erdész a viszonyokat teljesen. Ő érintkezik a legtöbbet a legelő
birtokossággal azonos erdőközbirtokossággal. Sok alkalma és
eszköze van hatni az emberekre.
Kis munkával csinálhatná meg a javítási, karbantartási ter
veket, megállapíthatná a legeltetés sorrendjét, a legelők állatbirását stb. s ellen is őrizhetné a munkálatok foganatosítását, erdőőri
személyzetével pedig ellenőriztethetné a zuglegeltetést, trágyázást stb.
E czélra legfennebb 1 — 1 legelőmesterrel, milyeneket a kirendeltség
erdőőri és földmivesiskolát végzett egyénekből gyakorlatilag képezett
ki magának, lenne a járási erdőgondnokságok személyzete szaporí
tandó, ami évenként és gondnokságonként legfennebb 1000—1500 K,
eredményeiben bőségesen megtérülő kiadási többletet okozna.
J£ ű£ J&

A madárvonulás Magyarországon a madárjelölési
kísérletek eredményei alapján.
I r t a : SchenkJakab,

a Kir. Magyar Ornith. K ö z p o n t adjunktusa,

mikor az államerdészeti tisztikar által 10 éven át gyűjtött
madárvonulási anyag földolgozása*) révén először sikerült
**" '" egyes jobban megfigyelt madárfajok tavaszi fölvonulását
tüzetesebben megismerni, a gyönyörű problémáért való minden
lelkesedésem és a siker fölött érzett örömöm mellett is maradt
bennem valamelyes rejtett aggodalom, hogy a jövő kutatások
nem hoznak-e majd napvilágra oly tényeket, amelyek halomra
dönthetik, vagy legalább is lényegesen módosíthatják az annyi
fáradsággal gyűjtött megfigyelések s annyi gonddal és tárgy
szeretettel végzett vizsgálatok eredményét. Bár semmi kétség sem
merült fel arra nézve, hogy a megfigyelések, melyekre az eddigi
eredményeket alapítottam, teljesen megbízhatók, — amit beigazoKak
azok a megfigyelések is, melyeket azóta még nagyobb mennyiség
ben gyűjtött az államerdészeti tisztikar, — mégis aggodalmaim
voltak, hogy hátha esetleg a módszer volt elhibázva, hátha egyes
*) Az államerdészeti tisztikar 10 éves működése a magyar madártan szolgá
latában. Erdészeti Lapok. X L I V . 1 9 0 5 . p. 2 6 — 6 8 .

törvényszerűségek megállapításánál ismeretesnek vettem oly dol
gokat, amelyek tulajdonképpen csak ismereteseknek voltak el
fogadva ? ! Meg azután tényleg kiegészítésre szorultak-e az emiitett
adatok és eredmények? Hiszen a megfigyelések csak Magyar
országra vonatkoztak, ez pedig csak picziny szigetke ahhoz az
óriási területhez képest, hol a madárvonulás ténye lefolyik. Hol
van a biztosíték arra nézve, hogy az, amit erre a picziny szigetre
törvényszerűségként megállapíthatunk, tényleg általánosan érvé
nyes i s ? !
Az ujabb kutatási módszerek, nevezetesen a madárjelölési
kísérletek alkalmazása sok tekintetben megfelelt a fölmerült két
ségekre. Már előre is ki lehet mondani azt, hogy az eddigi ered
mények nemcsak megerősítették, hanem ki is bővítették és álta
lánosították az érkezési adatok alapján kimutatott törvényszerű
ségeket.
A madárjelölési eljárás nagyjában ismeretes. A madarak túl
nyomó részben még fióka korukban — tehát amikor még könynyen elfoghatok — könnyű aluminiumgyürüt kapnak a lábukra.
Erre a czélra a kísérlet szükséges központosítása érdekében csakis
a Kir. Magyar Ornith. Központ gyűrűi szolgáinak, melyeket az
intézet szívesen megküld a komoly érdeklődőknek. A gyűrűre —
annak nagyságához mérten — az intézet többé-kevésbbé rövidített
cime, valamint egy folyószám van rávésve. Előbbi arra szolgál,
hogy a kézrekerülendő madárról hirt lehessen adni, utóbbi pedig
az intézet nyilvántartási száma, melynek alapján a jelölési törzs
könyvben mindenkor megtalálhatók a szükséges adatok.
A Kir. M. O. K. 1908 óta végzi a kísérleteket, főleg azokon
a madárfajokon, melyekből lehetőleg sok fiókát lehet jelölni.
A kísérlet t. i. csak akkor eredményes, csak akkor nyújthat lény
eges törvényszerűségeket, ha minél több megjelölt madár sorsa
jut köztudomásra. Már pedig kevés remény van arra, hogy a meg
jelölt madarak közül egyet-egyet kézrekeritsenek s még ilyenkor
is sokszor kétséges, hogy adnak e hirt róla. Egy-egy fajból tehát
minél több példányt kell jelölni, mert csak ugy várhatjuk a véletlen
től is, hogy elegendő adatot juttat a kutatás kezére. Ilyképen
tehát az emberi hajlékokon fészkelő madarak — fecskék, gólyák —
valamint a nagy telepekben együttfészkelő fajok — dankasirályok

