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hogy utas í taná a közigazgatási ha tóságokat és a csendőrséget , 
hogy szigorúan ügyeljenek a megfelelő törvény be ta r tására . 

A vadász tizparancsolatja. Ir ta : ifj. Belházy Gyula, magyar 
kirirályi erdész. Ára 1 korona. Megrendelhető a szerzőnél Bács-
Doroszlón. 

A vadászatok a lkalmával — sajnos — elég gyakran előfor
duló szerencsét lenségek indították a szerzőt füzetkéjének kiadására , 
a melyben mindazt röviden összefoglalja, a mi az ily balesetek 
e lhár í tására a lkalmasnak látszik. A füzethez, melyet a szerző 
Vadas Jenőnek ajánl, Illés Nándor irt bemutatót . Tar ta lmának 
bővebb ismerte tését itt mellőzve, különösen azon t. olvasóinknak 
ajánljuk annak megszerzését , a kik csak n e m régen álltak be 
Nimród hívének. 

Az erdei szalonka fészkeléséröl. 

(Adat a vadászat állattanához.) 
Irta : Lakatos Károly. 

A máskor teljes v isszavonul tságban élő apatikus, pedáns és 
m a g á b a zárkózot t erdei szalonka belső és külső é l e t e : a szerelem 
korszakában csodálatos á ta lakuláson megy keresztül . Egész lénye 
előnyösen megváltozik a szerelem ha t á sa alatt. Csupa tüz, szen
vedély és t emperamen tum az egész madár , emellett mégis a meg
testesült gyöngédség s a jó férjek valóságos mintaképe. 

Hanem persze a vetélytársakat , tolakodó gavallérokat nem 
tűri . Általában az asszonykérdés gyenge oldala. Azonnal elszakad 
a türe lme fonala az első vetélytárs kísérleténél s nagy háborúság 
keletkezik ilyenkor, csőrrel, szárnynyal, hogy csakúgy repked belé 
a tollúk. 

Ál ta lában a szalonka igen féltékeny a pár jára . Perezre sem 
hagyná magára , legalább addig nem, mig a családi tűzhely meg
alapítva nincs. Hanem később jóformán meglazul ez a nagy 
ragaszkodás s a forró szenvedély helyett kis szivüket inkább a 
szülei szeretet édes érzete tölti be. 

Ha a párok együttléte a „mézeshetek" napjaiban nem igen 
zavar ta t ik meg tolakodó vetélytársak által, fényes nappal is átadják 
magukat a házas élet gyönyöreinek. E szerint t ehá t nem áll az, 
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hogy a szalonka kizárólag csak az es thomályban elégíti ki szerelmi 
vágyát. 

Mulatságos látványt nyújt a szerelemit tas him viselkedése, 
egész udvarlási modora , mely részint a fajdok, részint pedig a 
galambok szépelgésére emlékeztet . Ugyanazok az ékes hajlongások, 
bohókás set tenkedések a tojó körül. A farkát is kerekbe szegi, 
sőt a „zene" se hiányzik, nagyokat kurrant szerelmi e l ragadta tá 
sában , hogy megkönnyítse kissé a boldogság édes érzeményével 
csordultig telt s z i v é t . . . E közben körül-körül enyelgi, páváskodja 
a mindenekfelett szeretet t lényt, mely lá tható gyönyörrel szemléli 
kissé esetlen szépelgését. 

A párosodás megtör ténte u tán nem hosszú idő múlva a 
tojóban a peték fejlődni, illetőleg vadászkitétellel é l v e : „érni" 
kezdenek ; ezzel elérkezett az időpont, melyben a szalonka a 
szaporí tás i kényszer ha tása alat t vonulását megszakítva, családi 
tűzhelye megalapí tása végett le településre kényszerül , mely település 
azonban mindig alkalmas helyen történik. Aztán rövid körültekintés, 
helyismereti tájékozódás után — mely a lka lommal az erdővidék 
minden pontján megfordulnak — megállapítják a fészek helyét, 
melyet a nős tény a gázló mada rak szokása szerint a puszta 
földön állit össze. 

A szalonkafészek madárépi tésze t i tekintetből műremeknek 
é p p e n nem mondha tó , a mennyiben inkább valami primitív földi-
vaczok, mint madárfészek benyomásá t teszi. Igy, ha igaz volna az, 
hogy a madáregyének, illetve fajok szellemi fejlettségének mérve 
épitőképességük többé-kevésbé magas fokával mindig párhuza
mos összhangzatban ál lna, ugy ehhez képest kedvencz hosszu-
csörüünknél a szellemi életnek és ügyességnek valóban n é m a leg
magasabb fokára lehetne következtetni . Máv pedig az t agadha ta t l an 
tény, hogy a szalonka egyike a legeszesebb szárnyasoknak. 

