
Az erde i szalonk a elterjedés e é s vándorlása . 
Irta :  Lakatos Károly. 

z erdei szalonka tulajdonképen európai madár, de Ázsia 
északi részében is előfordul egész Indiáig (Brehm szerint), 
sőt Kalkuta és Madrasig levonul. És — ugyancsak Brehm 

szerint — a földgömb 45. és 67. szélességi fokai között költ, 
bár báró Thungen tagadásba vette, hogy Spanyol és Görögország
ban szalonkaköltések fordulnának elő; azonban gróf Mühle meg
figyelési adatai azt kétségtelenül beigazolták. Ujabb kutatások 
nyomán az is igazolva lett, hogy a szalonka nagyfajta typusa a 
Kaukázusban állandó; a téli évszakban legfeljebb az északnak 
fekvő hegyoldalakat cseréli fel ugyanazon hegyláncz déli lejtőivel. 
A kanári szigeteken és az Azorokon ugyanígy van, mert azokon 
gyakran találtak február hóban fészkelő szalonkákat. Az ottani 
erdőségekben tehát a hosszucsörüekre nézve olyanok a viszonyok, 
hogy a szalonkák nincsenek kényszerítve tartózkodási helyük 
megváltoztatására, illetőleg a költözködésre. 

A nálunk őszszel átvonuló szalonkák déli vidékeken, de 
legnagyobbrészt Afrikában telelnek át; idegenben való költésükről 
azonban szó sincs, aminthogy semmiféle költözködő madár sem 
alapit magának telelő helyén családi otthont. 

Európa déli vidékein, Kis-Ázsiában, a Földközi tenger egyes 
szigetein, sőt Angol, Ir és Skótországban is sok szalonka telel. 
Német, Osztrák és Magyarország sehogysem téli állomása ugyan 
az erdei szalonkának, mindamellett egyes, valamiként ittcseppent 
példányokkal gyakran találkozhatunk, kiválóan a védett meleg 
források közelében; az ily szegény téli nyomorgók közül azonban 
alkalmasint csak kevés éri meg a tavaszi napsugár melengető 
ragyogását, mert a hideg és élelemhiány miatt kevés kivétellel 
elpusztulnak, a gyenge lefolyású tél azonban kedvezőbb exiszten-
cziát nyújt nekik. 

Régebben az a vélelem volt elterjedve a kisszalonkákról, 
hogy midőn azok őszi költözködésük alkalmával a déli vidékek 
felé vonulnak, Afrika északi partjain és Kis-Ázsián tul nem terjesz
kednek; ujabban azonban nyilvánvaló lett, hogy sokkal mélyebben 
hatolnak be a forró égöv területébe, mintsem azt azelőtt feltételez-



ték. Ugyanis az utazók jelentései szerint az erdei szalonkának 
mindkét typusa, de különösen a kéklábuak (kicsinyek) ott mindenütt 
találhatók, ahol az eryka és babér terem. Sőt azokon a sivár magas
latokon, melyek a Nilus és Vörös tenger között a vízválasztót 
képezik, tehát a Samhara bozótosaiban és a Szahara sivatag 
oázisaiban is rájuk lehet bukkanni; az Eufrát és Tigris folyamok 
erdős lápjain meg éppenséggel nem tartoznak az európai madár-
ritkaságok közé. 

Anglia, Írország és Skóczia kedvencz telelő helye a szalon
kának és különösen enyhe teleken a kedvező területeken oly 
számmal telelnek ez országokban, hogy mennyiségük aránylag 
szinte meglepőnek mondható; pedig az ottani szalonkás helyek 
meglehetős magas északon feküsznek. E feltűnő körülmény nem 
csupán a Golf-áram által okozott melegben leli magyarázatát, 
hanem inkább abban, hogy a talajviszonyok ez országokban, 
különösen Skócziában, a szalonkákra nézve rendkívül kedvezők, 
gilisztadusak s a leszurás ténykedésére felette alkalmasak. — Angliá
ban az emiitett előfordulási viszonyoknál fogva tehát, csakis őszszel 
és télen szokták a szalonkát vadászni, ellenben a tavaszi vadászatokat 
csak egyesek gyakorolják, sőt a legtöbb vadász nem is tud tavaszi 
szalon kavadászásról. 

Nagy-Brittániában különösen Írország nyugati és délnyugati 
részeiben történnek nagyarányú szalonkatelepedések a mondott 
időben. Mint a britt tudósítások emiitik, különösen Sligo és Mayo 
grófságok nevezetesek kitűnő szalonkázó helyeikről. Egy tudósítás
ban olvastam, hogy Mayo-ban hat vadász egy napon könnyen 
hozhat 20—60 szalonkát aggatékra, de megtörtént már az is, hogy 
egy nap alatt 80 szalonka lövetett lord Sligo erdeiben. Liszadel 
mellett, a Sligo grófságban, egy alkalommal nyolcz vadász, három 
napig tartott vadászaton 300 szalonkát fűzött aggatóra, s ugyanazon 
vadászterületen egy más alkalommal hét vadász által 338 szalonka 
lövetett! — Lord Elchó-ról mondják, hogy 1863/64. év telén Kerry 
grófságban (Muckrosztban és Kittorneyben) öt nap alatt, átlag 
ötödmagával vadászva, 840 szalonkát ejtettek el; az egész téli 
lelövés eredményét pedig 1250 szalonka képezte. 