gémek — jelölése kecsegtetett a legtöbb sikerrel. Az emiitett
fajokból az elmúlt három esztendő folyamán a következő mennyi
séget jelölte a Kir. M. O. K . :
Fecskékből
Gólyákból
Gémekből
Dankasirályokból

1800 darabot
2700
800
600

Ezek közül különösen két faj érdekes a magyarországi madárvonulási viszonyok szempontjából, t. i. a füsti fecske és fehér
gólya, és pedig azért, mert már a korábbi vizsgálatok révén is
ezek vonulási viszonyai vannak a legjobban föltárva.
A füsti fecske tavaszi fölvonulására nézve emiitett közle
ményemben azt a törvényszerűséget sikerült megállapítani, hogy
az párhuzamosan halad a tavaszi izothermák menetével, vagyis
fokozatos késéssel délről észak felé és a síkságokról a hegyvidékre.
E törvényszerűség létrejövetelét csak avval a föltevéssel tudtam
érthetővé tenni, hogy a fajnak minden egyéne a régi fészkelő
helyére tér vissza, ahol a faj föntartásához a legkedvezőbb föl
tételeket találja meg. Ugy kell érteni a dolgot, hogy ezek a leg
kedvezőbb föltételek — igy különösen a specziális táplálék —
szintén csak a megfelelő izothermákkal együtt következhetnek be
s ezért a fészkelő területet benépesítő egyének csakis a megfelelő
izothermával haladhatnak előre, ha létüket és evvel utódaikat
biztosítani akarják.
Evvel a füsti fecske tavaszi fölvonulása megoldottnak látszott.
Minden oly egyszerűnek és természetesnek tűnt föl, hogy való
sággal már ad akta lehetett volna tenni a kérdést. Pedig volt
benne egyfelől egy be nem bizonyított rész, az t. i. vájjon tényleg
a régi fészkelő területre, a régi fészekhez térnek-e vissza az öreg
madarak s volt benne másrészt egy első tekintetre föl se tünő
hiány — hová tér vissza s hol telepszik meg az előző évi
nemzedék.
Mert hiszen, ha ezek a fiatal példányok is nemzedékről-nemzedékre mindig a szülőföldjükre térnének vissza, akkor idővel már
okvetlenül kifejlődött volna valamelyes különbség a sokféle ég
hajlati viszonyok alatt élő egyének között. Nem valószínű, hogy
a Magyarországon és Norvégia végvidékén a tundrák határán

fészkelő egyének az idők folyamán teljesen hasonlók maradtak
volna egymáshoz. Hogyan van az mégis, hogy ily különbségek
eddigelé nem tudtak kifejlődni, hogy az angol füsti fecske töké
letes mása a szibériainak s a spanyolországi ugyancsak nem külön
bözik a sarkkörön tul fészkelő fajtársától?
Kiderült mindezekből, hogy ebben a látszólag már ad akta
tehető kérdésben tulajdonképen uj bizonyító eljárás válik szük
ségessé s hogy bizony igen nagy zavarba jutnánk, mert mindent
elülről kellene kezdenünk, ha ez az uj vizsgálat nem igazolná a
régebbi inkább megsejtett, mint bebizonyított eredményeket.
Ezek alapján az volt az első s legfontosabb feladat: kimutatni
azt a régtől fogva bebizonyított, tényként elfogadott feltevést, hogy
az öreg füsti fecskék mindig a régi fészkelő területre térnek vissza,
sőt, hogy lehetőleg még a régi fészküket is elfoglalják.
Ez a bizonyítás a jelölési kisérletek révén, több esetben sike
rült is. Az idevágó, eddigi kísérleti eredmények a következők.
fecske,
Szeöts

1. Az 1908 augusztus 13-án 3 3 4 . számú fecskegyürüvel megjelölt öreg füsti
1909 április 24-én a mult évben elfoglalt fészkét újra megszállotta. (Jelölte
Béla, Tavarna, Zemplén m.)