Noha a szalonka semmi gondot sem fordít fészke készí
tésére , a r ra azonban ugy látszik mégis súlyt fektet, hogy annak 
alapját lehetőleg valami te rmészetes t u a j m é l y e d é s képezze. Ebbe 
aztán némi száraz galyból, korhadt száraz növényrészekből s néha 
valami csekély mohából is a lmot készit nagyon kezdetleges építé
szeti müérzékkel, mely a melengető bölcsöt képezi a jövő nem
zedék számára. Hanem az az egy bizonyos, hogy e készí tmény 
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minden igénytelensége mellett is oly eszélyességgel van elhelyezve, 
illetőleg a felismerhetlenségig összhangzatba hozva a talaj külse
jével, a környezet színével, hogy a legélesebb szemű kutató előtt 
is rejtve m a r a d ; azért csak véletlenből, vagy igen szorgalmasan 
és a p r ó r a kereső vizsla segélyével lehet rátalálni még akkor 
is, ha a tojó raj ta ül, mer t elég sajátságos ugyan, de való 
tény, hogy kotlás idején a szalonka igen csekély szimatot áraszt , 
kivált napfényes időben. Többször megesett , hogy az egészen 
előttem levő szalonkafészket csak akkor fedeztem fel, midőn az 
ülő tojóra majdnem rátaposva, az úgyszólván lábaim alól kelt föl 
erősen költött tojásairól . Ebből pedig az következik, hogy a talajjal 
sz inösszhangzatban álló, illetve azzal szinezeii leg szinte összefolyó 
tollmeze folytán m a g a az ülő szalonka is ép oly fel ismerhetlen, 
mint az egyszerű, minden mesterkél tséget nélkülöző és különben 
is szabadon álló fészek. És valóban, sokszori tapaszta la ta im révén 
álli thatom, hogy egy mozdula t lanul ülő szalonka felfedezhetésére 
nagy, kiülő szemén kívül más szembetűnőbb jel alig nyújt esélyt. 
Ezen körülménynek lehet tulajdonítani részint, hogy a szalonka
fészkeket oly nehezen lehet megtalálni . Nehezíti még a fészkek 
felfedezését az a körülmény is, hogy legtöbbnyire oly helyeken 
vannak elhelyezve, hol a járás-kelés , sőt némelykor még a szabad
mozgás lehetősége is nagy nehézségekkel van összekötve a 
növényzet nagy sűrűsége s egyéb talaji akadályok következtében, 
az tán meg az a körülmény, hogy a szalonka minden vadsága é s 
óvatos természete daczá ra is rendkívüli ragaszkodássa l viseltetik 
to jása ihoz ; ép ez okból nagy szívósságot fejt ki azok ülésében s 
egykönnyen nem szánja el magá t a fölrepülésre. Már pedig ha ez 
nem történik, szépen elballaghat az ember a fészek mellett anélkül 
hogy meglá tná ; mig el lenesetben a kiröpülő m a d á r önkénytelenül 
árulójává lesz fészkének. Azonban igen nehezen szánja el magát 
a felrepülésre és rendesen csak akkor kel föl, ha véletlenül 
egyenesen nekitar tva, már majdnem rá tapos az ember. 

Néha megtörténik — á m b á r az ily esetek mindig kivételesek 
— hogy a szalonka napközben is elhagyja fészkét — ta lán táp
lálkozás czél jából? — mely esetben rövidebb távolból a tojások 
bár nem igen élénk viritása elárulja a fészket. Csakhogy erre az 
útbaigazí tó je l re , minthogy esetlegességhez van kötve, nem igen 
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lehet számítani . Igaz ugyan, hogy a szalonka egyike a legszivó-
sabban költő szárnyasoknak, mindamellet t annyira mégis ritkán 
terjed ál lhatatossága, hogy a fészken kézzel érinteni hagyná magát . 
A vén kotlók közt azonban találkozik ilyen is, sőt oly szivós 
guksolókra is akadtak már, m e l y e i fejüket gyengéden jobbra-ba l ra 
csavargatni hagyták anélkül, hogy a menekülést még csak m e g 
is kísérlettek volna. 

Természetesen ha ugyanazon kotló többször háborgatva lesz, 
elvadul, sőt a fészkét is végképp odahagyja. 

Az erdei szalonka fészkelési czélból főleg tűlevelű- és 
lombfákból álló vegyesállabu erdőterületeknek látszik előnyt 
adni, noha tiszta lomberdőkben és fenyvesekben is többször 
akadhatni fészkére ; azonbau az igen magas fekvésű erdőket 
következetesen kerülni latszik, hihetőleg az ily helyeken való 
majdnem teljes gilisztahiány miatt , mely a serdülő fiókákra vég
zetes ha tássa l volna, emellet t saját lé t fcntar tásában is nehézsé
geket t ámasz tana , késztetve távolabbi kirándulásokra a féltett 
otthontól. Innét van az talán, hogy a magasabb fekvésű erdőkkel 
szemben még a láperdőknek is előnyt ád, á l ta lában az oly tere
peknek mindig, melyeknek mérsékel ten nedves , puha ta la jában 
kénye szerint furkálhat kedvencz giliszta-tápláléka u tán . 

Találhatni még szalonkafészket erdei völgyecskékben, illetve 
vízmosásokban és árkokban is, azonban teljesen vizenyős helyeken 
hiába ku ta tnánk fészek után, mivel az ily helyeket nem kedveli 
a szalonka. Vadváltók, elhagyott erdei és cserkészutak közelében 
azonban többször akadha tn i fészkére, a mi — tekintve a szalonka 
rendkívül vad és rejtőzködő természeté t — szinte hihetetlennek 
tetszik; azonban szalonkás vidékeken őzcserkészet alkalmával 
nem egyszer kerül alkalom erről meggyőződést szerezhetni . 
Hanem az bizonyos, bogy n e m nagy öröm m é g madarászná l se 
az ily esély, a mennyiben a szigorú iigyelemmel való lopózkodás 
közben (midőn másra , mint a becserkészendő n e m e s őzvadra alig 
gondol az ember) a madár közvetlen-közeiről való hirtelen ki
robbanása nem kel lemes meglepetést okoz . . . 

A fölvonulás alkalmával némely korábban elpárzot t szalonka 
a fajszaporitási kényszer által hirtelenül lépetvén meg, azonnali 
letelepedésre kényszerül , a mennyiben a hosszucsőrüeknél sohasem 
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áll be az az eset, hogy a tojásokat kotlás nélkül elhullajtanák, 
mint ezt némely vadkacsa-fajnál , különösen a zöldfejü kacsánál 
(Anas boschas) nem ri tkán tapasztal juk. 