Még Muckroszt mondják (Írországban) kitűnő szalonkázó 
helynek a tömeges szalonkatelepedések folytán, melyek állítólag 



évről-évre csökkenetlen gazdagságuak. Mr. Amphlett, 1883-ban, 
néhány barátja társaságában, 1150 szalonkát lőtt itt a téli szezon 
alatt. Lord Ardilaun birtoka a Golvay grófságban Asford mellett, 
szintén dus szalonkatelepedő hely. Itt egy alkalommal január hóban 
öt vadász egy nap alatt 106, egy hét lefolyása alatt pedig 350 
szalonkát lőtt. 1880 év január havában ugyancsak az emiitett 
területen hat vadász négy napi vadászat után 365 szalonkával 
számolhatott be. 

Általában egy jó Írországi szalonkázó terület évi lelövésének 
átlagát 3—400 darabra teszik; de rendkívül kedvező években 
e szám majdnem mégegyszer olyan magas lesz. 

Itt megjegyzem, hogy Anglia, Skóczia és Írország legsza-
lonkadusabb területei mind a tengerpart vidékén feküsznek. 

Ázsiában tél idején a szalonka egész az egyenlítőig le szokott 
vonulni: tehát ebben a földrészben sokkal délibb tájakat keres 
föl, mint Afrikában. Elő- és Hátsó-Indiában már sokszor lőttek 
erdei szalonkát. Innen a nagy folyamok mentén vonul tovább 
Himalaya óriási hegyei felé, ezeken átkel és felhúzódik egészen 
Szibéria megméi hetetlen síkságaira, ahol — utazók állítása szerint 
— megfelelő alkalmas helyeken oly nagy számban fordul elő, 
amint talán sehol máshol a világban. 

Chinának keleti partvidékein a hosszucsőrü tavaszkor és 
őszkor csak ugy huz, mint nálunk. A Japán szigeteken, különösen 
pedig Tokió közelében téli vendég. Érdekes, hogy China északi 
részének némely vidékén az erdei szalonka egészen közönséges 
madárszámba megy. Indiába már október közepén érkezik téli 
településre; de az aránylag korai érkezést korai elvonulás is követi, 
amennyiben januárban már elvonulnak innen a szalonkák. Kétség
kívül a China északi vidékén uralkodó mérsékelt éghajlatban 
találja magyarázatát az a körülmény, hogy ott a hosszucsőrüek 
ugyanazon időben teszik meg vándorutjokat, mint Európában. 

Amerikából eddig még nem ismerünk megfigyelési adatokat 
a szalonka előfordulására nézve, mindössze is csak néhány eltévedt 
példányról lehet szó esetleg, melyeket valószinüleg a tartós keleti 
szelek téritettek ki utjokból. Az irodalmi adatok szerint Amerika 
földjén New-Yersey, New-Foundland és Virginiában lőttek egyes 
szalonkákat. 



Az erdei szalonka költözködésének négy kiindulási főpontja 
van. Ha most szem előtt tartjuk egyrészről ama vidékek földrajzi 
fekvését, amelyek a hosszucsőrüek téli tartózkodási helyét képezik 
és továbbá ha másrészről tekintetbe vesszük a szalonkák ama 
rendes költözködési szokását, hogy utjokat, amig csak lehet, mindig 
a szárazföld fölött folytatják és a tenger fölött csak végső 
kényszerből húzódnak át s mindig a legkeskenyebb tengerszoroson, 
s végül ha aztán figyelemmel megtekintjük Európa geográfiai 
alakzatait a térképen: akkor könnyen megtalálhatjuk azokat az 
emiitett fő utvonalakat, amelyeken az erdei szalonka költözködni 
szokott. A nagy félszigetek, mint Spanyolország, Olaszország, 
Balkán és még Kis-Azsia is, azok a szárazföldi hidak, melyeken 
át a költözködő szalonkák húzódása történik. Természetesen a 
vizi utak mindig kedvelt vonulási vonalakat képeznek. A folyók, 
folyamok völgyületeit a nagy félszigeteken át is követik a vonuló 
szalonkák, ha azok hazájuk felé vezetnek. 

Emiitett négy főútvonalnak kiindulási pontjai földtani és éghaj
lati szempontból egymástól igen eltérők, miért is a vándorút 
kiindulási pontjain a madárhurczolkodás kezdete a különféle helyi 
viszonyoktól függ s ennélfogva bizonyos, hogy a hosszucsőrüek 
költözködése nem minden ponton kezdődik egyszerre. Beigazolja 
ezt az a tapasztalat is, hogy például Skócziában néha sokkal 
előbb érkeznek meg a szalonkák, mint hozzánk. Még jobban 
beigazolható ez Oroszországban, hol a szalonkák nagyobb tömege 
tulajdonképen csak két huzódási vonalat tart be és pedig a Fekete 
tenger nyugati és keleti partja mentét, ekként kerülve el a jól 
ismert veszélyeket, melyek a Fekete-tengeren való áthúzódásuk 
alkalmával őket érhetné. 

