átváltás irányvonala is 
nyugat felé, ahonnan a zergék annakidején beérkeztek. A kecske vemhes állapotában, 
majd együtt a gidával, a látszólagos visszatérési vonala sem terjedhetett messzebbre. 
Jellemző, hogy a zergék új tartózkodási helyükre szintén a lankás vidék félreeső, szaka- 
dékos, gödrös, sűrű cserjés részletén találtak rá. Ott a meglevő fafaj (akáccal vegyes állo
mány) már közömbös, a környezet pedig megszokott volt előttük.

Ami magát a Zala megye területén lefolyt üzekedést, majd az elhihetőnek tekintett 
gidaellést illeti, ez a maga nemében „unikumszerű” jelenség! Mindenesetre biztatást 
jelenthet bizonyos új vadfajok megkísérelendő megtelepítésére is.

AZ ERDÉSZ SZEMÉLYI VISZO N YA A  VAD ÁSZATH O Z

Az erdészeti szolgálat és a vadászat közötti személyi viszonyról tényként el lehet 
mondani, hogy a vadászat gyakorlása terén a szakmailag érdekeltek sorából senki más 
nincs kitéve annyiféle variációnak, mint beosztása, illetve szolgálata helyén maga az 
erdész. Különösképpen a mai erdészeknél van úgy: egyrészről a vadászat lehetősége, 
másrészről a vadászati lehetetlenség alakzatai elérhetik náluk a szemben álló ellenté
tek szélsőségeit. Van erdész, aki esetenkint hivatalból tartozik vadászni, akár van hoz
zá kedve, készsége, akár nincs. Ha maga nem teszi, köteles maga helyett a megbízott
jával vadásztatni, mert ezt kívánja meg az előírt terv, a rend, vagy egy-egy kivételesen 
előálló eset. Ellenkezőleg áll a másik erdész, aki ugyanott és ugyanakkor abba a hely
zetbe kerül, hogy a vadászatból semmi sem jut számára akkor sem, ha nagyon is vágy
na utána. Mindez pedig, legyen akár így, akár úgy, legkevésbé függ maguktól a köz
vetlenül érdekelt személyektől, mert -  megkérdezésük nélkül -  mások döntenek a kérdés 
felett. így volt a múltban, amikor a magánbirtokos uraság, vagy a vadászterületet 
bérlő személy, illetve társaság határozta el: milyen mértékben vehet részt a vadgaz
daságot vezető erdész a vadászat gyakorlásában? így tágulhat aztán óriásira a szemé
lyileg gyakorolt vadászat szétnyitott ollója mélység és magasság között: fájdalmas sebet
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üthet a mélységben, csúcspontig emelhet fel a magasba. Tudnivaló: az erdészet és vele 
a vadászat egy személyben édestestvérek, elszakítottan azonban nyugtalan és elége
detlen ellenfelekként kerülnek szembe egymással. (Amikor a múlt század 90-es éve
iben az erdőkincstár bevezette a vadászati jog haszonbérleti rendszerét, a vadászat
ból egyszeriben kisemmizett erdészek nem egyike szegre akasztotta fegyverét és többé 
kezébe se vette!)

A saját gyakorlatomban ismerem a két szélsőség közti vonal különböző pontjait. 
Amiben több-kevesebb szerencsém volt, abból hosszú füzért köthettem erdészéletem 
vadászeseményeinek leírásával. A füzér aztán hirtelen és idő előtt akkor szakadt szét, 
amikor -  érzékeny büntetésül szabva rám a sors -  meg kellett torpannom a fekete 
tábla láttára: tilos a fegyver, tilos a vadászat!

Mindezek után mégis tekintsük át azokat a „nevelési” műveleteket, amelyek mind 
az erdészetben, mind pedig a vadászatban azonosan jelentkeznek.

A kiindulási alap: az erdőgazdaságnál a fa nevelése, a vadgazdálkodásnál a vad tenyész
tése. Céljuk a legértékesebb eredmény (hozam) elérése -  a fogalmak tehát egyértel
műek. Aligha volt véletlen, hogy a vadállomány tervszerű szabályozásának -  kilövé- 
ses szelektálásának -  mestere, Raesfeld erdészhivatású kellett legyen. M int 
erdőmesternek a figyelme kiterjedt ama jelenségekre, hogy a fenti, párhuzamos vonalú, 
szakaszos folyamatokba történő beavatkozások kivitelük szempontjából mind a két ága
zatnál azonos jellegűeknek tekinthetők.

Vegyük mintául az erdeinket lakó trófeás nagyvadfajokat, kiemelve a legrangosab
bat, a szarvast. A képletesen szemléltető időrendi műveletek a következők:

Az erdő fa á llom ányában: A vad esetében:

1. a tisztítás az életképtelen nem zedékre 
kiterjedő eltávolítás

2. a m egfelelő növőtér az eltartásukkal arányban álló 
tenyésztél biztosítása

3. a fafajok elegyességének kiképzése a kedvező ivararány fenntartása

4- a bőséges és kiváló m agot term ő fák 
kím élése

a nagyvad sutáinál a kiválónak 
bizonyult egyedek kellő kím élése

5- a lombfák arányos koronájának 
és törzsének nevelése azt célozza,

ami a nagyvadaknál az erős csontozat 
és agancs fejlesztését jelenti

6. hasonló eljárás a java- (és V-)fáknak 
kijelölése és ápolása,

ami a nagyvad ígéretes egyedeinél 
a minél kiválóbb trófea elérése  
érdekében történik

7- általában az erdei gyérítéseknél 
és szálalásoknál alkalmazott 
kitermelési m űveletek,

éppúgy a vadnál a szám szerű  
és m inőségi szabályozás értekében  
véghezvitt kilövési m űveletek m ind  
azonos célt szolgálnak.

Továbbmenve, a használatok terén is egybehangzó fogalmakra találunk: a vágásra 
érett fa -  a golyóra (elejtésre) érett vad jelentik a „fő-, a véghasználatot”; hasonló az 
egyiknél is, a másiknál is, amit „előhasználat” alatt értünk. Azonfelül párhuzamba ál
lítható a „mellékhasználat” is -  lévén a vadgazdaság a fő fontosságú erdőgazdaságnak
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kiegészítő (mellékhasználatú) ágazata. Az erdőművelő és a vadtenyésztő egyformán - 
a gazdasági erdőbe bevezetett fejlesztési műveletek útján -  a természet életerőinek ha
tását igyekszik utánozni és követni. (Az őserdőben a kiválasztódást maga a természet 
végzi, akár a fák között, akár a vadban.)

Ismeretes, hogy a felsorolt erdőgazdasági műveleteket az „erdőnevelés” foglalja 
egybe, e megjelöléshez hasonlóan ugyanúgy a vadállomány minőségi tenyésztésére ható 
nevelési műveletek a szelektálás (kiválasztás) fogalma alá tartoznak. Szelektálást mon
dok „selejtezés” helyett. A „selejtes” névhasználat sehol nem jut alkalmazásra az erdőgaz
daság egyetlen produktumában, sem termékeinek választékában, de nem találom beil
lőnek a vadgazdálkodás tárgykörébe sem. A valamely fogyatékos vonásánál fogva 
kilövendő vadra nem tartom vadásziasnak, se ízlésesnek az újabban használatos „selej
tes” megjelölést. Úgy vélem: a trófeás vadat, beleértve a nagyvad sutáit is, valamiféle 
szakszerűbb kifejezés illetné meg! Megoldható kérdés lenne az is, hogy a témához tar
tozó értékes szakkönyvek (Szederjei, Széchenyi stb.) új kiadásaik a „selejtesénél 
megfelelőbb szóval jelenjenek m eg/

MERÉSZ GONDOLAT VOLT: BÖLÉNYT A  RETYEZÁTRA!

Miután a szarvasok meghonosítására épített tenyészkertünk kiürült, s további szarvasok 
vételére Baranyasellyéről nem volt lehetőségünk, így a fejünket a kert további hasznosítá
sán törtük. Akkoriban kormánykörök is foglakoztak a gondolattal: az utoljára Erdélyből 
kiveszett bölények helyére újakat kellene -  legalább a kísérletezés szintjén -  telepíteni.

Mindez illett az én terveimbe is, amelynek alappillérei voltak:
-  az uradalmi erdőség és a havasbirtok kiterjesztésével egyidejűleg arra hitbizomá

nyi jelleget szerezni, amely cím a birtok egyben történő megtartását biztosíthatja;
-  a Sebesvíz folyó vízi energiáját felhasználni úgy, hogy abban az uradalom vezető 

szerepet játszhasson;
-  minőségi legelőgazdálkodással, kiterjedt, rendszeres erdősítésekkel, továbbá belter- 

jesebb vadgazdálkodással a birtok jövedelmezőségét, hosszú távú fejlődést biztosítani.
Elgondolásaimat a birtokos jórészt támogatta, bár ő a családot megillető grófi cím 

visszaszerzését is nagyon fontosnak tartotta, és érte komoly lépéseket tett.
A bölények retyezáti megtelepíthetőségét két irányból is körüljártam. Az egyik 

nyom kétségtelenül a „Zimbrului” nevű hegyvidék jelentette. A nyelv még őrizte az 
egykori bölények nyomait. A másik nyomot Brehm adta, aki ezt írta: a bölények „a Kau
kázusban (Erdéllyel egybeeső délkörön) 1200-1400 m magasságban (Gurazlati 1000- 
1400 m), fenyővel vegyes lomberdőségekben érezték magukat legotthonosabban” 
A táplálék biztosítása sem okozhatott gondot, hiszen -  mikét Brehm írja -  „tápláléka 
a különböző füvek, levelek, rügyek, télen a lombosfák ágai és hajtásai, zuzmó és száraz 
füvek -  a tűlevelű fákat ellenben nem bántja.”