Érdekes, hogy az ily hirtelen letelepülő egyedeknél nem talál
kozunk azzal a nagy pedanter iával , válogatóssággal, mely a szalon
kát a fészkelési terep s a vidék kiválasztásánál annyira jellemzi, 
a mennyiben ilyenkor a fészkelésre kevésbé megfelelő helyeket is 
igénybe vesznek. Eklatáns bizonyítékul hozha tom fel er re nézve 
amaz érdekes észleletemet, melyet több ese tben te t tem a hirtelen 
letelepülésre vonatkozólag, ugyan i s bizonyos, a fészkelés czéljaira 
kevésbé, sőt alig a lkalmas erdőrészeket napokon át vizslákkal 
apróra összekerestetve, hajtókkal meghajtva, minden fáradozás 
d a c z á r a sem sikerült egyetlen hosszucsörüt sem előkerítenem. 
Az abajgatás ennélfogva pár n a p r a be lett s zün te tve ; azután 
ismét próbahaj tások és keresések tar ta t tak és íme, ugyanazon pago
nyokban ez a lkalommal m á r több fészkét rendező vagy esetleg 
m á r eqy tojást le is tojt szalonkát ta lá l tam, melyek az tán naponta 
megtalálhatók valának a huzási szezon zárulta u tán is . 

Hogy a szalonka sürgős ese tben kevesebb gonddal van a 
fészkelési hely megválasz tásánál , az tény, h a n e m azt nem kell 
hinni, hogy még rendes körülmények közt is valami nagyon rajta 
volna a fészek elrejtésén, illetve hogy annak helyét mindig a 
sűrűségek legá tha t lanabb részében keresné , sőt ellenkezőleg. Igaz 
ugyan, hogy az akadékos , dugott s félhomályt terjesztő sürüs 
helyeket mindig számí tásba látszik venni, de fészkét mégis több
nyire valami fenyő vagy más fa tövében helyezi el, r i tkábban a 
bokrozat közötti térecskén, hanem ál ta lában oly helyeken mindig, 
a hol egy-egy napsugár is beha to lha t a kis t anyára . Mert a szalonka 
— bá r nagyon buvósdi egy lény — éppen nem kerüli a lombo
zaton átszűrődő fényt, ha ahhoz mintegy lopva hozzájuthat. 
Reggelente különösen nagyon szeret sütkérezni , alkalmasint, 
hogy a hideg éj i -harmatot felszárítsa borzolt tollmezéröl. Hanem 
e czélból nem hagyja el fészkét, legfőlebb mig egyet rázkódik, 
berzent m a g á n ; az tán ismét vissza ül a kis bölcsőbe, s kétoldalt 
leereszte t t szárnyakkal élvezi a rá tűző a ranyos napfényt.*) 

*) Szerzőnek a hazai magas hegységek szalonkás vidékein többször volt 
alkalma a hosszucsőrüek költési viszonyait tüzetesen tanulmányozni. 
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Kiegészítésül a hosszucsőrüek fészkelésére vonatkozólag meg 
kell még említenem, hogy némely vidéken vegyesen különféle 
cserjékkel benőt t aljú magas szálerdőkben is fészkelnek szalonkák, 
sőt néha ily helyeken aránylag számos fészekre akadhatn i gazdag 
szalonkaévek alkalmával . 

A mi az erdei sza lonkának hazánkban való fészkelési, illetve 
költési idejének kezdetét illeti, azt minden egyes szalonkás vidé
künkre a lkalmazhatólag megállapí tani alig lehet, minthogy az 
bizonyos tényezők befolyása alatt állván, ezekhez képest vidé
kenként lényeges eltéréseket mutat , okozat i összefüggésben áll 
ugyanis a vidék geográfiai fekvésével annak alacsonyabb vagy 
magasabb voltával, az időjárási viszonyokkal, főleg pedig a m a 
körülménynyel, az előbbiek kifolyásaként: vájjon előbb avagy később 
kerülnek-e a megtermékenyítet t egyedek a költési kényszer ha tása alá. 

Ha az eddig ismert , részben máshe lyen á l ta lam és mások 
által közölt, hazánka t illető szalonkaköltési ada tokat összevetjük, 
az összesítésből a következő tapasz ta la tokat vonhatjuk l e : 

1. A költési ténykedés körülbelöl márczius második h a r m a 
dától kezdve bezárólag májusig tar t . 

2 . Az időnek korábbi vagy késői ki tavaszodásával az előbb 
vagy később tör ténő fészkelés összefüggésben áll, s ezzel viszo
nyosán a szelídebb égalju vidékek — a tavasz ily helyeken 
való korább ifejlődése folytán, a mi a huzó szalonkák szerelmi 
életére sohasem téveszti el következetes ha tásá t — a korábbi 
fészkelésre befolyással bírnak. 

3. A zordabb hegyvidékeken, hűvös oldalokon, illetve az 
északibb fekvésű tájakon, rendszer int későbben; el lenben az alacso
nyabb hegységekben, a sikság illetve a délibb fekvésű vidéke
ken, mindig korábban veszi kezdetét a költés folyamata. 