E vonulási rendben rejlik annak magyarázata, hogy Orosz
ország déli részében a Dniester folyammenti lapályokon a 
tavaszi költözködés idejében legtöbb szalonkát lehet találni, mig 
a Dnieper és Don folyamok mentén a szalonkahuzást alig is
merik. Ellenben az orosz ornithologusok értesítése szerint, a 
Volga és mellékfolyóinak partvidékeit nagy számmal keresik fel 
a szalonkák. 

Természetes, hogy az emiitett főutak csak azokat a főbb 
útirányokat jelölik meg, a melyeken a hosszucsőrüek tömege 



érkezni szokott. Számuk, valamint megjelenésük ideje különben 
teljesen a lokális viszonyoktól függ, mert hiszen költözködésüket 
is a helyi viszonyok idézik elő, amelyek ép ugy változhatnak, 
mint akár az időjárás és a szél iránya; hiszen tudvalevőleg már 
a levegő nedvességtartalma is befolyással lehet a szalonkák köl
tözködésére. Befolyást gyakorolnak továbbá az egyes helyek föld
rajzi fekvése, folyam- és folyóviz-menti völgyek és a hegyek 
közelsége stb. Az is tudvalevő dolog, hogy a szalonka ffőrészben 
a táplálkozás szempontjából s nem a vidék éghajlati viszonyai 
miatt oly válogatós a felkeresendő hely megválasztásában és 
eszerint irányítja útjait. Épp azért huzódási irányát gyakran ki-
számithatlan módon megváltoztatja és sokszor megállapodás nélkül 
átvonul oly helyeken, ahol különben£évről-évre állomásokat szokott 
tartani; ennek oka pedig nem más, minthogy a kérdéses vidék 
abban az évben nélkülözi a szalonka létexistencziájára nézve 
szükséges feltételeket: a puha, nedves talajt, mely a szurkálást 
lehetővé tenné — s a gilisztádus tartalmat s talán még egyebeket 
is. De főleg a gilisztás-területek fontosak, mert a légtüneti változá
sokkal kapcsolatban főrészt a megélhetési gond az, amely a hosszu-
csőrü nemzetséget — és minden költözködő madarat - a téli 
állomáshelyekre való költözködésre utalja, s talán van a madárban 
bizonyos ösztön is, amely rákényszeríti az oly vidékekre való 
vándorlásra, melyek olyan táplálékot nyújthatnak, aminőt azon 
időben hazája nem adhat — és tény az, hogy csupán azokat a 
helyeket keresik fel és biztosan csak oly területeken találhatók a 
szalonkák, a hol megvan a teljes biztositéka megélhetésüknek. 
Különben annak bebizonyítására, hogy főrészt a megélhetési gond 
az, amely madarunkat a nagy mozgalomra készteti, még felhozhatni 
azt a feltűnő jelenséget, hogy Francziaország déli vidékein soha
sem telel át erdei szalonka; pedig ott elég meleg az éghajlat; 
mig a meglehetősen északon fekvő Skócziában egész télen át 
állomásozik. 

Az őszi vonulási mozgalom állandóan az északon uralkodó 
időjárással, vagyis a klimatikus viszonyok előbb vagy később 
történő határozott és gyökeres megváltozásával, valamint a szin
tén határozottá vált széliránynyal áll szoros összefüggésben. Igy 
a vadászok által u. n. rossz szelek (nem kívánatos, ellentétes 



szelek) hátráltathatják az elindulást és megfordítva. A tavaszi 
felvonulást is természetesen az idő s ezzel összefüggő tényezők 
befolyásolják. De minderről alább lesz szó. 

Gróf Mühle megfigyelései szerint Görögországba egyes 
szalonkapéldányok már szeptember közepén megérkeznek s rend
szerint a magas hegyeket választják ideiglenes lakóhelyül, honnan 
később a hideg által a lapályokra szoríttatnak le. Amint a fürjek 
legnagyobb része a tengeren való veszedelmes átkelést megkezdte 
— mondja Mühle, megjelennek a Moreákon az erdei szalon
kák és ugyanazon helyeken, amelyeken kevéssel ezelőtt a „vadász"(?) 
sikeres fürjvadászatokat tartott, t. i. a cserjékben és bokrosokban 
húzzák meg magukat. Számuk rendivüli nagy. 