Fűtött a vágy, hogy -  a kormányköröket is megelőzve -  a Retyezátra mielőbb bölényt 
hozassak. Ennek érdekében 1912 januárjában írtam Hamburgba, Carl Hagenbeck va
daskertjébe. Jeleztem, hogy kész vagyok tőle -  egyenként 4000 K-ért -  három európai 
bölényt megvásárolni, 1 fiatal bikát és 3 üszőt. Hagenbeck válaszában 2 bikát és 4 tehenet

* Ehhez lásd a 205. számú bibliográfiai tételt.
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ajánlott, az előbbieket állatonként 4000, az utóbbiakat 5000 márkáért. Egyben arról is 
tudósított, hogy a budapesti állatkertnek éppen m ost szállít egy pár bölényt, amelyhez 
a mi megrendelésünket is lehetne csadakoztatni. Én mindenképpen 1-2 éves borjúkat 
akartam venni, m ert a honosítási kísérletet -  melyet a birtokos term észetesen tám oga
tott -  fiatal állatokkal gondoltam  elkezdeni.

CARL HA6ENBECK 9
HrndetB - Managert® und Ticrpark 

Stelliagen, b«í . Hamtorjj.
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Miközben a kereskedővel az említett borjak lehetséges szállítási feltételeiről leve- 
lezgettünk, eljött 1914, és vele a világháború. .

Hová lettek az ideák? -  írom, kérdezem 1961-ben. Hová a Hamburgban útrakészen 
váró bölények? Hová a retyezáti tervek?

Az én ideáim részbeni megvalósításával aztán 1962. július 23-án találkozhattam, 
amikor Gecse Bélával felkerestük a hátszegi bölényparkot.

A tölgy-cser-gyertyán fafajösszetételű, középkorú erdőben 80 hektárt kerítettek be 
vadaskerti céllal, ahol mintegy 50 gímszarvas, körülbelül 20 őz és 1 vaddisznó élt. A ker
ten kívül, külön parkban, egy 5 hektáros területen egy 10 éves bölénybika a 12 éves te
henével és borjával, míg a m'ásik, hasonló nagyságú területen 2 fiatal (2. és 3. éves) bika, 
az előző pár leszármazottjai éltek. A bölények Lengyelországból származtak, s a szabad 
legelőn kívül zabot és korpát kaptak. Érdeklődésünkre a helyiek elmondták, hogy az 
üszőborjút majd két év múlva párosítják az egyik fiatal bikával, bár vérrokonok, de a szak
emberek kíváncsiak a kísérlet eredményére.

Hát így találkoztam az ifjúkori terveim szürke lenyomatával

AZ 1913. ÉVI AUSZTRIAI ÉS CSEHORSZÁGI TANULMÁNYÚT 

SZAKM AI TAPASZTALATAI

Az Országos Erdészeti Egyesület 1913. évi ausztriai útjáról készült, Erdészeti Lapok-beli beszámoló
já t  Borsiczky O ttó 39 azzal kezdte, hogy az Ausztriában és Csehországban látottak erdőgazdasági 
vonatkozásairól bizonyára még több tanulm ány fo g  készülni. Ezért aztán írásában jobbára 
csak a meglátogatott helyek és a tanulm ányút eseményeinek megörökítésére szorítkozott Bor

siczky két részben, az Erdészeti Lapok két füzetében közölt krónikáját azonban nem követték azok 
a bizonyos részletes elemzések, ismertetések a szomszédos országok erdőgazdálkodásáról. Vajon 
miért nem? Leginkább talán azért, mert a delegáció főleg magas beosztásújobbára minisztériu
mi tisztviselőkből, illetve selmeci akadémiai tanárokból, -oktatókból á llt Őket talán kevésbé fog
ta meg mindaz, am it néhány, a tényleges gyakorlati életben, ráadásul magashegységi viszonyok 
között dolgozó erdőmémök azonnal látott: Mind az Alpok, mind a Kárpátok magashegységi 
erdőgazdálkodást kívánnak meg, de Ausztria és Magyarország erdőgazdasági viszonyai között 
nemcsak színvonalbeli (az előbbi javára), hanem termőhelyi- és egyéb adottságbeli külön
bözőségek is vannak. Ebből következik aztán, hogy a jövendőbeli fejlődés nem kizárólag az oszt
rák (és cseh)„úton" valósulhat meg. Ennek kifejtésére azonban 1914-ben, az első beszámoló után 
talán nem volt idő, vagy vállalkozó, a háborút követően pedig az egész kérdés okafogyottá vált

Mégis készült azonban részletesebb elemzés is, és éppen  Barthos G y u la  tollából!
B arthos (akit az em lített beszámolóban „ B arth a  [így] G yu la  uradalmi főerdész”-ként sorol

nak fel) az Erdészüdv, vad ászü d v!-ben  többször is emlegeti ezt az utat, de magáról az ausztriai 
(csehországi) élményeiről leírtakból csak két töredék m aradt fenn.

Az egyik arról a találkozásról szól, am elyet a krónikás, Borsiczky O ttó  is kiemeltem emlí
te tt meg: 1913. augusztus 23-án I. Ferenc J ózsef vadászatra haladtában az ischl-mitterweis- 
senbachi úton az üdvözlésére felsorakozott erdészek előtt megállt, és néhány szót váltott ve
lük. B arthos a találkozásnak több oldalt szánt, de a m egm aradt töredékből csak a búcsúzásról, 
a kalaplengetve továbbhaladó királyról olvashatunk.

A másik töredék az augusztus 21-ei neuhausi (ma: Jindrichuv Hradec -  Csehország) láto
gatáshoz kapcsolódik. Délután a helyi vendéglőben a következő élményben volt részük:
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Az ingujjra vetkőzött, kövér vendéglős -  kiosztva a társaságnak a sörös krigliket -  hir
telen leemelte a fogasról a puskáját és tölténytáskáját, majd elnézést kért a vendégeitől 
azzal, hogy leszalad a kertek alá, mert a vacsorához szüksége lesz „néhány” fogolyra. 
Nem telt bele 20-25 perc, és a söntésbe alaposan megizzadva tért vissza, de az aggató
ján jó csomóban gömbölyödtek a kövér foglyok.

-  A kutyafáját! Hányat lőtt ilyen rövid idő alatt? -  kérdezte a kárpátiak közül valamelyik.
-  „Néhányat” -  volt a vendéglős válasza, és aztán a pincérjével olvasatlanul küldte 

a konyhára az irigylendő csokrot. Az állhatott egyébként 8-10, még 12 fogolyból is. 
A vendéglős az esetet csak ilyen hányaveti módon fogta fel, szóra sem érdemesnek. Hát 
ez a foglyokban dúskálható cseh vendéglős igazán bemutatta nekünk az „egynéhány”, 
illetve „jó néhány” fogoly fogalmát -  amúgy, a kertek alól.

A harmadik, .9 immáron nem történetleírás, hanem tanulság a látott véderdők, s úgy álta
lában az erdőkkel kapcsolatban készült. A következőket a Korabeli vázlatok a kárpáti erdők
ben dolgozók küzdelmes életéről című kéziratból szerkesztettük össze.

Hunyad vármegyében az 1879. évi erdőtörvény után -  kevés híján -  százezer kh 
véderdőt jelöltek ki, amellyel a megye Magyarországon (Máramarost is beleértve) a leg
több véderdővel bíró területté lépett elő. A véderdők eme kiterjedt kijelölésekor vajon 
mindig figyelembe vették-e a helyi adottságokat? Nem, hanem szinte mechanikusan, 
a felső erdőhatár alatti 400 m erdeit tették meg véderdőknek -  függetlenül azok kitett
ségére, fafajára, záródására stb. Ugyanakkor az alsóbb vidéken alig látni ,,VE”[véderdő] 
feliratú erdőket, mert a hatósági gondoskodás ott nem keresett, így aztán nem is talált 
megóvandó állományokat.

Ausztriában nem valamely szabvány szerint jelölik ki a védő erdőrészleteket, hanem 
mindenütt a terephez mérten és valójában a szükség szerint. A helyszínhez alkalmazott 
eljárásból következik, hogy véderdőnek kell nyilvánítani a bárminő magasságban fekvő, 
akár kisebb kiterjedésű tereprészieteket is, amelyekben nem is a tarvágás, de maga 
a kisebb mértékű fahasználat is veszélyeztetné az alantabb fekvő területek termőké
pességét, vízgazdálkodását vagy a közlekedő utak biztonságát. Sajnálatos: a Retyezáton ez 
nem így történt. Amennyire indokolt volt az állományt alkotó fafajok (luc- és havasi- 
fenyő) felső tenyészeti határának természetes övezettel való biztosítása, annyira túl
zottnak mondható a viszonylagosan kedvező terepen álló állományok visszahagyása. 
Ami pedig jogosan kifogásolható, annyira káros marad a patakok medréig lenyúló, túl 
meredek, kőgörgeteges, omlásos részlegeknek figyelmen kívül hagyása. Ilyen rend- 
szertelen módszer mellett nem volt elkerülhető, hogy egyes viharedzett fenyőcsopor
tok áldozatul ne essenek a közeliikből behatoló fejszéknek -  rontott és laza, ingatag állo
mányt hagyva maguk után. Ez a magasabb szakszerűség hiányát szenvedő állapot, 
amelynek káros jelei több helyen máris megmutatkoznak.