A mi a lerakott tojások számát illeti, azt az ornithológiai 
i rodalomban ta lá lható észleleti adatokkal egybehangzó saját tapasz
talataim sze r in t : 2 egész 4 da r abban ál lapi thatom meg, mely utóbbi 
a maximális számnak látszik. Ehhez hozzáfűzöm ama véleménye
met, hogy a kisebb szám valószínűleg a fiatal, a nagyobb pedig a 
koros egyedeket illeti, legalább is más madarakná l az öregebb 
egyedek mindig több tojást raknak, mint a fiatalok, csak abban az 
esetben kevesbedik a tojások száma, ha első költésüket szeren-
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eset lenség érvén, másodszor is tojnak, amit azonban, ha adatok 
h iányában bizonyítani nem is, de mint á l ta lános érvényű tételt 
mindenese t re a szalonkára is lehet vonatkoztatni . 

Arra nézve, hogy a fészekben a maximális számot meg
haladó tojásmennyiség, t ehá t 5 da rab is ta lá l ta tnék némely eset
ben, mint itt-ott az ornithológiai szaki rodalomban ezt erősítgetve 
látjuk, idevonatkozó adatok h iányában nem bizonyíthatom, de 
kétségbe sem vonhatom, igy maradjon az még nyílt kérdés. Igaz 
ugyan, hogy a magyar ornithológiai i rodalomban volna egy az 
orni thológus vadászok által közismert , idevágó bizonyíték a puszta-
kereszturi Deák-íéle ada tban ; de mégis ezen egyetlen adat alapján, 
mely tévedésen is alapulhat , e kérdést eldönteni nem lehet, aztán 
meg tekintetbe veendő itt az is, hogy az erdei szalonkánál az u. n. 
örökbefogadás — mint sok más madárná l — szintén előfordul. 
Igy többször megfigyeltem, hogy az öregek nem 5, de 7—8 fiókát 
is vezettek, illetve terelgettek maguk előtt hosszú sorban, (mint a 
hogy a ludak mennek) ; m á r pedig az lehetetlenség, hogy azok 
mind saját ivadékaik lettek volna. A fölös szám mindenese t re örökbe
fogadottakból te lhetet t ki. 

Mindazáltal — mint már szó volt róla — lehetetlenségnek 
éppen nem tar tom, hogy fordulnak elő kivételes esetek, midőn 
— ta lán egy igen idős tojónál — valóban 5 tojás képezi a fészek-
ta r ta lmát ; á m de ez valószínűleg csak nagyon ritkán adja magát 
elő. A tojások, mint a lilék, szalonkafélék tojásai á l ta lában, wvid 
körtealakuak, oldalt kissé kidomborodók, 41—44 mm. hosszúak, 
3 2 — 3 4 mm. szélesek. Héjuk sima, igen csekély fényű, színezet 
szerint halvány rozsdasárga, kissé vörhenyesbe játszó alapon, szürke 
és vörösszürke foltokkal, setétebb vörös vagy sárgabarna rajzola
tokkal és pontokkal , mely utóbbiak a tojás tompább végét sűrűb
ben borítják. 

Az időtar tamot illetőleg, mely alat t a szalonka tojásait üli, 
vagyis kotlik, igen elágazó s éppen nem bevégzett észleletek 
ada ta i ra alapí tot t véleményeket, hozzávetőleges meghatározásokat 
találunk a szakirodalomban. Hoffmann se járul hozzá semmi ujjal 
e kérdés felderítéséhez. Ami saját ez i rányban tett tapasztala
tomat illeti, azt a következőkben köz löm: 

Idevágólag van összesen 17 adatom, melyek részint saját 
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megfigyeléseimet, részint pedig megbízható szakvadászok tapasz
talatai t illustrálják. Ezek szerint 15 ese tben vi lágosan 21 s két 
ese tben — mely kissé homályos — 23 napi kotlási idő jön ki. 

Már most, hogy a két utóbbi számeredményhez képest valóban 
2 3 nappal kell-e számítani a kotlós maximális időtar tamát , azt 
t e rmésze tesen további adatok h iányában nem állapithatjuk meg. 
És itt helyénvalónak látom megemlíteni , hogy Nauman csak 17, 
mig Döbel 21 napo t számit kotlás időü l ; igy ez utóbbi számítás 
valószínűleg közelebb j á r a valóhoz, mint Nauman 17 napja . 
Részemről a 23 napot mint maximális t azon okból, hogy •— mint 
emli tém — erre vonatkozó adata im kissé homályosak, tar tózkodom 
absolut érvényüként fölállítani és pedig anná l inkább is, mivel 
az i roda lomban itt-ott 25 napos kotlás időről is van említés t é v e 
az azonban valószínűnek látszik, hogy a 21 nap a rendes köl tés 
idő, mig a 2 3 — 2 5 napos kotlások — ha ugyan egyáltalában for 
dúlnak elő ily esetek — csak ritka, kivételes s valószínűleg vala
mely a kot lásra , illetve a költésre hát rányos körülménynyel össze
függésben álló esetek lehetnek. 

További tárgyalás alá véve kedvencz hosszucsőrü vándorunk 
fészkelési viszonyait, mindenekelőt t szellőztetni kívánom kissé ama 
sokat vitatott kérdést , vájjon egyes szalonkák alkalmas helyen és 
időben költenek-e másodszor is az első költés befejezte után ? 

Hoffmann ismert sza lonkamunkájában erre vonatkozólag a 
következő nyilatkozatot t e sz i : „Hogy az erdei szalonkák oly tájakon, 
ahol az első költésüket nagyon h a m a r befejezték, nem ri tkán egy 
évben kétszer is költenek, erről én — erre nézve tet t tapaszta la
taim folytán — erősen meg vagyok győződve." 

Sajnos ! pozitív adatok h iányában részemről nem dönthetem 
el e kérdés mibenál lását , de valószinüleges feltevésre nem egy ok 
vezet. 