Ha hideg időjárás áll be, akkor elvonulnak a bokros mezők
ről s csak szük hegyi völgyekben s a dombok lejtőin, melyek a 
déli oldalon fekszenek, vagy pedig cserjés folyó-partokon talál
hatók. Mellékesen megjegyezve, akkor kezdődik itt a tulajdon
képen i öldöklés: „Kivált az angolok, kik nem a zsákmányért, hanem 
talán csak azon okból vadászszák oly szenvedélylyel a szalonkát, 
hogy lőjegyzékükben minél nagyobb számokat Írhassanak be : e 
szép szárnyas vadfaj között iszonyú pusztítást visznek végbe. Épp 
igy gazdálkodnak az olaszok is, kiknek pusztításairól az évente 
kezeim közé kerülő trieszti déli-gyümölcskereskedések árjegyzékei 
nyújtanak fogalmat. Náluk ugyanis állandóan „friss" szalonkák 
vannak aránylag igen olcsó árban hirdetve. Épp ezért nem volna 
érdektelen megtudni, vájjon hány ezer meg ezer szalonka kerül 
ily alkalommal forgalomba".*) 

Az erdei szalonkának a görög lapályokon való megjelenése 
Lindermayer szerint is, egészen az időjárástól függ. Állítása 
szerint délnyugati széllel sem a síkokon, sem pedig az előhegye-
ken nem található szalonka, de alig, hogy feltámad az északi szél 
az albániai hegyek felől, máris mesés tömegét hozza magával a 
szalonkáknak. Februártól kezdve megkezdik felvonulásukat. Körül
belül hasonló áll más dél-európai vagy északnyugati-ázsiai tarto
mányokra, tehát Oláhországra, a Bolgárföldre, Törökországra, 
Kis-Ázsiára, Déli-Olaszországra és Spanyolországra, de valószínű
leg Marokkóra nézve is. 

*) Czin k E : „Di e Waldschnepf e u . ihr e Jagd" . 



Az erdei szalonka őszi költözködési mozgalma, illetve 
hazánkon való átvonulásának kezdete bizonytalan, nincs szigorúan 
betartott, tehát teljes pozitivitással megállapítható rendhez kötve, 
mert az az induló helyeken való mozgató körülményektől függ, 
t. i. az időjárástól s a viszonyos mellékkörülményektől, avagy 
talán csakis a szalonkáknak a táplálékhiány iránt érzett aggodalmá
ból kifolyólag; ennélfogva az adott körülményekhez képest a 
szalonkavonulás korábban vagy későbben történik. A mozgalom 
kezdete azonban tapasztalás szerint kb. szeptember utolsó hetében, 
illetve utolsó napjaiban szokott történni s többnyire egyenként való 
hulladozások képezik megnyitóját, mely kezdetleges mozgalom 
rendszerint október első negyedébe benyúlik. 

Az, hogy a Kárpátok kivételével hazai alacsonyabb hegy
ségeinkben és síksági erdeinkben szeptemberben aranyért sem 
lehet szalonkát találni, holott az augusztusi cserkészetek alkalmá
val helyenként a cserkészutak mellől egyre-másra keledeznek (ré
gente például a Rezi vágásokban Zalamegyében, néha egész 
sokaságát lehetett az ott költő szalonkáknak rebbenteni), azt bizo
nyítja, hogy a nálunk kelt ivadékok szüleikkel vagy tovább állnak 
északibb tájak felé, vagy pedig a magas hegyek (Kárpátok) 
hűvöseire vonulnak fel. 

Egyébiránt tul a Dunán az őszi szalonkaköltözködés rende
sen október első hetében veszi kezdetét. Eleinte ugyan csak nagyon 
szórványosan s oly helyeken találni őket, a hol a szalonka külön
ben előszeretettel tartózkodni nem szokott; föltehető tehát, hogy 
ezek a szalonkák messze útról érkező fáradt vándorok, melyek 
éppen ez okból a hely különös megválogatása nélkül szállnak le 
s aránylag csekély kiterjedésű földterületen maradnak. Az első 
jelentkezők többnyire meglehetősen sovány gerinczek, mig a ké
sőbb érkezők sokkal jobb húsban vannak; mely körülmény amel
lett bizonyít, hogy az előbbiek távolabbról s talán mostohább 
éghajlat alól jöttek. Ha a rendes költözködési mozgalom beáll, 
az érkezők kis csapatai néhány napi pihenés után nagyobb terü
leten szerteszóródnak; október második fele azonban rohamos 
távozásra készteti a fölváltva állomásozókat s akkor veszi kezdetét 
az igazi „nagy ut" tulajdonképpeni mozgalma. Ma még van 
szalonka, sőt egyes helyeken aránylag számosat rebbenthetünk; 



de holnap már ugyan-e helyeken irmagnak sem találunk egyet 
is. Azután a nagy trallárum után november végéig és néha 
még deczember elején is csak egyesekre bukkanhatunk, sőt né
mely megkésettek számosabb tagból álló húzásait is tapasztalhat
juk olykor szórványos időközökben, kivált hosszú őszök alkal
mával. Néha azt hihetnők, vége a szalonkaidénynek s csak azután 
kezdődik az igazi aratás! Végre a hideg fuvalom és fagy az 
utolsó őszi vendéget is végleg elűzi tájainkról. 

Ezen általánosságokból csak az alföld rónasági erdei, a 
Tisza és dunamenti nyárfások s füzesek és Oláhország veendő ki-
Az előbbi területeken az erdei szalonka rendesen november dere
káig tartózkodik, Oláhországban talán még tovább, mert innen a 
Balkán déli lejtőire és onnan a görög szigetekre hamar eljut. 