Salzkammergut tartomány erdővidékét találtam a retyezátihoz hasonlónak; 
keménykőzetű sziklahegység, meredek lejtőkkel, rohanó vadpatakokkal, elegyeden 
lucfenyvesekkel. Kézenfekvőnek látszik a két hegyvidéket egy magashegységi vadnak, 
a zergének előfordulása és életmódja szempontjából egymás mellé állítani.

Salzkammergut a zerge hazája, ugyanúgy őshonos vadja a Kárpátok hegycsoportjá
ból, egészen elkülönítetten, a Retyezát tömbjének. Maga az a körülmény, hogy a „kőszáli” 
zerge úgy is mint lomberdei vad (Laubgams) a Retyezát legalacsonyabb, egészen a töl
gyes (részben gesztenye) övezetig lenyúló szintjeit is lakja, arra vall, hogy helytállók
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lesznek az összehasonlításra a nyugati Alpesek egyes tájaival. Ott, a zergelakta erdők
ben emlékezett meg az egyik osztrák kolléga megelőző magyarországi tanulmányújá
nak kárpáti tapasztalatairól.

Köszöntőjében a következőket mondotta: „Ott [a magyar Kárpátokban] alkalmas 
kimagasló ponton állva a kémlelő szem hatalmas kiterjedésű, zárt erdőállományokban 
gyönyörködhetik, melyek a végtelen tenger hatását keltik a szemlélőben; ilyen nagyvo- 
nású erdőgazdálkodást megengedő előfeltételeket itt [Salzkammergutban] nem fognak 
találhatni.”40 Amennyire udvariasak voltak az elhangzott szavak, annyira hízelgők is. 
Mindenesetre találóak a beszédben kiemelt megjelölések: a „hatalmas kiterjedés”, a „zárt 
erdőállományok”, a „végtelen tenger [erdő]” Kétség fér azonban a kedvezőnek 
minősített „előfeltételek”, valamint a velejáró „nagyvonalúság” tényezőinek ígéretes 
kiemeléséhez.

Mert mit is értünk nagyvonalúság és vele kapcsolatban értelmezve a „nagyvonalú 
erdőgazdálkodás” fogalmai alatt? Talán csak nem a zárt erdőtömeg hatalmas arányai
hoz mért fahasználatokat, amelyek nagyvonalú tarvágásokban fejeződnek ki? Ahogyan 
az osztrák erdész megfigyelte: a Kárpátok erdőségeit területi- és fatömegarányaiban 
tényleg a nagy vonások jellemzik. Ami azonban a terep domborzati szerkezetét részle
teiben illeti, talán éppen a terep nagyvonalúsága körül van a baj az erdőgazdálkodás 
szempontjából. Ez ad ugyanis a Kárpátokban legelőbb lehetőséget a tengernyi erdőkhöz 
mért nagyvonalú tarvágások alkalmazására is.

Ezzel szemben Ausztriában a hegytömbök jóval szaggatottabbak, és az egyes 
erdőrészleteket számtalan patak, vízfolyás, kőgörgeteg és éles gerinc különíti el egy
mástól. Jellegzetesek a kanyargó völgyek, az éles kanyarok, a szurdokok és a haránt bemet
szések is, amelyek a szél erejét hol megtörik, hol -  rövidebb hatósugárral -  átellenes 
oldalra terelik át. Ezekből a változatos formációkból származnak azután a helyszíni 
előnyök: a kihasználásra kerülő állományok elszórtsága és kisebb terjedelme, a termé
szetes felújulásnak közelebb álló lehetősége, a közelítés és szállítás szempontjából a ter
melési helyek könnyebb hozzáférhetősége, a távolságok lerövidülése. Egyúttal a kiter
melendő faanyag kiválasztása és kisebb tétele fokozottabb gondosságra és takarékosságra 
is int. E tényezők figyelembe vétele adja, hogy Ausztriában a terep jellege megteremti 
a kisebb tarvágások kedvező „előfeltételeit”

Ennek ellenére bizony az osztrák erdészek sem rejthették el a tanulmányúton járó 
magyar erdészek szeme elől -  kétségtelenül erősen kritizálva -  a kiterjedt tarvágásai
kat. Egyre-másra hangoztatták, hogy mielőbb és véglegesen fel kell hagyni a tarvágá
sok idejét múlt rendszerével.

A neuhausi, mintaszerű erdőgazdaság erdeifenyveseiben a Gayer elvei alapján kezelt, 
parkszerű erdők lenyűgözően hatottak a legtöbb magyar erdészre, de érdekes volt 
megfigyelni, hogy mennyire hidegen hagyták a közöttünk lévő kárpáti erdészeket. 
Végtére is helyenként szép volt látni a szélek mentén álló lucfenyők gyökérzetének -  
a szél döntő erejének ellensúlyozására -  a Reuss-féle kőrakással való megterhelését. 
Megragadó volt elegyes, ágtiszta állományokon áthaladni, amelyek a tarvágásos gazda
ság idejének elmúltával alakultak ki -  évszázadra kiterjedő erdőápolás útján. Öröm volt 
látni a központokból vezetett természetes felújulás útján keletkezett, szép, lépcsőzetes 
fiatalosokat is. Mindezt az uralkodóház erdeifenyő pagonyaiban. Amikor azonban a si
mán futó, rugós fogatokról a kövezett utak mellé kirakott venyige vékonyságú gallyra
kásokat dróttal összekötözötten előkészítve, az erdőket a kiseprés mértékéig kitisztítva, 
és fáról fára azok életkorát és évi növekedését feltüntető festékgyűrűket láttuk, a kár
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páti erdészeknek sírva kellett volna fakadniuk. A magas erdei kultúra láttára azonban 
kár lett volna otthonunkra keserűséggel gondolni. Csak az hiányzott, hogy észre ne vegyük 
a bejárt tartományokban a pazarul kiépített, szerteágazó utakat, vasutat, siklót, a kőből 
épített gátfalakat és vízműveket, a villannyal hajtott fűrészeket, és a valóságos gazdasági 
kultúra életéből mindazt, ami a Kárpátok legnagyobb részén hiányzik.

A Kárpátok erdeinek dinamikus ősereje azonban eléggé megmutatkozott abban, 
amit alkotott. Az őserdők megőrizték kincseiket, a zöld aranyat, és meg is fogják őrizni 
addig, ameddig nem támadnak rájuk. Az ősi állományok nem szorultak rá az ember 
munkájára. Támadás esetén azonban azzal védekeznek, hogy a támadó elé dacosan ellen
állva odavetik a helyben készen álló, súlyos akadályokat. A támadó munkáját megnehe
zítik. Mintha azzal felelnének: előbb tárjátok fel vadonunkat, építsetek utakat, szállító
pályákat, zabolázzátok meg vizeinket, és készítsetek elő mindent ahhoz, hogy 
halottainkat, a fákat kiszállíthassátok a piacotokra. De vigyázzatok, emberek! Ha már 
erdeinket megnyitjátok, feltárjátok, vasutakkal is behálózzátok, ne úgy legyen, hogy 
egyszerre nekünk esve, nagy könnyedén elhordjátok az élő fában rejlő kincseinket. 
Ellenkezőleg, óvatosan, részletekben, apránként nyúljatok hozzánk, ez esetben mi is 
segítünk magunkon, és ti is könnyebben fogjátok begyógyíthatni a sebeinket.

SZÁZAD ELEJI VÁZLATOK A  N A G Y KITERJEDÉSŰ TAR VÁG ÁSO K  

FELÚJÍTÁSI PROBLÉMÁIRÓL

Az erdész előtt a számtalan megoldandó kérdés között két vezérprobléma áll: a szak
szerű módszerrel megválasztott főhasználat és azt azon nyomban követő felújítás. A két 
folyamat úgy függ össze egymással, mint a születés és a halál. Akár fordítva: a halál és 
az újraszületés -  mindig ismétlődve. Ami a kettőt egybeköti, az maga az élet. Az erdő
ben a fák élete csak akkor szűnik meg, ha azt durván elszakítják. Fenntartani az erdő 
életét, ez az erdész hivatása.

Retyezáti szolgálatom idején a Kendeffy-uradalomban a főhasználat jelentős részét 
egy olasz vállalat végezte. Szerződés alapján, amely szerint a cég mintegy 10 ezer hold 
faállomány kitermelésére (tarra vágására) nyert jogot. A vállalattól természetesen rend
szeres, belterjes fahasználat nem volt várható, legkevésbé pedig olyan terepen, ahol az 
erdők feltárását kizárólag a faúsztatás lehetőségei szabták meg.