2. Az 1908 augusztus 18-án 3 3 5 . számú fecskegyürüvel megjelölt öreg füsti
1909 június 1-én szintén a mult évi fészkében volt letelepülve. (Jelölte
Béla, Tavarna.)
3. A z 1908 július 26-án 8 5 5 . számú fecskegyürüvel megjelölt öreg füsti
fecske, 1909 július 13-án újra a régi fészkében költött. (Jelölte Mutter Péter,
Ujbessenyő, Torontál m.)
fecske,
Szeöts

4. Az 1909 június 22-én 2 4 0 6 . számú fecskegyürüvel megjelölt öreg füsti
fecske, 1910 május 5-én ugyanabban a tehénistállóban fészkelt, amelyben az
előző évben megjelöltetett. (Jelölte Szeöts Béla, Tavarna.)
5. Az 1909 június 22-én 2407. számú fecskegyürüvel megjelölt öreg füsti
fecskét Szeöts Béla 1910 május 8-án szintén a régi fészkében lelte meg.

Ezzel szemben a megjelölt öreg füsti fecskék közül eddigelé
egyetlen egyet sem találtak más vidéken mint fészkelőt, s ezért
már az eddigi eredmények alapján is bebizonyított tényként vehet
jük azt, hogy az öreg füsti fecskék legalább túlnyomó nagy rész
ben visszatérnek a régi fészkelő területre s ott lehetőleg újra a
mult évben is elfoglalt fészekben telepednek meg.
A kísérleti eredmény tehát tökéletesen igazolta azt a feltevést,
melyre a füsti fecske tavaszi fölvonulásának megértéséhez szük
ségünk volt.

Meg kell itt jegyezni azt, hogy a fészkelő területnek ily módon
való megszállása az egyetlen, amelylyel a fészkelő terület leg
kedvezőbb kihasználása s evvel a legmagasabb fajlétszám elérhető.
A fészkelő területnek csak találomra való benépesítése egyes
helyeken kétségtelenül túlzsúfoltságot okozna, minek következtében
sok költés meghiúsulna, ami a fajlétszámot csökkentené.
Ennél a pontnál merül föl azután az a kérdés, hogy miképen szállja meg a fészkelő területet az előző évi nemzedék. Itt is
okvetlenül van valamelyes törvényszerűség, mert a találomra való
letelepülés az emiitett tulzsufolódások következtében már rövid
idő múlva is igen lényegesen csökkentené a faj létszámát, állan
dóan megakadályozná a nagyobb méretű elszaporodást és evvel
komolyan veszélyeztetné a faj fönmaradását.
Ezt a föltételezett törvényszerűséget az adatok elégtelensége
következtében nem ismerjük még egész pontosan. Csak sejtjük,
hogy a folyamat valószínűleg a következő: a fiatal
példányok
túlnyomó nagy részben az özvegységre jutott öregekkel társulnak
és ily módon jutnak el valamelyik fészkelő területre, illetőleg valamely
alkalmas fészkelő hely birtokába. Ha ez a társulás még az elköltözés
előtt a szülőföldön történik, illetőleg ha a fiatal fecske a szülőkkel
visszatért s csak itt társul, akkor természetesen a szülőföldön
telepszik meg; ha azonban a téli szálláson vagy útközben történik
ez a társulás, akkor előállhat az az eset is, hogy a szülőföldtől
nagyon távol eső fészkelő területre vezeti a párja. Az a tény,
hogy a füsti fecske valóban óriási területen nem alkot semmiféle
földrajzi varietást, arra enged következtetni, hogy ez az utóbbi
eset igen gyakori. Tudvalevő dolog ugyanis, hogy az izoláltan
csakis beltenyésztésre utalt fajoknál valósággal szabály a válfajok
keletkezése, mig a folytonos vérkeverődés állandóan nivellálja a
variácziós hajlam következtében föllépő eltéréseket és evvel állandósitja a faji jellegeket.
Pozitív bizonyítékokat azonban erre vonatkozólag eddigelé:
még nem adtak a jelölési kísérletek, mert még azt se sikerült
megtudni, hogy füsti fecskéink tulajdonképen, hol is töltik a telet
és tényleg lehetséges-e ott a különböző fészkelő területekről szár
mazó egyének elvegyülése és társulása. Sőt ellenkezőleg: éppen