Az erdélyi részekre vonatkozólag Csató János barátom hoz
zám intézett levelében azt irja, hogy „őszszel, a mint a magasabb 
hegyeken kezd kihűlni a levegő, megkezdődik a szalonkák vissza
felé vonulása, vagyis „mennek". Szeptember utolsó napjaiban 
már találhatni egyeseket az alább fekvő nyires erdőkben vagy viz-
melletti égeres berkekben. A mikor aztán az alantabbi vidéken a 
gyengébb derek bekövetkeznek, akkor találtatnak legnagyobb 
számmal az alanti nyiresekben s égerfa berkekben, de felkeresik 
a sürü cserjéseket is, itt azonban a legnagyobb sűrűségeket foglal
ván el, nehéz rájuk vadászni, mig ott, a hol ritkás nyiresek és 
hűvös berkek vannak, minden jó évben kiváló eredménynyel 
vadászhatni rajok. A Székelyföldön az u. n. rétyi-nyir, a „Nagy-
Szeben körül fekvő havasalji községek nyiresei s a Sztrigy men
tének és Hátszeg vidékének szép égeres berkei kiválólag ama 
helyek, melyeket őszszel a hosszucsőrüek nagyobb számban 
szoktak felkeresni; a görgényi erdőszélek is híresek szalonka
gazdagságuk miatt. Az őszi vonulás megszakításokkal csaknem 
egy pár hónapig is eltart, olyformán, hogy időközönként ujabb 
meg ujabb átvonulókra lehet bukkanni, ha időközben fagy nem 
áll be". (Épp igy van a dunántúli részekben is. Szerző.) „Részem
ről" — mondja még Csató — „a legkésőbbi szalonkát deczember 
hó első napjaiban rebbentettem fel, hanem ilyen késő időben 
már csak egyeseket s ezeket is kivételesen találni". 

A telelésekre vonatkozólag utólag megjegyzem, hogy Német-



ország és Ausztria épp ugy nem képez telelési helyet, mint a hogy 
Magyarország sem; hogy mégis egyes szalonkák telente is elő
kerülnek kivált a januári hajtóvadászatok alkalmával, az csupán a 
véletlenségnek róható fel, mert az ilyenek semmi esetre sem 
tudatos telelési szándékkal, hanem valamely kényszerítő körül
mény befolyása következtében cseppentek itt valamikép. 

A hosszucsőrüeket azokról a helyekről, ahol áttelelni szoktak, 
az eddigi tapasztalatok szerint a szelek indítják útnak. Nagy befo
lyást gyakorol a szél magára az útirányra nézve is, ugy, hogy 
azt meg is változtathatja, sőt a költözködési mozgalom élénkíté
sére vagy elzsibbasztására is befolyást gyakorol, azaz kedvező 
szél útra serkenti vagy csábítja a szalonkát, avagy a feléledt költöz
ködési kedvre lelohasztólag hat, meg is szünteti, ha kedvezőtlenre 
fordul. Mert az állatok közt a madarak s ezek között főleg a 
szalonkák azok, melyek különösen finom érzékkel birnak az idő 
változásai iránt s azt idejekorán megérzik; épp ezért már napokkal 
előbb megkezdik utjokat s innét van az, hogy a szalonkák minden 
felállított szabály és megfigyelés ellenére néha oly időben és 
helyen jelennek meg egész váratlanul, amikor és hol nem is 
sejtették volna őket. 

A gyenge szelek nem akasztják meg a szalonkák költözkö
dését, de rögtön megszünteti azt az erős vihar és rákényszeríti a 
szalonkákat, hogy olyan helyeken is leszálljanak, a melyek meg
élhetési feltételeiknek semmikép sem kedveznek. Ha ilyen vihar a 
tengeren való átkeléskor lepi meg a költözködő csapatokat, akkor 
töméntelen számban szoktak elpusztulni. Általában a szelek — 
mint már emlitém — sokkal inkább befolyásolják a költözködést, 
mintsem gondolnók. A már folyamatban levő vonulás minősége 
mindig az uralkodó széljárástól függ. Az északkeleti szél tovább
vonulásra ösztönzi a szalonkákat és az okozza azt is, hogy egy
szerre csak egy napon egyetlen szalonkát sem találunk ott, a hol 
az előző napon bőven voltak. Ha élesebb északkeleti szél támad, 
akkor a szalonkákat csak rövid ideig lehet látni, alig hallatják 
szavukat s gyorsan elvonulnak. Ez nyilvánvaló jele az újra fel
éledt költözködési kedvnek. 

A föntebbiekből kitűnik, hogy a vonulás nem pillanatnyi idő
járástól függ, mint sok vadász véleményezi, hanem csakis a gyö-



keres időváltozástól, mit a szalonkák ösztönszerű előérzetükkel 
már keletkezőben megéreznek. És ez a költözködő madarakra 
nézve általában véve is áll. Innen van az a valóban csodálatos 
összhang, mely a költözők megjelenései tekintetében uralkodik; 
egy időben jelennek meg azokon a helyeken, melyek klimatoló
giai viszonyai egymással megegyeznek. 