Óriási, 50-100 holdas, ráadásul kitakarítatlan vágásterületek, magas (olykor méteres) 
tuskók, itt-ott meredező fák maradtak utánuk, s előttem kizárólag (mivel a fakitermelési 
szerződést megváltoztatni nem lehetett) a felújítás óriási feladata. Számba vettem a lehe
tőségeket; a felújítás módozatait, annak alkalmazható eljárásait:

1. VÁRHATÓ-E TERMÉSZETES f e l ú j u l á s ? A nagy kiterjedésű tarvágások után bajo
san lehetne elképzelni annyira kedvező helyzetet, amikor a beérő mag a legmeg
felelőbb időszakban szárnyra kelve -  mondhatni: irányított széllel érkezve -  a külön
böző égtájak felé kitett hegyoldalakat a mag befogadására alkalmas állapotban találja. 
Ráadásul az októberben beérő és a tél folyamán lehulló magvakat az olvadó hó vize 
lemossa. Legfőképpen így járnak a kezdetben lehulló, nagyobb, jobb és teljesen ép mag
vak. Legyenek az önvetényülés feltételei valamely erdőben a legkedvezőbbek, az ott is 
csak kisebb területeken szokott érvényesülni. Az tehát nem várható a kárpáti méretekre
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kiterjedő területeken. A tapasztalatok arra mutatnak, hogy csakis igen kedvező körülmé
nyek között juthat élőtérhez az 5-6 évenként megtermő, és 2-3 évig csírázókepes 
fenyőmag, a fennálló állományok bármekkora bőségben is gondoskodjanak utódjaikról. 
Az a madármunka pedig, ami a lucfenyő optimális termőhelyén jelentkezik, legfeljebb 
szórványosan és jobbára az erdei tisztásokon mutatkozik.

A közel teljes sűrűségű, nagyjában egykorú és záródott állapotnak megfelelő erdőből 
a természetes újulat szintén hiányzik. Cserjeszint nem képződhet, lágyszárú növényzet 
ugyancsak nem tenyészik a beárnyékolt, mohaszőnyeges talajon. A talaj takaróját sekély, 
tömött tűréteg képezi, az hideg is, és rovarvilága is szegényes. Vakondtúrást, hangyabolyt 
nem találni.

A nyirkos tűréteg -  a meleg és a világosság hiányában -  lassan bomlik el, mert a ter
mőréteg humuszos korhadását savanyú savak fékezik. A jellegzetes gyomfüvek sem tele
pednek meg -  annál több lesz majd, amikor a nap fogja sütni és szárítani a pőrére 
vetkőztetett vágásterületeket. És rövidesen be fog következni a nagy flóraváltozás: az erdei 
fáktól a kizárólagos uralmat a gyomnövények fogják átvenni.

A kedvező fekvésű, többnyire véderdőnek kijelölt részekben azonban más a helyzet. 
A több száz holdas véderdőben is ki-kidől és össze-összeroskad egy-egy fa, ami aztán 
korhadásnak indul. Maga a fa végleg el fog enyészni, de testén meg-megtelepszik 
a szomszédos fákról lehulló mag. Helyenként egész kertecske képződik a zsenge 
csemetékből, melegházi, üde szőnyeg, azokból támad fel majd az új, az örök erdő. 
Elképesztő, hogy kint, a vágásterületen ebből a természetes folyamatból nem figyelhe
tünk meg semmit sem.

Ugyanakkor meg kell emlékezni arról az esetről is, amikor a bükk és a lucfenyő 
tenyészhatárán ez utóbbi jut uralomra. Erre a Retyezátban szintén volt példa, egy 
„hagyáserdő” jellegű bükkös, mely a lucfenyvesek tömegében kivételesen megtelepedett. 
Azokhoz az őserdei bükkfákhoz talán soha senki nem nyúlt hozzá, az a mutatványszám
ba menő lomblevelű erdőrészlet figyelmen kívül maradt. A méter átmérőjű fák mind ala
csony törzsűek. Koronájuk annál terebélyesebb, kiritkult záródásban élő, elvénhedt fák, 
ágaik tördeltek, magot már réges-régóta nem teremnek. Az ilyen fákra szokás mondani, 
hogy azon a helyen, ahol állnak, felesleges fák, és csak útjában vannak a nemesebb fajok
nak. Az ő életük sorát az idő már eldöntötte: rájuk a mihamarábbi összeroppanás vár, hatal
mas testükből korhany lesz. Van azonban módszer, amivel siettetni lehet ezt a folyama
tot (amit egyébként a természet fog rajtuk előbb-utóbb halálos biztonsággal elvégezni). 
Az erdészeti irodalom ezt a módszert „körülgyűrűzésnek” nevezi.

A kis bükkös erdőt belepte a luc, csak meg kell nézni: a megtelepedett, 1-2-3 m magas, 
üde fácskák -  kiölve maguk alatt a gyomot -  elég sűrű társulásban gyönyörködtetik az erdészt, 
így ő azt a kivételesen kedvező folyamatot láthatja, amikor a lucfenyő a bükkel elegyedő 
tenyészhatáron teret foglal, és a faját megillető helyen a bükkfákra terjeszti ki az uralmát.

Összességében megállapítható, hogy az egyszerre letarolt, nagy kiterjedésű vágáste
reken, sőt azok (fennmaradó) erdő melletti határán sem számítunk kielégítő természetes 
újulatra. Marad tehát a mesterséges eljárás.

2. M il y e n  a k a d á l y o k k a l  k e l l  m e g k ü z d e n i  a  m e s t e r s é g e s  e r d ő f e l ú j ít á s  
s o r á n ?

Az első baj: a vágásterületek nincsenek kitakarítva. Amíg a temérdek fahulladék el 
nem korhad, addig a terep járhatatlan. Vágástakarítást végezni? Kellene, de nem megy. 
Népünk, pásztorkodó nép lévén, ilyen vad munkára nem volt kapható.
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A másik, a még nagyobb baj az, amit az erdész a nagy hatalmú zsarnoknak nevez: 
a gyom! Az megfojt, elsorvaszt, elnyom mindent. O maga évről évre szaporodik, 
erősödik, szívós marad, és -  mint a régi vágásterületek mutatják -  rendületlenül ural
kodik. Irtani, kaszálni a gazt? Nincs kivel. Talán legeltetéssel letipratni a gyomot? 
A sok ág-bog leszedné a birka gyapját, megsebezné a marhát. Felgyújtani a száradt 
gazt? Megpróbáltuk. Veszélyes dolog. A gaz nagyjából elpusztult, ellenben a bekormo
zott fahulladék ott maradt. Talán még tartósabbá is vált. Az a személy, aki bent járt 
a fakoronákból és törzsdarabokból összeálló, kormos „spanyollovasok” között, 
kéményseprővé vált.

A gyomok problémáját bőven tárgyalja az erdőműveléstan szaktudománya is. Sokféle 
módon ismerteti a gyomok leküzdését: a kiemelkedő dombültetés módszerével, az erősebb, 
suháng magasságú fákkal, sőt ki terjeszkedik az el nem kerülhető fafajváltoztatásra is. 
Mindez azonban a Retyezáton kivihetetlen. Többször kértem tanácsot idősebb gya
korlati erdészektől. Legmaradandóbbnak azt a választ és magyarázatot találtam, amit a 
máramarosi kincstári erdőségek akkoriban legkimagaslóbb erdőmérnökétől kaptam: 
ültetni, ültetni és ültetni, amennyit csak lehet, a többi elgyomosodott területtel pedig 
egyelőre nincs más tenni, mint -  várni. De meddig várni? ... A jó öreg kolléga azt mon
dotta: az említett helyeken be kell várni azt, amire a füves gyomnövényzet magamagá
tól fog majd kipusztulni! Kiéli magát! Ehhez azonban szükséges cirka 20 esztendő!

Ezek után feltehettem a kérdést: -  Megfelelhet-e tehát a Retyezát erdésze az 
erdőtörvény ama kikötésének, hogy a letarolt vágásterületet legkésőbb 6, azaz hat év alatt 
beerdősíteni tartozik? Hogyan is felelhetne meg? Le tehát a szertelen nagyságú tarolá
sokkal! Es ne úsztassák a fát, hanem tárják fel az erdőt utakkal, vasúttal! Másképpen az 
írott malaszt ellentétbe kerül a rideg valósággal. Vagy ez lenne talán a Természet rendje?

Lehetséges! Az eredeti állapotában frontálisan megtámadott erdő fizet ugyanis vissza
-  hasonló mértékben! -  a benne elszenvedett rombolásért. Végzetesen hangzó szó 
a rombolás, mégis itt, ezekben az erdőkben ez történt. Ezért fog kiesni az erdő életéből 
két évtized, ha nem több, és ezzel károsulni fog az öntelt ember, aki a legszebb erdeit 
tarra vágta.

Három alapfontosságú problémának: először a természetes felújulás sikertelenségé
nek; másodszor a letárolást követő mesterséges felújítások hosszú időre kiterjedő elma
radásának; végül a gyomnövényzet uralomra jutásának tényezői együttesen hozták ma
gukkal mindazt a nehézséget, amelyre igazán jó megoldást retyezáti szolgálatom idején 
nem sikerült találnom.