Ha ugyanis a rendelkezésemre álló adatokat tekintem, nem 
egy olyat találok köztük, mely említett föltevésem támoga tásá ra 
szolgál. Pé ldául nézzük sorba. 

1. Dr. Lovassy Sándor említi, hogy Gömörmegye Klyag 
rengetegében július 14-én oly szalonka-huzás észleltetett, mint a 
minő alatt a völgyekben márczius utolján szokott lenni. 
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2. Hontmegyéböl Óvári konstatál ja, hogy augusztus 14-én 
észleltetett egy szalonka, mely a vadászvonal felett húzott. 

3. Ugyanő említi, hogy Hajdú Kálmán július 15-lce körül 
több izben figyelt meg huzó szalonkákat , melyek „szabályszerűen 
korrogtak." 

4. Gsató emliti, hogy Erdélyben júniusban sőt júliusban is 
észlelhetni szabályszerűen korrogva huzó szalonkákat . „Egy izben 
a P a r e n g nevü hegyen július 15-én korán reggel szabályszerűen 
korrogó h á r o m darab szalonka húzot t el tanyánk tüze felett" 
mondja. 

Ezen adatokat összevetve saját megfigyeléseimmel, a követ
kezőket ál lapithatjuk m e g : 

1. Tény az, hogy olykor a nyári hónapok alat t (június havá
tól július közepét valamivel tulhaladólag) oly szabályszerű (néha 
tömeges) húzások észlelhetők az alkonyi órákban, mint a minő a 
tavaszi párosodási mozgalom alkalmával szokott kifejlődni. 

2. Az ily húzások alkalmával (mely röpkedéssk az u. n. 
szabályos húzás teljes jellegével birnak) a huzó példányok magasan 
teszik légi útjaikat s az ismeretes tavaszi szerelmi éneküket hal
latják, vagyis korrogó hangokat adnak. 

3 . A huzó, illetve korrogó példányok egymást csőrükkel 
támadják, egymás felé szurkálnak — hasonlólag mint tavaszkor a 
párosodási mozgalom alkalmával . 

4 . Az ily húzások alkalmával a vadász hívására , illetőleg a 
tojónak jól u tánzot t csalhangjára , a himszalonka, ha már át
húzot t is, azonnal visszafordul s közeledik a hang i rányába , 
arra éppen mint tavaszkor. 

5. Ha ilyenkor valami könnyen szálló tárgyat a levegőbe 
fölvetünk, a huzó szalonka azonnal a helyre csap le, hova a 
tárgy leesett. 

6. Az ily húzások alkalmával lőtt korrogó szalonkapéldányok 
heréi ép oly nagyok és merevek, mint tavaszi párosodási mozgal
muk alkalmával szokott lenni. 

Már most e ha t pont alat t elmondottakból következtetve a 
dolog lényegére — kétségtelennek tűnik föl, hogy a nyári húzások 
valóban egy ujabb költési ténykedés előjátékát (a párosodási moz
galom eredeti jellegével) képezik. Ezt ha tározot tan igazolja a sza-
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bályos húzás, a Jcorrogó hang, az egyedek féltékenykedésre valló 
czivakodása. főleg a csőr használata, a hivás figyelembevétele s 
végre a herék fejlettsége. 

De részletezzük kissé a dolgot az a lábbiakban. 
a) Kétségbe vonhatat lan tény az, hogy a szabályos húzás 

nem egyéb, mint párosodási mozgalma azaz má tka u tán való 
j á rá sa a szalonkahimeknek. Ezzel kapcsola tban áll az is, hogy 
csakis a párosodási ösztön felébredésével szoktak szabályos 
módon tömeges szalonkahuzások föllépni. 

b) A tavaszi estéken huzó szalonkák féltékenykedésből gyakran 
támadják egymást és csőrükkel egymás felé szurká lnak; de csakis 
akkor tapasztaljuk ezt, ha a párosodás már tényleg folyamatba 
lépett. A czivakodás, főleg a csőr használa ta tehát , a párosodási 
mozgalom beáll tának biztos t ényé t jelzi, amennyiben máskor soha 
sem üldözik egymást a hosszucsőrüek. 

c) A korogó hang csakis a himek tulajdona, melyet rend
szerint párosodáskor — mint üzekedési jelt — szoktak húzás 
közben szabályosan, azaz majdnem szünet nélkül hal latni . 

d) Addig, mig a párosodási folyamat ténye föl nem lép, 
továbbá annak befejezte után, igy őszszel is, az esetleg alkonyatkor 
szem elé kerülő és nem korrogó szalonka a hívásra, fölvetett 
tárgyra r á sem hederít , sőt észrevehető igyekezettel elsiet a szem-
hatáfból. 

e) A him egyedeknél a herék fejlett ál lapota, kétségkívül 
a nőszési vágy fölléptének bizonyítéka. (Tudvalevőleg a mada rak 
heréi , mihelyt a párosodás tényleg befejezést nyert , gyorsan össze
esnek.) 

Hogy ezek u tán az erdei szalonka kétszer költését majdnem 
kétségtelen ténynek tekinthetjük, az további bizonyitgatásra alig 
szorul. Oly helyeken, hol a hosszucsőrüek első költési ténykedése 
— ta lán a kedvezőbb időjárási viszonyok, illetve a tavasz korábbi 
fejlődése folytán — korábbi befejezést nyerhet*), a második, 
vagyis nyári költésnek misem áll út jában. És valóban a korai 
kitavaszodások éveiben, midőn a szalonkák sokkal előbb párosod-

*) Az első költésből származó fiókák korábbi költés esetén már május 
vége felé bezárólag június végefelé röpképesekké válnak. 