Eltekintve egyes igen korán jelentkező (talán itt telelt?) pél
dányoktól, a tavaszi vonulás nyitánya átlag véve márczius derekára 
tehető; ha azonban ekkor havas, fagyos hideg idő jár, a kezdet 
későbbre esik. Ha kemény tél után korán következik be lágy 
idő s a lég folyton enyhe marad: a tavaszi húzás, illetve vonulás 
legrendesebben szokott megtörténni; viszont ha a költözködést 
befolyásoló időjárás sokáig kedvezőtlen : a költözködés meg nem 
indulhat. Az is bizonyos, hogy az időjárás gyökeres változásával, 
a hőmérsék hirtelen emelkedésével és a szél fordultával rövid, 
de tömeges vonulás szokott lenni. Hogy miért tart ilyenkor a 
vonulás csak rövid ideig? Arra legtalálóbban az öreg Brehm 
szavaival felelhetek: „Feltűnő, mily biztosan vezérli a madarakat 
természeti ösztönük tavaszi vándorláskor megérkezésüket illetőleg... 
Ha idő előtt érkeznének meg: éhen halnának; ha pedig későbben f 

akkor nem volna idejük költéshez, fiaik felneveléséhez s megved-
lésükhöz." Mikor megmozdul a szalonkában a titkos sugallat, 
afrikai vagy egyéb délszaki telelő szállásáról, hol az ottani telet 
alkotó deczemberi és januári esőzésektől februárban még puha a 
föld, de a hó végén már keményedni kezd; megindul oly északi 
fekvésű vidékekre, hol langyos tavaszt és nedves földet talál. 
A langy idő nemi ösztönének felel meg, a puha föld pedig arra 
szükséges, hogy abban kedvencz táplálékát, a földi gilisztát könnyen 
kereshesse és találhassa". 

A mint a délvidékeken érezni kezdi, .hogy ott a szárazság 
már-már beáll, mig viszont a párzási ideje itt van: ezt kedvezőbb 
viszonyok közt végezni útra kel felénk. Ha akkor aztán a déli és 
délnyugati szelekkel langy esős napok várnak rájuk, a vonulás 
megkezdődik, s a hosszucsőrüek pár nap alatt és tömegesen ér
keznek hozzánk; ha ellenben hideg északi és északkeleti szél
áramok (márczius havában sokszor uralkodó passát-szelek) s derült 
napokkal hűvös éjjelek járnak, a szalonkák telelő helyükről meg 



sem mozdulnak, vagy legalább is a nagy tömeg délibb tájakon 
maradoz el s csak egyes példányok jönnek előre, hihetőleg azok, 
melyeknek hazájuk Európa legészakibb része lévén, leghosszabb 
ut áll előttük s ezek a kéklábu kis példányok, mig amazok a 
bagolyfejüek. Ez fejti meg, miért esnek a legjobb szalonkavadá
szatok Szlavóniában; ott t. i. a különböző égalji befolyás miatt 
gyakran már nyiló félben van a tavasz, midőn a Dráván tul még 
zord az időjárás; a szalonkák nagyobb része tehát az ottani ked
vező fekvésű és talajú erdőségekben hosszabb állomást tartván, 
eredményesebb vadászatot nyújt, mint nálunk, hova csak spora-
dice érkeznek. 

Az a való tény, hogy a szalonkát a déli és a délnyugati szél 
hozza, az északi vagy északkeleti szél pedig vándorlásában meg
akasztja, némileg igazolja azt a nézetet, hogy a szalonkák szél-
menlében szoktak vándorolni; de Olaszországban, sőt hazánk déli 
vidékeiről is rendszerint akkor szokott érkezni az első hosszucsőrü 
megjelenéséről szóló hir, a mikor északi szelek uralkodnak. Az adriai 
tenger szigetein ugyanezt a tapasztalatot tették. Tehát e téren sem 
lehet biztos szabályt felállítani eme misztikus madár vándorlásáról. 

Bár a csendes havazás semmikép sem zavarja a hosszucsőrüeket 
reggeli és esti dürgési húzásukban, de ha a havazás sokáig tart 
és vastag hóréteg fekszi meg a talajt, akkor az érzékeny madarak 
elhagyják a kellemetlen tájat; de hosszabb referálásról szó sincs, 
mert bármi rosszra fordul is az időjárás, az távolabbi visszafelé 
vándorlásra nem szorítja az erdei szalonkákat, sőt a legtöbbször 
csak a völgyületeket keresik fel vagy az alkalmatlan tájék vég
határán keresnek enyhébb, alkalmasabb leszálló helyet az idő 
jobbrafordultáig; határozott formában azonban nem vándorolnak 
visszafelé, hanem a fölvonulás persze megszakad. A vastag hólepel 
általában mindig megakasztja a vonulás folyamatát. Ha sok a hó 
az Alpeseken és magasabb hegyeken, akkor a szalonkák az ilyen 
vidéket lehetőleg elkerülik és ilyenkor gyakran sokkal előbb 
jelennek meg Észak-Németországban, mint Csehország és Morva
országban, mert a németországi szalonkák Spanyolországon és 
Francziaországon át vették utjokat, az utóbbiak pedig, hogy el
kerüljék a hólepte hegységeket, nagyobb kerülő utat voltak kény
telenek tenni. 
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Hogy mi az oka annak, hogy az Alpesekben s a magas 
Kárpátokban majdnem egy hónappal később huz és dürög a 
szalonka minden a vonulásra kedvező körülmények daczára is, 
mint a hegyláncz tövében levő előhegységekben, azt biztosan nem 
lehet megállapítani. Vájjon ezek a szalonkák elkésett vándorok 
volnának, amelyek talán csak amiatt keresik fel a hűvösebb 
magaslatokat, mert a síkságon már meleg van s hogy onnan 
aztán tovább vándoroljanak az északi tájak felé? Vagy talán 
olyan példányok ezek, melyek ugyan együtt érkeztek a többi 
szalonkákkal, de itt a korábbi párosulás folytán a fajszaporitás 
törvényének hódolni kényszerülvén, költés végett keresik fel a 
magaslatokat, mint olyanokat, melyek eredeti költési zónájuk 
éghajlattani viszonyainak körülbelül megfelelnek; mig azok a 
szalonkák, melyek Európa délibb tájainak mérsékeltebb éghajlata 
alatt születtek, az előhegyek és sikok erdeiben is megrakják 
fészküket? Valószínűleg ez lesz a némileg titokzatosnak latszó 
dolognak az egyik magyarázata. 