Lássuk azonban a részeredményeket!
Ami az újraerdősítést illeti, fafajokban nincs mit válogatni. A Retyezát erdészeinek 

a vágások felújításakor csupán egy fafajjal, a lucfenyővel van és lesz ezentúl is dolga. 
És a magashegységi erdész feladata ennek egyszerűsége ellenére sem könnyebb, 
mint a dél-zalai erdészé. Csak találjon rá a lucfenyős erdőgazdálkodás metodikájára! 
Nem találni fafajra, amelyik a lucfenyőt kárpáti termőhelyein felválthatná. A természet 
útmutatását követve tehát az elsőbbség a maga helyén szinte kizárólagosan a lucé. Mel
lette a jegenyefenyő jöhetne még számba, de csak a Piceion régió alsó övezetében, legfel
jebb 1300 m magasságig. A jegenyefenyő hosszú gyökérzetű, ellenálló, nagynövésű fa, 
és a legnagyobb előnye, hogy kiváló hajlamossága van a természetes felújulásra. Cse
metéi viszont érzékenyebbek a lucfenyő csemetéinél, és a fagy, a hőség, az elgyomosodás 
ellen nagyobb védelemre szorulnak. A retyezáti lucos övezet felújítási problémája tehát 
egyedül a lucfenyővel oldható meg.
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A kézből vetett magot a gyom ölné meg, ezért csak a csemetekerti nevelés, majd a kiül
tetés maradt. Körülményes volt azonban magának a csemetekertnek a gondos művelé
se is. A munkáshiány az oka, hogy a csemetéknek csak kis hányadát iskolázhattuk, és 
legfeljebb csak egyszeri, futólagos gyomlálást végezhettük el. A dolgon azután úgy segítet
tünk, hogy a kiültetésre a magágyi, 3-4 éves csemetékből a legkifogástalanabb egyedeket 
használtuk fel. A bőséges készlet megengedte, hogy a gyomos vágásokba a versenyben 
már győztesnek bizonyult, arányos gyökérzetű és -fejlettségű, java csemeték kerüljenek 
ki. Sajnos, alig félmillióra volt tehető az évenként kiültetésre átadott csemeték száma.

A cirbolyafenyőcsemetéket abból a célból elegyítettük lejjebb is, az 1500 m-es alsó ha
tárig, hogy fa alakjának sudarlós kifejlesztésére kiterjedtebb élőteret nyerjen. Idővel 
a fenyőszajkók fognak gondoskodni e nemes fafaj elszaporításáról -  gondoltuk-, figye
lembe véve azt a tapasztalatot, hogy a madarak az endozoikus erdőtelepítést rendsze
rint a hegyoldalon alulról felfelé haladva szokták végezni.

A fenyőtobozok gyűjtése egyébként Erdély-szerte nem volt gyakorlatban. Ezért a fenyő
magot ( a lucot is) magkereskedőktől voltunk kénytelenek beszerezni.

Még a fafajoknál maradva: lucfenyőből évente mintegy 1 millió volt a két kertben, 
cirbolyából viszont alig pár ezer.

Tömegültetésre legalkalmasabb tehát a lucfenyő, és őshonos termőhelyén -  megfelelő 
körülmények között -  veszteség alig érte. Érdekes jelenség: a jegenyefenyő a Retyezát 
hegységnek csakis egyes részletén, ott is csak szórványosan fordult elő.

Vörösfenyővel kísérletek nem történtek. A növény földrajzi irodalom a Déli-Kárpá- 
tokban csupán egy előfordulási adatról tesz említést, 1325 m magasságból. Az erdei
fenyő sem képezi tenyésztés tárgyát a tenyészövét meghaladó magasságban.

Az erdeifenyő hiányzott az egész hegységből, annak alsó övezeteiben sem endemi
kus fafaj. Az uradalom régi erdőtisztjeiből valamelyik -  talán az alkalmazott szakem
berekből ő volt a legelső -  látva azt, hogy a tarvágások helyén a kárpáti lucfenyő sem 
mutat hajlandóságot a megtelepülésre, áttért a talaj szempontjából kisebb igényű, a növe
kedésben gyorsabb erélyességű, a fényre, világosságra szomjazóbb erdeifenyőre. Pinus- 
fa j ez is, amilyen a bércekre telepített cirbolya.

Két részleten, 800 m körüli magasságban voltak erdeifenyő állományok. Gyengé
nek elég gyenge állományok, de erdőt alkottak, és a sötét lucosok szomszédságában kékes
zöld lombozatukkal, vöröslő törzseikkel jól festettek. Társulásuk ligetes, így megtűrték 
maguk között a nyírfát. A nyírfa azonban nem bírja a gyantás fenyővel szemben a ver
senyt. Amikor a nyírfák elérik a fajukra kiszabott 50 év körüli életkort, elszáradó tör
zsük töredezve összeroppan és a földön szétporlad. Hivatásuk volt, de csak átmeneti; 
növésükben serkentették a fenyőt, halálukban az átmelegedő kavicstörmelék felett 
korhanyt hagytak vissza.

Mind a csemetekerti munkákban, mind a kiültetésekben óriási gondot okozott 
a munkáshiány. Ezért aztán bármekkora csemetekertet rendezhettünk volna be, s ter
vezhettünk volna évről évre több milliós kiültetéseket, sem a kertekben, sem az erdők
ben nem volt elegendő munkáskéz! Maradt tehát a további kísérletezés, az új megol
dások keresése.

Ilyen lehetőség volt az alátelepítés.
A Szlevej hegyoldal aljában fele-fele arányban lucfenyővel elegyes ősbükkös állt. 

Az övezet alig volt szélesebb 150 m-nél. Itt az történt: a fenyőket mindjárt az üzem 
kezdetén kitermelték, a túlkoros bükkös pedig érintetlenül maradt vissza. Rá hamaro
san a kiszálait erdőt a közel fekvő berhinai kert első termelvényeiből lucfenyő cseme
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tével telepítették alá. Magának a fiatalosnak a sűrűsége 0,6 mutatószámmal becsülhető 
meg, ilyen lehetett eredeti szerkezetében is. Az annál sűrűbb hálózatú ültetést az óriá
si bükkfák szétterjedő, vastag gyökérágai akadályozták meg. A fenyők igen szépen 
fejlődtek, szabályosak és erőteljesek, magasságuk túl az 1 méteren. Veszteség nem volt 
észlelhető. Érdekes volt megfigyelni, hogy a bükk újulatából semmit sem lehetett találni. 
Éppúgy erősebb gyomnövényeket sem. Ha a gyomok fel is verődtek, azokat a fenyő 
csemeték már idejében leküzdötték.

Lám, egy kép állt az erdészek előtt: kivételesen sikerült újraerdősítés alátelepítés 
alakjában. Az állomány szerkezetének vonásai is kedvezők: a természetes elegyülés kiala
kítása, azontúl a megbontott, magas koronaszint védő hatásának biztosítása, végül 
a fiatalost fenyegető gyomnövényzet visszaszorítása. De a kép arra is rámutatott, 
hogy a fennálló bükkóriások előbb-utóbb legyűréssel fenyegetik az uralmuk alá került, 
fiatal fenyőket. A kérdés az: a felújított erdőrészletre minő jövő vár?

A probléma várható kilátásai nem egészen világosak.
Az erdészek előtt a kétkorú, ún. középerdő valamennyire őserdő jellegű alakja állt. 

Az állománytípus a fahasználat következtében alakult ki olyképpen, mintha a végső 
korhatárt elért fenyő állomány a jóval korosabb bükkóriások nyomása alatt kipusztult 
volna, előbb azonban a fenyő állomány gondoskodott -  ezúttal emberi segítséggel -  
faj beli utódairól. Hasonló esetekben azonban, ha az eredeti állományba már beavatkozás 
történt, az útban álló bükkfákat, mint nemkívánatos főfákat, már előzőleg szükséges 
lett volna kitermelni, illetve -  a kitermelés lehetőségének hiányában -  „körülgyűrűzéssel” 
pusztítani el. Az ültetett, szép fiatalost azonban féltettem a rájuk zuhanó bükkfáktól, 
viszont az sem volt kedvemre, hogy a bükkfák fennállva maradjanak. Helyesebb megol
dás lett volna a túlkoros bükkfáknak idejében végzett eltávolítása. A bükkfákról a külső 
jelek alapján feltehető, hogy azok még évtizedekig életben fognak maradni -  fokozódó 
nyomással késleltetve az aljfák fejlődését. Ami pedig az előbb-utóbb bekövetkező kor- 
hadásukat és összeroppanásukat illeti, bármikor álljon is az be, a szálfává nőtt fenyőket 
mind érzékenyebb károsodás fogja érni.

Mindezeket mérlegelve, nem tudtam okosabb következtetésre jutni: legjobb lesz 
sorsára hagyni az eredeti szerkezetéhez közel hasonló, kétkorú, elegyes állományú 
erdőrészletet.