EKDÉSZBTI LAPOK. 4 4 
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hatván, korábban végeznek a fajszaporitás föladatával, nem éppen 
ri tkaság a Kárpá tokban (ál talában a magasabb hegységekben) késő 
nyárban vagy ősz kezdetén egészen fiatal szalonkákkal találkozni, 
amelyekről alig szenvedhet kétséget, hogy a második vagyis nyári 
költésből származnak. 

További tárgyalás alá véve az erdei szalonka költési viszo
nyait , fölötlik a kérdés , vájjon a tojások költése közös feladatát 
képezi-e a két ivarnak, vagy kizárólag csak a tojó végzi-e ? 

Többször lévén alkalmam fészkes szalonkákat huzamosabb 
ideig figyelemmel kisérhetni , bevégzett megfigyeléseket te t tem 
a r r a nézve, hogy a him szalonka soha semmi körülmények közt 
a költésben részt nem vesz, bár ha folytonosan a fészek közelében 
vagy környékén lappang is (amit azonban némely madár tan i iró 
t agadásba vesz) t ehá t még akkor sem, ha párja élelem u t á n j á r á s 
czéljából elhagyja a fészket, noha együttes kirándulásokat soha 
sem tesznek, amit abból lehet következtetni , hogy a tojó távollé
tében, vagyis a kora reggeli órákban és alkonyatkor, midőn a 
tojó táplálkozási repkedését tar tani szokta, folytonosan a fészek 
közelében czirkál, mit h a nem is kerül szem elé, a különböző 
irányból és távolból gyakran fölhangzó kurran tásáva l árul el. Néha 
azonban megtörténik — ámbár meglehetősen kivételes az ily eset, 
hogy a tojó távolléte a lkalmával egy rövid lá togatás t tesz a fészek
nél, azonban anélkül, hogy a tojásokra csak heder i tene is, rövid 
körülszaladgálás u tán ismét visszalábal a sürüs aljak közé. 

Hogy éjente felváltják-e egymást, illetve a him a tojót 
a költés odaadó szerepében, az eldöntet len kérdés . Noha 
e r re vonatkozó biztos adatokkal nem rendelkezem, de mind a 
mellett lehetet lennek éppen nem tar tom. Mindenesetre erről valami 
biztosat csak ugy lehetne megtudni , ha a megfigyelések az éjre is 
ki terjesztetnének, ami pedig kivihetetlen vagy legalább is nagy 
nehézségekbe ütközik, ennélfogva ezt csak mint a lehetőség kere
tébe vonható meg nem fejtett kérdést vet tem fel, amennyiben 
némely madárná l , igy pl. a parlagi ölyvnél (Buteo vulgáris) tapasz
ta lha tn i ily eljárást. Ugyanis holdvilágos éjszakákon több izben 
lőt tem ki him egyedet nevezet t ölyvfaj fészkéből. 

Arról, hogy legalább nappa lon ta mindig a nőstény az, mely 
a tojások költését eszközli, meggyőződést ugy szereztem, hogy 
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könnyű halász-zsákkal az ülö mada ra t leborítván, azt perczekre 
foglyul ej tem. És az ily módon elcsípett hosszucsőrüek egytől-
egyig mind tojóknak bizonyultak ; az esetek száma pedig összesen 
17-re rug. 

A tojásfakadás idejekor, vagyis midőn a kicsi jószágok 
tojáshéj-börtönükbői életre kelnek, a him szalonkában is ösztön
szerűleg felébred a szülői szeretet érzete s eddigi meglehetősen 
passiv, sőt ta lán nagyon is közönyös viselkedésével szakítva, ettől 
kezdve párjával hűségesen megosztozik a családi élet s szülei 
gondok viselésében. 

A kicsi népség nevelése és folytonos rendben t a r t ása pedig 
nem kis feladat és ugyancsak igénybe veszi a szülők gondossá
gát ! A fiókák ugyanis eleinte igen csekély értelmi, hogy ne 
mondjam, szellemi képességgel vannak felruházva, ennélfogva 
— daczára minden virgonczságuknak — annyira óvatat lanok és 
ostobácskák, hogy a biz tonságukra való folytonos figyelem nagy 
gondot ád a folytonos aggodalmak közt élő s az apróságot rend
kívül félteni látszó öregeknek. Ugyanis a kis szalonkák igen fürge 
lények lévén, szeretnek össze-vissza mindenfelé szinte észnélkül 
szaladgálni ; igy az tán vigyázat lanságukban akár hányszor fedetlen 
t isztás helyekre is kiötölvén, közülök nem egy leli vesztét a les
kelődő ellen karmai között. 

A kedélyes élénkség, a majdnem szünetnélküli mozgékony
ság, a kis szalonkák velők születet t tu la jdonságának mondható . 
Al ighogy a napvilágra jönnek, éppen mint a fürjeknél és foglyoknál 
tapasz ta l juk: már v idáman futkosni, hanczurozni kezdenek, miköz
ben finom hangzású pipegést ha l la tnak. Talán a korai és úgyszól
ván folytonos mozgékonyságnak lehet tulajdonítani valóban meg
lepő gyors fejlődésüket, tes tük gyors növését és igen rövid idő 
alatt tör ténő bámula tos m e g e r ő s ö d é s ü k e t ? Ugyanis midőn élet
koruk a harmadik hé t körül j á r , m á r képesek egy kissé repdesni , 
«gy hónapos korukban pedig meglehe tősen birják a repülés mes
terségét és rövid idő múlva a teljes tökély színvonaláig ju tnak 
benne. Mind a mellett addig, mig test i és tol lazat i fejlettségüket 
el nem érték, ugy látszik inkább szeretik lábaik, mint szárnyaik 
használatát igénybe venni és ugy látszik továbbá, hogy önál lóságra 
se gondolnak addig, legalább az oly fészekaljak, melyek hábor-

4 4 * 
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gátasoknak kitéve n e m voltak. De ha el is oszlik egy némelyik-
család — a mi nem gyakori eset s ta lán mindig valamely 
rossz körülmény közrehatása folytán történik, — tartózkodási 
hely dolgában rendesen az egymással szomszédos helyekre szo
rítkoznak. 