arra vannak bizonyítékok, hogy a fiatal füsti fecskék visszatértek
a szülőföldre és ott fészkeltek is. Eddig két ilyen eset ismeretes.
1. Az 1909 június 23-án 2 4 0 3 . számú fecskegyürüvel Tavarnán
füsti fecskefióka, 1910 július 9-én

fészkelő madár

volt

ugyancsak

megjelölt
Tavarnán.

(Szeöts Béla kísérlete.)
2. Az 1909 június 27-én Szerepen 1 4 6 3 . számú fecskegyürüvel megjelölt
füsti fecskefióka 1 9 1 0 június 22-én fészkelt S z e r e p e n ; a fészek körülbelül 2 5 0
méternyire volt a szülők fészkétől. (Rácz Béla kísérlete.)

A bizonytalanságot még növeli az a körülmény, hogy a meg
jelölt füsti fecskefiókák közül eddigelé még egyetlen egyet se
találtak másutt, szülőföldjétől nagyobb távolságban mint fészkelő
madarat. Valóban gondolkodóba ejtenek ezek az eredmények,
amelyek sehogyanse akarják támogatni az annyira egyszerűnek és
természetesnek látszó elméleti törvényszerűséget.
Nem szabad azonban figyelmen kivül hagyni azt a körülményt,
hogy mig a jelölők keresve-keresték és az egész falu népével
kerestették a visszatért jelölt fecskéket, addig másutt csak igen
szerencsés véletlennek volna köszönhető ily jelölt fecskének a
fölfedezése. Mert hiszen hányadik embernek jutna eszébe utána
nézni, hogy a portáján vagy a falujában fészkelő fecskék között
van-e olyan, amelyik gyürüt visel a lábán?
Ezt a negatív eredményt annál kevésbbé szabad véglegesnek
elfogadnunk, mert viszont egyéb fajokra vonatkozó kísérletek
egészen más eredményeket nyújtottak. Igy pl. Thienemann azt
találta, hogy a rossitteni dankasirály-te\epen
megjelölt rengeteg
fióka közül évek során át egyetlen egy példány se települt meg
a szülőtelepen, ellenben az egyik példányt egy oroszországi tele
pen lelték m e g mint fészkelő madarat. A velenczei tavi danka
sirálytelepen megjelölt fiókákról nagyjában ugyanezt mondhatjuk,
bár itt az ellenőrző vizsgálat nem volt annyira pontos.
Nagyon sajátságos ebből a szempontból a fehér gólya visel
kedése. Ismeretes dolog, hogy ennek a fiatal példányai csak életük
második évében érik el az ivarérettséget s így a fészkelök elhelyez
kedése szempontjából meglehetősen közömbös, hogy hol járnak
az egyéves fiókák. Dán, német és magyar kísérletek eddigelé azt
eredményezték, hogy ezek az egyéves gólyafiókok igen csekély
részben a szülőföldre térnek vissza és sokszor véres, halállal vég
ződő verekedéseket folytatnak szülőikkel a fészek birtokáért. Már