A vízmosás, a szárazság és a gyom tehát nem hagyta a természetes újulatot, a mes
terségest pedig leginkább a munkáshiány hátráltatta. Ennek ellenére voltak olyan terü
letek, ahol öröm volt járni! Helyükön álltak a kiültetett fácskák ezrei, a jövő állomá
nyának reményteljes újoncai -  üdék és terpeszkedők. Olyan területen jutottak 
öröklakásos otthonhoz, ahol az eredeti fatörmelék tíz és egynéhány év folyamán annyi- 
ra-mennyire összeroppant és java része korhadásos. Ilyen állapot mellet végezhetett 
néhány fejszés legény előtakarítást az ültetést végző munkásleányok előtt. Kiirtották, 
amennyire lehetett, a gyomnövényeket, így a csemete alá a megfelelő tányérfolt 
kiképezhető volt. A gyom zöme, hol szívós sásfű, hol Epilobium (füzike), helyenként 
a füvek fölé málnacserje nőtt. Elszórtan találni magasabb cserjét is: fürtös bodzát, ber
kenyét, azok nem álltak az ültetők útjában. Ott is maradtak: tarkítsák az erdőt és adja
nak majd bogyót a császármadaraknak! Ezek lennének tehát a pusztavágások kincset 
érő oázisai, ahová majd a vad is szívesen húzódik be a hóval ellepett, jeges, téli sivatagról.

Mégis egész retyezáti szolgálatomat a következő komor kép kísérte végig: az el
pusztult erdők helyén csak egyes, kiágaskodó sziklabércek fogják fel a tekintetet. Ezek

697



a múltat őrző, holt kőpiramisok az elmúlás jelei. Ez ideig az élő erdő zölden díszlő sáto
ra szürkeségüket elborította, most a merevség örök mozdulatlanságával pusztán ma
radtak. Az oszlopok körül a viruló erdőt a tarvágások, a halál emlékeztetői váltották fel, 
a tömegpusztulásnak ez a nagyvonalúsága a lehangoltság nyomásával, az illúzió elvesz
tésének szomorúságával hat a szemlélőre. Magjuk csíráiból nemzedékről nemzedékre 
évezredeken át tartották fenn a fajukat, most pedig utódok hátrahagyása nélkül vesz
tették el az életüket. A mai erdész még vissza fog emlékezni a grandiózus képükre, 
a jövő erdésze azonban az ősi erdőknek csupán gyenge műalkotású másolatát fogja látni; 
erőltetett utánzással készült vázlatot, hiányos foltokkal, színtelen vonásokkal, bátorta
lanul ecsetelve, de csak papírképeken.

Maga a természet, amikor élő testébe az ember durva sebzést vágott bele, el kell 
szenvedje az erőszakot. De visszafizet azzal, hogy nem maga gyógyítja be az ütött seb
helyeket, hanem temetőszagával kényszeríti támadóját: áldozata gyógyítására a küzde
lem megfeszített erejével siessen. Az erdő jogosan várja el: amilyen tudatosan, előre kiter
velve és felkészülten mérték életére a legdurvább csapást, hasonló tervszerűséggel és 
felkészültséggel fogjanak hozzá a romok feletti új élet teremtéséhez is.

Csakis az erdő kitépett foltjaira telepített új nemzedék vihet be friss életerőt a kör
forgásba -  táplálva a testet és felépítve a növényélet legmagasabb alkotását: az örök életű 
szálerdőt. A fejszés, dicstelen nagyüzem végével a munkaváltás jellege ásó, kapa legyen
-  csemetekosaras lányok tarka láncával.

A „nagy kiterjedésű tarvágások” problémájának vizsgálatát most, csaknem fél évszá
zad múltán a szakirodalomból is áttekinthettem. A nemzetközi irodalom ezt a kérdést 
mind sűrűbben tárgyalja. A fahasználat és az erdőművelés időtálló problémái -  az erdé
szeti tudományokat összefoglaló erdőrendezés szemlélete alapján -  különös horderővel 
vágnak be a tűlevelű faállományok, főképpen az igazi termőhelyükön álló lucfenyvesek 
életébe.

A világ erdőleltárának legutóbbi adatai szerint (.Madas A Az Erdő 1955.) az összes 
erdők egyharmadát fenyőállományok alkotják; ehhez viszonyítva Európa erdeinek 
fafajmegoszlása 58%-ban, a SzU-ban 78%-ban, a fenyőfélékre esik.

A tarvágásos rendszer alkalmazását illetőleg az utóbbi évtizedekben elméleti síkon 
lényeges haladás történt. Mind több szó esik a tarvágások területi megszabásáról, és 
annak betartandó legmagasabb mértékéről (10-15 ha). Komoly tanulmányok számol
nak be arról is, hogy a 30-35 foknál meredekebb lejtőkön és a köves talajokon csak ápoló 
és szálaló vágások jöhetnek alkalmazásba; valamint arról is, hogy a meredek lejtőknek 
csak alsó harmada telepíthető be maggal, a felsőbb részeken sikeresebb az ültetés. Min
denképpen törekvés nyilvánul meg a tarvágások szigorúbb szabályozására is, különös 
tekintettel arra, hogy a tarvágásos rendszer -  a korábbi elképzelések ellenére is -  a gyakor
latban továbbra is fennmaradt.

Elsőnek olvashatjuk, hogy Csehszlovákiában már 1948-ban törvény tiltotta a tarvá
gást (Papanek).

Az 53%-ban lucfenyővel erdősült Keleti-Kárpátokban (Románia) csak keskeny tar
vágások ajánlatosak, előzetes áttelepítéssel (Gensziruk). Ugyanonnan a magvetés ered
ményéről Marian számol be részletesebben. A lucfenyők közvetlen vetése a Beszterce 
völgyében végzett kísérletek tanulsága szerint a napsütéses oldalakon, valamint az árnyé
kolt, viszont meredek lejtőkön nem sikerül. A megeredési százalék általában az égtáj, 
a lejtésszög és a lejtőn elfoglalt hely függvénye. A 40 x 60 cm-es fészekbe vetés (fész

698



kekként 0,7 g maggal) a legeredményesebb. A talajt előzetesen jól meg kell munkálni 
s évenként legalább két ápolást (!) kell adni. (A „!” figyelmeztető jel tőlem származik.)

Az erdősítés önköltsége csökkentéséről Lisiecki ír a természetes újulatok tárgyalásával 
kapcsolatosan Lengyelország erdeiben. Országos átlagban 8,2%, hegyvidéki erdőkben 
14,6% a természetes újulatok aránya. A korántsem kielégítő eredménynek kétségkívül 
az az oka, hogy a természetes újulat folyamatának irányítása nem kellő gonddal történik.

A szovjet Kárpátokban előtérbe lép az elegyes állományok felépítése jegenye
fenyővel és vörösfenyővel; a felújítás főként mesterséges úton történik (Plorovzkij). Hason
ló értelemben írnak Molotkov-Poljak szakírók: „a Kárpátalja erdeiben a lucfenyvesekben 
folytatandó gazdálkodás a mesterséges felújításon alapul. A 35 foknál meredekebb 
lejtőkön minden véghasználat tilos és csak a beteg és sérült fákat szabad kivágni. A kö- 
zelítési módok közül a jövőben csak a levegőben történő csörlős és a facsúszdás erege- 
tés engedhető meg. A tarvágások 10-15 ha-nál nem lehetnek nagyobbak és alakjukat 
a domborzati viszonyok szabják meg.” Hasonló szellemben értekezik a tarvágások 
területének nagysága és felújítása szempontjából Neszterov is.

Ezek után Miegroet (Zürich) azzal az irigylésre méltó kijelentéssel jön: „Svájcban min
den fa külön elbánásban részesül”; ezt úgy állítja be mint a svájci erdőművelés irányát.

Ezzel szemben Popov a saját megállapításában óvatosabb, mert Grúziában a luc- és 
jegenyefenyő erdőkben megfigyelése alá vett vágásterületeket a felújulás szempontjá
ból típusokra osztja fel, mégpedig a talaj, illetve a rajta levő lágyszárú és fás növényzet 
alapján. A végső kitermelést a fokozatosra beállított módszer keretében arra az állapot
ra rögzíti le, amikor ha-ként 5-10 ezer db újulat van.

Figyelmet érdemel Hassen Kamp közleményéből a következő beszámoló: „A skandi
náv országok mintegy fél évszázad előtt a közép-európai gyakorlat szerinti szálaló gaz
daságra próbáltak áttérni. A zord éghajlat azonban különösen az északi tájakon ezt 
a törekvést meghiúsította: a talaj a ritkítás nyomán mindenütt erősen elgyomosodott, 
a vastag nyershumuszréteg pedig -  a felújulás legnagyobb akadálya -  a világosság és 
a meleg elégtelensége miatt nem tudott elbomlani. Ezért már 1917-ben kidolgozták 
a helyes gazdálkodás irányelveit, amelynek lényege a felújítás szükséges 
előfeltételeinek megteremtése. Ezeket sok helyütt csak tarvágással és a nyershumusz- 
takaró felégetésével lehet biztosítani.”

A vágáshulladék elégetésének hatásáról számol be az amerikai Tanant is. Vizsgála
tai szerint a gondosan irányított égetés nagyobbrészt csupán a hulladékot emészti el, 
és csak helyenként semmisíti meg az almot is. Megjegyzi, hogy az ilyen foltokon az ége
tés a talaj tulajdonságait általában nem rontja.

A gyomosodás folyamatáról Quick közleménye ad számot, aki Kalifornia 
ősfenyveseinek korhany talajából vett mintákat vizsgált meg. Az ott szokásos tarvá
gások talajában ha-ként kb. 6 millió a cserje- és gyomfüvek magjainak a száma. Kotljar 
közleményéből a gyomok ellen vegyszeres védekezési kísérletekről olvashatunk. 
A vegyszeres kezelések ellenére az erdősítendő területek gyomtalan állapota nem 
sokáig áll fenn.