Általában meglehetős bizonyossággal állithatni, hogy a szalonka
család a legtöbb fészekaljnál az ösz kezdetéig együtt, illetve egy
más közelében m a r a d . Hogy az tán a két öreg gyakorol-e valami 
szülői befolyást a megnőt t ivadékokra vagy sem, azt nehéz volna 
e ldönteni ; de az tény, hogy néha teljesen röpképes kifeslett tollú 
anyányi fiókokat találni az öregek vezetése és teljes felügyelete 
alatt. 

Ami azt illeti, hogy némely tájakról a röpképesekké vált 
szalonkafiókok az öregekkel együtt egyszerre csak hirtelen ugy 
eltűnnek, hogy az tán színüket se látni többé, az tény, oka azonban 
mindig a szalonka létérdekét nagyon is közelről érintő égalji és 
talajviszonyokban gyökeredzik. Létfentartása ugyanis inkább a 
hűvös, mint lanyha égaljhoz s nedves talajhoz lévén kötve, ezen ter
mészeti igényeinek meg nem felelő helyek mellőzésére utalva van, 
ennélfogva, ha a hirtelenül jelentkező szaporítási kényszer ha tása 
alatt kevésbbé alkalmas, illetve természeti igényeinek nem minden 
tekintetben megfelelő helyen alapítja is meg családi tűzhelyét , 
mihelyt teheti , ivadékaival együtt azonnal jobb tanyát keres magá
nak, alkalmasint hűvösebb oldalokat, magasabb fekvésű erdőket 
választva uj otthonul az őszi vándorlás beáltáig, vagy ami 
legvalószínűbb, tán egyenesen a Kárpátok gilisztadus vadonjait 
keresi fel. 

Több vadászat i iró állítja, (Hoffmann azonban kétségbe vonja) 
hogy az erdei szalonkafiókok az öregek vezetése mellett esténkint 
sétakirándulásokat tennének. Részemről ezt az állítást saját tapasz
talataim alapján megerősí thetem, mert igenis nemcsak este, 
hanem néha késő dé lu tán is tesznek utakat , még pedig jó hosszu
kat és elég különöseket is hozzá. Az ily gyalogszerrel s mindig 
hosszú sorban elől az egyik, hátul mintegy hátvédképpen a másik 
öreggel sétaj ária tokát tevő szalonkák azonban mindig majdnem tel
jesen kifestett s többnyíre a szárnyalás teljes bir tokában levő 
fészekaljaknak bizonyultak, melyek szárnyaik haszná la tá t csakis a z 
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esetben vették igénybe, ha a szemlélőt észrevéve, annak teljes 
közelsége veszélyt sejtetett velük, vagy ha esetleg kergetősdire 
fogtuk a dolgot, mely utóbbi esetben szer terebbentek a szélrózsa 
minden i rányába. Egészen gyönge fészekaljaknál sétakirándulások 
ugyan nem tapasztalhatók, hanem az igenis többször megfigyelhető, 
hogy szokott tar tózkodási helyeiken nem igen nagy térközben, a 
n a p minden szakában lehet őket látni, a mint bohókás futkosást 
visznek véghez. És erről minden figyelmesebb vadász meggyőző
dést szerezhet , ha sikerül egy szalonkafészek-alj tanyázó helyét 
kikutatnia, a melyre azonban — melesleg legyen megjegyezve — 
nem avatot t szakember t többnyire csak a vélet lenség vezet. 

Az ily hely közelében csak el kell ülni s ha az tán csönde
sen viseljük magunkat , nem valami hosszú várakozás után egymás
u tán látjuk előötleni a kis hunczutokat , a mint komikus mozdu
latokkal, furcsa tes thordozás s fölfelé i rányzot t a lácsapot t farkkal 
hanczuroznak egymással , közbe-közbe áskálást , furkálást kisérelve 
gyöngécske csőrükkel. Amint azonban fölhangzik az öreg him 
figyelmeztető ku r ran tá sa vagy „dak dak" intő szózata , azonnal 
— mintha csak puskából lőtték ki volna valamennyi t — villám 
gyorsan v issza i ramodnak a sürüs alj közé. 

Bámulatos , sőt valóban meglepő az a rendkívüli szülői 
szeretet és ragaszkodás , melyet kivált veszély ese tén az öreg 
szalonkáknál tapaszta lunk, különben nem valami rokonszenves 
Mókáikkal s z e m b e n ; és ez annál meglepőbb, mer t ily apat ikus 
lénynél, mint a mi hosszucsőrü madarunk , valami mély kedélyt 
alig tételezhetünk fel. 

Ha a szerte mászkáló f iókmadarakat orvvad támadja meg, vagy 
egy hir telen fölbukkanó vizsla vagy a vadász a lak jában lép föl a 
fenyegető veszély, az öreg szalonkák korán tsem lesznek hűtle
nekké kis családjukhoz, de ott repdesnek felettük folytonosan a 
legnagyobb aggodalom gyötrelmei között, szünte lenül hal latva 
„dak dak" szerű vészkiáltásukat, hogy a fejüket vesztet t kis jószá
gokat a leggyorsabb menekülésre ösztönözzék, a mi az tán pi l lanat 
alatt meg is történik, mer t a kis szalonkák észhez kapva, az öre
gek figyelmeztetésére nyomban ugy el tűnnek, min tha csak a föld 
nyelné el őket. 