A föntebb elmondottakat összevetve, tisztán áll, hogy a 
tavaszi szalonka-idény sikere nálunk kizárólag az időjárástól függ; 
ha hideg, havas, szeles, általában ha a húzásra nem kedvező a 
márczius: kevés szalonka jön egyszerre, az is röviden és rosszul 
huz, a nagy tömeg pedig kilesve egy kedvezőbb éjet, ugy elmegy 
fölöttünk, hogy hirét se vesszük; ha ellenben csendes, langyos 
napok, általában a húzásra kedvező idők járnak, a hosszucsőrü 
is rendes állomásokat tart, mert rossz idő által itt vagy ott vissza 
nem tartva, fölvonulási utja nem válik sietőssé, minek következ
tében csendesen, magasan és hosszabb ideig huz. 

A szalonka vonulásáról Csató János (már emiitett levelében) 
az erdélyi részekre vonatkozólag a következőket irja: „Az erdély
részi vadászok — már t. i. akik az alantabb fekvő vidékeken s 
nem a havasokban laknak — rendesen József napja körül szokták 
az első szalonkák megérkezését várni s az mint szabály forog 
közszájon; azonban a régiek a szabályokhoz még tudományos 
dologban is nagyon ragaszkodtak s nem igen törődtek a kivéte
lekkel, illetőleg eltérésekkel, melyek talán még gyakrabban szok
tak előfordulni, mint a szabályos állapotok, amint az 1886. évi 
tavaszi időjárás is tanúsította, elborítván hóval május 6-án a már 



kizöldült erdőket és mezőket". „A hosszucsőrüek is folytatja 
tovább Csató — tekintetbe szokták venni az időjárás eltéréseit s 
ahhoz alkalmazkodnak jövetelükben is, mely 16 napi különbsége
ket is felmutat. Ennekelőtte ugyanis 5—6 évvel, már márczius 
6-án lövetett egy darab Nagy-Enyeden; az idén (1886-ban) pedig 
az elsőt márczius 24-én észlelték. De az áll, hogy az első meleg 
eső után megérkeznek. Az idén egy pár meleg eső után künn 
járván, egyet se láttunk s már azon hiszemben voltunk, hogy 
utjokat másfelé véve, hozzánk csak kevesen fognak érkezni, mégis 
néhány nappal később tömegesen jelentek meg s meglehetős jó 
húzásunk volt. A tavaszi meleg légáramok nagy földterületekre 
terjednek ki s körülbelül egy ilyen kedvező s messze elhúzódó 
légáramlat hozza a hosszucsőrüeket, nem pedig a lokális meleg 
esők. Az erdélyi részekben, a dombos-hegyes vidékeket értve, a 
szalonkák márczius 20-tól április 10-ig szoktak legjobban húzni, 
de természetesen ezen állítás se szabály, mivel ha korábban 
melegszik fel az idő, korábban van a jobb húzás is és hamarább 
húzódnak odább. Hosszabb ideig tart a húzás idénye különösen 
akkor, ha a magasabb hegyeken havaz, alantabb pedig lágy idő 
van, mivel ilyenkor huzamosabb ideig időznek alant. Az is meg
történik, hogy már csaknem mind eltávoztak az aljból, azonban 
közbejön a hegyeken egy havazás, s akkor egy pár éjre megint 
visszatérnek az aljba, a midőn különös jó húzásban lehet gyö
nyörködni". 