Dakov arról a degradált helyzetről ír, amit Bulgária erdeiben az értékes uralkodó fafa
jok térvesztesége idézett elő; Bulgária erdőterületének kb. 60%-a sarjerdő.

Ami a fapazarlás mértékét illeti, a nemzetközi dokumentációs irodalom tanulságos 
közleményei annak ismertetésével sem maradnak adósok.

Tiscsenkov közli: „Mongóliában a fakitermelés módozatai jelenleg is (1956) igen 
kezdetlegesek: 1-1,25 m magas tuskót (!) hagynak vissza.”
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A témához tartozik az is, amit a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszu
sán maga Bulganyin tett szóvá -  kritika alá véve „az erdőkben folyamatos, példa nélküli 
fapazarlást” Ez a kijelentés, amennyiben szövegezésének magyarra fordítása nem téves, 
intésül szolgálhat mindenki számára: milyen horderejű feladatok várnak az erdész mun
kájára -  elkezdve a fák vágásra érettségének elbírálásától, azok ledöntésétől, a fa minden 
porcikájának leghasznosabb feldolgozásáig.41

A meglévő erdők féltő ápolása, valamint a jövő erdeinek felépítése a Föld termé
szeti javaival rendelkező emberi tevékenység legszebb feladatai közé tartozik: Ü d v  
a z  e r d é s z n e k !

C u r r i c u l u m  v i t a e  -  ez vonatkozik az erdőre is. Mennyire kár, hogy sem anyakönyv, 
sem krónika nem készült az erdők növényzetéről, állatvilágáról, a fák megszületéséről, 
és amin keresztülmentek, ha régebbről nem is számítva, legalább egy évszázad folya
mán! Száz esztendő! Tekintsünk egy-egy fenyőfát a hegység magaslatain őrt álló kato
nának. A fa 60 éves korában fog beválni újoncnak, 80 éves korában még mindig tarta
lékos regruta, 100 évével harcot álló, büszke katona, majd jóval később kerül át a népfelkelő 
klasszisba, és csak újabb évek múltán lép be az agg harcosok sorába. A kemény bükkfa, 
a fenyőnél is tovább bírja; amennyi évvel később válik be katonának, annyiszor több 
évvel állja a posztot. Éppen az erdő hosszú élete követeli meg az erdésztől, hogy a fák 
között mielőbb tartsa meg a besorolást, a besoroltakat pedig ápolja erőben és egészség
ben egészen a nyugdíjba helyezés határáig. Akkor aztán, mint kiérdemesült hadastyá- 
nok, kiállhatnak az erdőből, és felválthatják őket az újoncok. Eközben gazdájuk, az 
öreg erdész átadta helyét fiának, unokájának, déd- és ükunokájának, akik az ősapa erdész
emlékét a telivér, szép fákban -  élő szobrokban -  tisztelik és őrzik meg. A telepítő erdész 
neve ugyan feledésbe fog menni, végleg azonban nem vész el: érdeme átszáll magára 
a szakra, és annak értékét emeli. A l é l e k  n e m  h a l  m e g !
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JEGYZETEK

1. A felsorolt állatfajok tudom ányos nevét a MóczÁR-féle állathatározó alapján pontosítottam . 

(Állathatározó 1-2. -  Bp., 1984 -  szerk.: Móczár László.)

2. b e d ő  a l b e r t : Erdő-őr, vagy az erdészet alapvonalai kérdésekben és feleletekben. (Bp.,1891,) 267. old., 

s z é c s i  z s i g m o n d : A hazai vadak term észetrajza. In: A vadászati ismeretek kézikönyve II. kötet. 

(Bp., 1892) 54. old.

3. c y ö r f i  j á n o s : Erdővédelemtan (Bp., 1963) 506. old.

4. h o m o k i -n a g y  legutóbbi filmjén találó volt a mókus beállítása: az egyik képen az evetke éppen 
madártojás szürcsölésével van elfoglalva, a másik képen fenyőtobozt tépdes szét.

5. s z é c s i  z s i g m o n d : A hazai vadak term észetrajza. In: A vadászati ismeretek kézikönyve II. kötet. 

(Bp., 1892) 78. old.

6. m ó c z á r n á l : vízi pocok -  Paludicola amphibius. (2. kötet 670. old.)

7. Microtus oeconomus mehelyi néven is az előbb idézett könyvben.

8. A két növényről összefoglalót közöl: Ro t h  G y u l a : A fehér és sárga fagyöngy előfordulása hazánk

ban. Természettudományi Közlemények 1916.480-483. old.

9. Iharosberényben a század első évtizedében még több párban fészkelt. Azóta nem észleltem.
10. Á k o s  l á s z l ó - a b a  i v á n : Erdők országa. (Bp., 1954) 150. old.

11. Sajátos megfigyelésre utal b r e i i m -c i i e r n e l  (Az állatok világa. 1902. 379. old.): p e t é n y i , a magyar 
vadászati kutatás úttörője, az Alföldön 1837-ben fészkelt pásztormadarak közül a június 20-án elej
tett 5 példányban „nagyszámú fehéres hernyót talált, melyeket a fagyöngy és a Loranthus zöld
jéből keresgélt ki.” Ami ebben feltűnő: hernyó a fagyöngy zöldjében!

12. r . h . f r a n c é  írja „A növények élete" című (Bp., 1943) könyvében: „... ha a fagyöngy m agva a földre 

hullik, elveszett, soha többé életre nem kel. [...] A fagyöngy bogyója az egyetlen, szívós, tapadós, 

nyálkával m egtöltött termés. A madarak, főleg a léprigó, eszik meg és terjesztik.” (206-207. old.)

13. Az ornitológus a l m á s y  l á s z l ó , szaharai sivatagkutatót egyetlen szajalakácfáról elrepülő 3 zöld 
harkály vezette kb. 40 km vonalon a legközelebbi oázishoz. (Lásd: a l m á s y  l á s z l ó : Az ismeretlen 
Szahara. Bp., -1934. - 158. old.)

14. Elegendő lesz példaként erdeink legkisebb lakójára, az ökörszemre hivatkoznom, c s í k i  e r n ő  23 
ökörszem (ebből 70% a Nyugat-Dunántúlról származott) gyomortartalmában annyiféle bogár, 
hártyásszárnyú, lepke, légy, félszárnyú, poloska és pókféle, továbbá csigafajra talált, hogy azok 
nevének felsorolása egész lapot vett igénybe. Hasonlóan hosszú jegyzéket állított össze a fekete 
rigóról is: kiegészítve a névsort szitakötők, egyenesszárnyúak, százlábúak és lágytestűek fajaival, 
ezenfelül növényi részekkel; fu, bogyó, mag és felismerhetetlen növényi anyagokkal (Aquila). 
Ebből látható: a madarak, főképpen az erdei életmódú madarak táplálkozása rendkívül változa
tos. A felvett táplálék minőségének a megállapításához a rovarok valóságos bonctani ismeretére 
lenne szükség.

15. t e l e k i  földrajzi felfedezőt az lepte meg, hogy az Északi-sarkkör erdeiben egyik 50 km-es gyalog
úján mindössze 1 0  madarat észlelt, c.o n c s a r o v  orosz utazó nyári hónapokban haladt át a kelet
szibériai lombos- és fenyőerdőkön. Nemegyszer írta be a naplójába: „Csend és némaság kísért 
bennünket. Csak egyszer szólalt meg valamilyen madár füttye, de azt hiszem, maga is megrémült 
és elhallgatott.” Annál több volt a mókus, amikkel az utazó lépten-nyomon találkozott.

16. Előállott egy aggodalmaskodó megfigyelő, aki a fecskék megfogyatkozásának okait keresve kitért 
többek között a fecskék fészkének rakásához szükséges tapasztósár megszerzésében esetleg fenn
álló nehézségekre is. Ismeretes, hogy a füstifecske negyedgömbszelet alakú fészkéhez iszapot 
vagy nedves földet használ fel, és abba néhány szalmaszálat is beragaszt. A molnár fecske (ez a faj 
nálunk a legnagyobb számú) a félgömbszerű fészkét sárból tapasztja, de a falazatába szalmaszálat
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nem ragaszt be. T ény az, hogy a fecskéknek szükségük van tapasztósárra, hogy azután az anyag 
idejében megszáradjon, a tatarozási és építő munkához száraz idő kívánatos. Magához a fészek 
rendbe hozásához is többnapi, újonnan építendőhöz még több, közel 2-3 heti munkára van szük
ség. Sár hiányában a beépített nagy városok belső kerületén bizonyos nehézség állhat be. De vidéki 
városokban, még kevésbé falukon, ilyen nehézség nem merülhet fel még a legszárazabb időszak
ban sem. Jószágitató körül a fecskék minden időben találni fognak megfelelő sarat, ivó- és 
fürdővizet is. N em  a víznek és a sárnak a hiánya, hanem más körülmények játszanak közre a fecs
kék megfogyásában. Elegendő arra rámutatni, hogy a magyarországi költözködő fecskék 
tömegéből tavasszal annak alig egyharmada szokott születési helyére visszaérkezni. Megállapítást 
nyert az is, hogy az egyidőben a Madártani Intézet nyilvántartásába felvett 11 000 darab begyű
rűzött hazai fecskéből egy sem tért vissza a fészkéhez (Aquila).