A kitanult vén szalonka tojó azonban az emberre l s a dúva-
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dákkal szemben gyakran épp oly ravasz cselfogással él fiai mentése 
czéljából, mint a minőt pl. a fogolynál és némely kacsafajnál 
tapasz ta lunk s ez abból áll, hogy színleli, mintha erősen sérült, a 
menekülésre alig-alig képes á l lapotban volna. Folytonosan a l acso 
nyan — a földet majdnem érintve — röpkéd, látszólag nagy eről
ködést fejtve ki szárnyai h a s z n á l a t á b a n ; majd levágja magá t a 
talajra s az tán fölfelé ugrándozik, mint a szárnyalt szalonkák szok
tak, sőt egyet-egyet hemperedik is a földön, min tha kitudja mennyire 
odavolna . . . Azonban e szemfényvesztő szimulácziók közben foly
tonosan távozik a figyelmessé lett üldöző előtt valami közeli sürüs 
felé. Mikor az tán már jó da rab ra m a g a után csalogat ta üldözőjét, 
egy suhintással eltűnik a szem elől, hogy egy észrevehetlen 
nyilason át visszatérjen kicsinyeihez. 

Persze , az alat t az idő alatt , mig az a n y a m a d á r a leirt módon 
tévedésbe hozni igyekszik ellenét, a fiókák se maradnak tétlenül. 
Pi l lanat alat t ugy szét futnak s elrejtőznek, a hány annyi felé, 
hogy tökéletesen nyoma vesz az egész családnak. Ugyanis a kis 
jószágok nagyon értik, miként kell az avas falevelek közé, egy 
kis talajmélyedésbe, bokortőbe, lecsüngő galyazat alá ugy meg
vonuln i , hogy a legélesebb szemnek is fölfedezhetlenek marad
janak ! És csodálatos , nemcsak az emberi szem előtt maradnak 
felfedezhetlenek, h a n e m még a legjobb orrú pointer is alig bir 
reájuk a k a d n i ! 

Olvasván erről Hoffmann sza lonkamunkájában , kétesnek tet
szett előttem a dolog, azért is személyes meggyőződést szerzendő 
erre nézve, egy nagyon kitűnő orrú pointerre l kísérletet tet tem 
kis szalonkákra. Ám de mi tör tént . Egy nap három fészekaljat 
kereset t fel az eb , melyek mind néhány napos csirkécske nagy
ságúak valának. Azonban, daczára hogy a kis állatkák úgyszólván 
az eb hasa elől r iadtak szanaszét , mégis egyetlen egyet se sikerült 
a jó orrú ebnek — mely a fürjet jó széllel már 60—70 lépés
nyiről je lezni szokta — megta lá ln ia ; a mi valóban hihetetlennek 
te tszhetnék, ha tény nem lenne. Ebből pedig azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy a kis szalonkák rendkívül csekély önszaggal 
illetve szimattal bírhatnak. 

Sokat hal lot tam említeni és olvastam is több szakmüben, 
hogy az erdei szalonka ha — gyanithatólag — nem érzi magát 
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biz tonságban Bókáival, azokat a levegőben egyenként elhordja 
távolabb eső helyekre is.*) 

Noha ez állítás a többszörös megfigyelések során bebizonyul t 
ténynek tekinthető is, mind a mellett a fiókák elszáll í tásának módja 
az öregek által, hogy t. i. csőrükben, álluk alá fogva, ka rmaikban 
vagy csüdeik közé fogva történik-e az, koránt sincs teljes bizo
nyossággal megál lapí tva ; azért ezt még nyilt kérdésnek tekinthet
jük, tekintem részemről is, a mennyiben nekem még nem volt 
a lkalmam ily lá tványban gyönyörködhetnem. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Sóitz Gyula orsz. főerdőmester a Magyar Ornitho

lógiai Központ tiszteleti tagja. Hermán Ottó, a M. 0 . K. 
főnöke Sóltz Gyula országos főerdőmesterhez a következő levelet 
in t éz te : 

Méltóságos Uram! 
A midőn szerencsém van Méltóságodnak a Magyar Orni tho

lógiai Központ oklevelét átnyújtani , a melylyel Nagyméltóságú 
dr. Darányi Ignácz v. b. t. t. földmivelésügyi m. kir. miniszter ur 
az intézet a jánla tára annak tiszteleti tagjává felavatja, vegye 
kegyesen tudomásul , hogy az oklevél egyfelől Méltóságodnak az 
intézet iránt mindenkor tanúsí tot t jó indulatá t ismeri el, de kifejezi 
egyszersmind tiszteletét és el ismerését a m. kir. ál lam vezetése 
alat t álló erdészet i kar i ránt is, mely évtizeden át folytatott buzgó 
megfigyeléseivel é rdemet szerzet t az aviphaenológia körül é s 
melynek Méltóságod, mint országos főerdőmester , vezére . 

Budapest , 1903. június hó 17. 
Hermán Ottó s. k., 

a M. 0. K. tb. főnöke. 
Maga az oklevél, melyet egy kócsag kőnyomatu képe diszit, 

a következő szöveggel b i r : 

*) Cabanis : Journ. f. Ornith. 1875. évi folyamában 143. lapon találunk 
ilyen esetet, mikor egy szalonka tojó lábai közé kapva fiókáit, egyenkint elszállí
totta őket. Sőt már Scopoli is emlit hasonló esetet, csakhogy ő a szállítás 
eszközéül a csőrt mondja : 