Az erdei szalonka vonulása éjjel történik, noha kivételesen 
(nagy ritkán) nappal is történnek érkezések, a mit két izben 
személyesen volt alkalmam tapasztalni. Az éjjeli vonulás azonban 
szabályul vehető. A tovavonulás az állomásokról a dürgési jár-
latok (vagyis a tulajdonképeni húzás) s ezt követőleg a táplál
kozási röpködések befejezte után a késő éjszakában történik és 
pedig hangtalanul, legalább én sohasem hallottam, hogy a hold 
által megvilágított éjben tisztán kivehető, majd távcsővel is meg
figyelt szalonkák hangot adtak volna. E tovahuzódások körülbelül 
éjféltájban történnek egyesével, kettesével, hármasával vagy kisebb 
társaságokban, de sokat sohasem látni együtt, legalább nálunk 
nem. Ha valaki szép holdvilágos időben nem rösteli a derék 
éjszakára is kiterjeszteni az erdőben való tartózkodását s kivált 



ha alkalmas he'yen nagy tüzet is rak, a clerékhuzás idején alkalma 
lehet az éjszakában tovavándorló szép madarakban gyönyörköd
hetni, sőt aggatójára is kerithet belőlük, mert a húzódások nem 
magasan történnek. Volt rá eset a Kárpátokban, de a szentendrei 
hegyekben is néhányszor, hogy az esti húzás silány eredményét 
11—1 óra közt lőtt éji vándorokkal egészíthettem ki. 

Visszatérve a nappal észlelt szalonka-vonulásokra, nyoma 
van az irodalomban, hogy egyes megfigyelők az északi tenger 
partjain és különösen a Kaukázusban és a Pyraeneusokban 
nappal is láttak vonuló szalonkákat. Hanem ezek a megfigyelések 
nem bonthatják meg az éjjelvonulás szabályát és csakis kivé
teleseknek mondhatók. Bizonyára rendkívüli időjárással állhatnak 
oki összefüggésben a nappali vonulási mozgalmak. Például a 
nyilt tengeren a hajósok többször látnak nappal vonuló sza
lonkákat, de ilyenkor bizonyosra veszik, hogy vihar fog kitörni. 
Az orosz ornithologusok állítása szerint Oroszország déli sík
ságai, í is lehet némelykor látni nappal vonuló szalonkákat, a minek 
rendes következménye ugyancsak az, hogy egy-két óra múlva 
iszonyatos viharok sivítanak át eme megmérhetlen területeken. 

Végül szólnom kell még ama rég vitatott kérdésről, hogy mi 
módon használja fel a szalonka a szelet költözködése közben ? 
Ez tulajdonképen még ma is az eldöntetlen kérdések között sze
repel sok mással együtt, melyek a szalonkára vonatkoznak s 
melyek érdekes hosszucsőrü vándorunkat oly rejtélyes, titok
zatos madárnak tüntetik fel. 

A szél felhasználására vonatkozólag kétféle véleménynyel talál
kozunk, egyik az, hogy a szalonka szél mentében s a másik, hogy 
szél ellenében szokott vándorolni. Részemről azt a tapasztalatot 
tettem, hogy mind a kétféle állitásnak van alapja, mert tényleg a 
szalonkát éji lesek alkalmával szél ellenében és szél után is láttam 
húzódni, előbbi esetben azonban a „szél" inkább csak erősebb 
áramlat és nem a „szél"-nek nevezhető tulajdonképeni fuvalom 
jellegével birt. Különben is erősebb szelekkel nem szokott a madár 
vándorolni s igy bizonyára a szalonka sem. Az pedig, hogy 
vonulás közben néha magasabb, néha meg alacsonyabb légáram
latokat szokott felhasználni aszerint, a mint azt a repülésre alkal
masnak találja: az már régen beigazolt tény. Tehát tévedés volna 
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azt hinni, hogy a szalonka mindig igen magasan vonul, sőt ellen
kezőleg igen alacsonyan is vonul, bizonyítja ezt az a számtalan
szor előforduló eset, hogy az Alföld sík vidékein a távirdadrótok 
alatt agyonütött vagy szárnyatört szalonkákat találnak. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK . 

I. 
HIRDETMÉNY 

az 1904. év tavaszán megtartandó erdészeti államvizsga tárgyában. 
A folyó évi tavaszi erdészeti államvizsgálat folyó évi április 

hó 25-én (huszonötödikén) és az erre következő napokon a fenn
álló szabályzat értelmében Budapesten az Országos Erdészeti 
Egyesület székházában délelőtti 9 órakor fog megkezdetni és 
folytatólag megtartatni. A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy 
a vizsga letehetésére nyert engedélyt a vizsga kezdete előtt a 
bizottság elnökének bemutassák. 

Budapest, 1904. évi márczius hó 6-án. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

II. 

PÁLYÁZAT ERDŐSÍTÉSI JUTALMAKRA. 
13708/1904. sz. Az erdőtörvény (1879. évi XXXI . t.-cz.) 

165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos- és futóhomokterületeken 
foganatosított közgazdasági jelentőséggel biró erdősítések meg
jutalmazására a folyó évben hat (6) nagy jutalmat, hat (6) első
rendű és hat (6) másodrendű elismerő julalmat tűzök ki az országos 
erdei alapból, még pedig: 

két egyenként 1000 koronás nagy jutalmat, 
két egyenként 800 koronás nagy jutalmat, 
két egyenként 600 koronás nagy jutalmat, 
három egyenként 500 koronás elsőrendű elismerő jutalmat, 
három egyenként 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmat, 
három egyenként 300 koronás másodrendű elismerő jutalmat, 

és három egyenként 200 koronás másodrendű elismerő jutalmat. 