17. A Szovjetunióban tapasztaltak szerint az új erdőtelepítésekre legelsőnek a rovarok szoktak rátá
madni (nálunk a rágcsáló emlősök is).

18. A foglyon kívül egyéb madarakban is érzékeny kár esett. Ezek között legfeltűnőbb az a veszte
ség, amelyet erdeink edzett madara, a szajkó szenvedett el. (Az egész országra kiterjedő adatokat 
kkve dolgozta fel: Aquila, 1939-1942.) Erdeink szajkóállománya évekre kihatóan olyan erős mér
tékben megfogyott, hogy a kiegyenlítődésre azután 6-7  évre volt szükség. Megjegyzendő, hogy 
1939 őszén vidékünkön a tölgy-, a'.cser- és a bükkmakktermés is teljesen kimaradt, sőt a tájdíszítő 
dió- és gesztenyefák is alig hoztak termést. A szajkók tehát táplálékhiányban is szenvedtek.

19. A kérdéshez lásd h a u e r  tanulm ányát, aki szerint -  miként b a r t h o s  utal rá -  az egyes vidékek 

hasznos m adárállom ánya a m últhoz viszonyítva csökkenő tendenciát m utat, (h a u e r  l a j o s : 

Előzetes vizsgálatok a mezővédő erdősávok állatvilágának kialakításához. Erdészeti Kutatások 

1955.4:127-139. old.) Itt jegyezzük m eg, hogy nevezett szerző művében idézte b a r t h o s  „Nagykani

zsa vidékének m adárvilága a káros rovarok és rágcsálók elleni biológiai védekezés szempontjából” 

című kéziratát. Tehát az em lített kézirat az Érti könyvtárában akkor (1955-ben) még megvolt. 

Szintén a korszak erdősávkérdéseiről szólt az MTA Agrártudományok Osztályán rendezett tanács

kozás, ahol 1953. május 28-án a vitaindító előadást r o l l e r  Ká l m á n  „Mezővédő erdősávok telepíté

sének tanulságai és jövőbeni irányelvei" címmel tartotta. A példának tekintett szovjetunióbeli tapasz

talatok ellenére sem beszélt sem ő, sem pedig a kérdéshez hozzászólók a mezővédő erdősávok 

állat-, különösen pedig nem azok madárvilágáról. (Lásd: Magyar Tudományos Akadémia Agrártu

dományok Osztályának Közleményei. 2. kötet 3-4:471-524. old. -  Bp., 1953.)

20 . Erről a kérdésről lásd: g y ö r f i  j á n o s : A biológiai védekezés problémái. Erdőmérnöki Főiskola Köz

leményei 1956. 2:73-80. old.

21 . A kérdésről a korabeli erdészeti folyóiratban több tanulm ány jelent meg. Lásd pl.: k o l o n i t s  Jó z s e f : 

A m adárvédelem  helyzete és célkitűzései. Az Erdő 1961.16-20. old., k o l l w e n t z  ö d ö n : Madárvéde

lem, madáróvás. Az Erdő 1961.202-210. old., g á c s i  Jó z s e f : Madártelepítési tapasztalatok középkorú 

alföldi tölgyesben. Az Erdő 1963. 514-518. old.

2 2 . Ennek ellenére mégis így vélekedik: „Ma már kultur-baTbárságban segédkezik [így!] az, aki pusz

títja a néhány fészkelőt." (h o m o k i - n a g y  i s t v á n : Szárnyas vadászmesterek. Bp., 1947.58. old.)

23. p á t k a i  i m r e : Ragadozó madaraink. (Bp., 1947) 83. old.

24 . A tagok felsorolását lásd: Erdőgazdaság 1947. 5-6:12. old.

25 . n a g y  D o m o k o s  i m r e : Dokumentumok a magyarországi term észet védelmének történetéhez. 

(Kézirat. Magyar M ezőgazdasági Múzeum.) Az OTvT 1949. május 20-ai végrehajtóbizottsági ülése.

26 . A védettséget kimondó határozat száma: 90.823/1942. FM., s a védelem 1942. jún. 27-től áll fenn. 

(Lásd: f ö l d v á r y  m i k s a : Hazai védett term észeti emlékek. Természettudományi Közlöny 1943. 

Pótfüzet. 79. old.)

27 . d a r w i  n , eh.: Egy term észettudós utazása a Föld körül. (Bp., 1913) 189-190. old.
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28. t h u r n - r u m b a c h  i s t v á n : Erdélyi szarvasok és medvék nyomában ... (Bp., 1941) 205. old.

29. Az egykori erdőkre utaló állatfaj-előfordulások máshol is kimutathatók. Ide tartozik v á s á r h e l y i  

is t v á n 1 egyik megfigyelése az Abaúj megyei Felsőméráról: „Látszik rajta, hogy a terület legna
gyobb része régebben erdő volt, mert itt az erdei s alföldi faunát keverve találjuk. Együtt él az alföl
di mezei pocok az erdei pocokkal, a mezei cickány az erdei cickánnyal.”

30. Ha visszamegyünk 1840-ig, találunk.egy adatot farkasról, de Nagykanizsától távolabbra, b á t o r f i  

írja: „1840-ben Göcsejben farkasvadászatot tartanak. Erre az elöljárók a jobbágyokat állítják ki 
hajtásra. Nyári időszakban békén vannak a rossz férgek (a farkasok), egyszer-másszor azonban 
megjelennek a berekben.” Ez volna az az utolsó dél-zalai adat, amelyet csak az irodalomból isme
rünk. Akkoriban a farkas a murai berkekben gyakrabban megjelenhetett, míg az általam ismerte
tett két eset közé több mint 60 év esik.

31. Az iharosberényi farkasról megemlékezik: s z e d e r j e i  Á k o s : Vadcsapáson. (Bp., 1961) 101. és 111. old.

32. Ugyanezt a jelenséget említi meg s z e d e r j e i  a fent idézett könyvének 9. oldalán.

33. t h u r n - r u m b a c h  i s t v á n : Erdélyi szarvasok és medvék nyomában ... (Bp., 1941) 195. old.

34. A Balti-tenger környékén honos halászsasról (Pandion haliaétus) olvashatunk szép történetet, 

ahol a fészek felkeresését, az utódok visszatérését szintén emlegetik. Lásd: r a n n a p ,  jaan: Az utolsó 

Fehértollú. (Bp. -  Uzsgorod, 1977) 15-16. old.

35. s z e n t - i v á n y  g é z a : Amit a vadásznak tudni kell. Magyar Vadászújság. 1942.3:34. old.

36. Itt jegyezzük meg, hogy b a r t h o s  figyelm ét elkerülte, illetve esetleg a dolgozat születésének idősza

kában (az 1960-as évek elején) nem volt ildomos em legetni: a 10-es a keresztény m isztikában 

j é z u s  k r i s z t u s t  jelenti. így nem véletlen, hogy s z e n t  h u b e r t u s z n a k  is 10-es szarvas jelent meg.

3/. A hazai zerge-előfordulások azóta is izgatják a kutatókat, de ilyen alapos összefoglalás, leírás, 

mint a b a r t h o s é , nem készült. Lásd: c s a b a  Jó z s e f : Ritkán mutatkozó vadunk -  a zerge. Búvár 1971. 

226-227. old., f a r a g ó  Sá n d o r : Die Gemse (Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758) in Ungarn 

(Mammalia, Artiodactyla). Vertebrata Hungarica 23. (Bp., 1989) 67-72. old.

38. s z e d e r j e i  Á k o s  a zalacsányi zergéket m egfigyelte, s azokról könyvében meg is emlékezik. Lásd: 

s z e d e r j e i  Á k o s : Vadcsapáson. (Bp., 1961) 54. old.

39. b o r s i c z k y  o t t ó : Magyar erdészek tanulm ányútja az Osztrák Birodalom erdőségeiben. EL. 1913. 

973-989.; 1041-1068. old. Az osztrákok a tanulm ányút résztvevőinek a következő kiadványt adták 

át: Führer fúr die vöm ungarischen Landesforstvereine gem eine mit dem österreichischen Reichs- 

forstvereine in 1913. unternom m ene Exkursion. (Wien, 1913.)

40. Lásd b o r s i c z k y  beszámolójának 1043. oldalát!

41. A forradalom előtti és közveden utáni erdőirtásokról, fapazarlásokról olvashatunk s z o k o l o v - 

m i k i t o v  és l a k y  im r i : beszámolóiban. Az előbbi a szibériai cirbolyafenyők pazarlását említi meg, 
amelynek során egy-egy marék cirbolyamagért (amit a szibériaiak ettek) akár az egész fát is 
kidöntötték. ( s x o k o l o v -m i k i t o v , I. Sz.: Ébredő földeken. -  Bp., 1952. -  315.old.) l a k y  pedig arról 
ír, hogy az 1917 . februári forradalom után a parasztok „elszedik a nemesi kisbirtokokat, ölnek, 
rabolnak, kastélyokat s erdőket irtanak.”(LAKY IMRE: Öt év Szibériában. -  Bp., 1921. -  374. old.)
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