a kétéves gólyafiókok közül eddigelé egyetlen egyet se találtak
meg a szülőföldön, hanem ettől kisebb nagyobb, sokszor több
száz kilométernyi távolságban. Igy pl. egy Dániában megjelölt
gólya Riga mellett, Oroszországban került kézre, egy Németország
nyugati részén született példány keleti Poroszországban lelte halálát,
mig egy Brassó megyében Apacsán megjelölt gólyánkat két év
múlva a bukovinai Andrásfalva közelében találták meg. Mind
ezeknél az adatoknál hiányzanak ugyan a közelebbi részletek,
nevezetesen hiányzik annak a megállapítása, hogy ezek a madarak
tényleg fészkeltek volna a lelőhelyeken, de mégis félreérthetetlenül
látható, hogy ezek az ivarérett példányok a szülőföldtől 2 0 0 — 7 0 0
kilométernyi távolságban helyezkedtek el a rendelkezésre álló
fészkelő területen.
A dolog természetéből folyik, hogy mindezekre a viszonyokra
nézve még oly kevés a közvetlen bizonyíték. Nagyon kevesen
ismerik még ezeket a kísérleteket és még ezek közül is hányan
gondolnak velük! Remélhető azonban, hogy a következetesen és
legalább egy ideig tömegesen végzett jelölési kísérletek az idők
folyamán mégis csak eredményre vezetnek, és fényt derítenek majd
ezekre az eladdig csak kevéssé bolygatott kérdésekre, melyek nem
csak a vonulás, hanem a madárélet egyéb jelenségeinek meg
értéséhez is oly fontos adalékokat szolgáltatnak.
E szükségessé vált kitérés után visszatérve a füsti fecske tavaszi
fölvonulására, vagyis a fenti fejtegetések kiindulási pontjára, meg
állapítható az a tény, hogy a kísérleti vizsgálatok eddigi eredményei
tökéletesen igazolják azokat, amelyeket az érkezési adatokra alapitott
kutatások nyújtottak. A füsti fecske tavaszi fölvonulására s ennek
alapján a madárvonulásra általában megállapított törvényszerűségek
a kísérleti eredmények alapján is érvényesek maradnak. Tán nem
szükséges külön kiemelnem, hogy e két különböző módszer alkal
mazása révén elért eredmények egyezése mily nagy mértékben
emeli az eddig megállapított törvényszerűségek megbízhatóságát.
A kísérleti vizsgálatok az itt vázolt viszonyok értelmében a
füsti fecskére vonatkozólag csak szélesebb alapokra helyezték,
mélyítették és uj problémákkal bővítették a vonulási adatok alapján
megindított kutatásokat, de ezek eredményein lényegileg nem
változtattak. Megvallom, hogy őszinte örömömre szolgált össze-

hasonlító vizsgálataimnak ez az előre sejtett és várt eredménye,
mert igazolja egyrészt a módszert, másrészt pedig azt a föltétlen
bizalmat, amelylyel annak idején földolgoztam a 10 éven át gyűj
tött valóban óriási madárvonulási anyagot, s a Kir. Magyar OrnithKözpont nevében örömmel adok hirt róla annak a lelkes gárdá
nak, a m. kir. államerdészeti tisztikarnak, amely már annyi év óta
kitartó nagyrabecsült munkatársa a vizsgálatokat végző intézetnek.
A füsti fecskére vonatkozó kísérletek a fentemiitettek értelmé
ben még koránt sincsenek befejezve, javarészt már azért sem,
mert eddigelé még egyetlen egy adat sem került arra nézve, hogy
hol telelnek füsti fecskéink és mily utakon érik el a téli szállást.
Valóban csodálatos dolog, hogy a már eddig megjelölt 2000 fecske
közül eddigelé még egyetlen egyet sem találtak meg a régi fész
kelő terület, illetőleg a szülőföld határain tul. A magyarázatot
egyrészt tán abban a körülményben kell keresnünk, hogy a gyűrűn
csak Budapest fölirat fér el, — tehát, ha véletlenül kézre is kerül
egy példány, a megtaláló nem ad hirt róla abban a hiszemben,
hogy a czim úgyis elégtelen, — másrészt pedig abban az örven
detes tényben, hogy a fecskéket nem vadászszák; akik pedig tán
mégis vadászszák, aligha dicsekednek el a pecsenyeszerzésnek,
evvel a művelt emberiség előtt éppen nem szimpatikus mód
jával.
A füsti fecskére nézve vázolt viszonyoknak tökéletes ellentétét
alkotják azok az eredmények, amelyeket a kisérleti vizsgálatok
eddigelé a fehér gólyára nézve szolgáltattak. Ennél a fajnál ugyanis
még nem sikerült megállapítani a fiatal és öreg példányoknak
a fészkelő területen való elhelyezkedését, de annál többet tudunk
már az átvonulási területekről és a téli szállásokról. Különösen
az utóbbi kérdés az, amelyet jelenleg már szinte véglegesen eldön
tődnek vehetünk. A Magyarországon honos gólyák közül ugyanis
eddigelé már 11 példányt találtak meg a téli szálláson. Tájékoz
tatás czéljából, éppen csak a legszükségesebb adatokra szorítkozva,
fölsorolom az eddig tudomásra jutott adatokat, már csak azért is,
hogy ezáltal is szembetűnjék a lelőhelyeknek egy aránylag kis
területen való halmozódása a téli hónapokban, ami megadja a
terület téliszállás jellegét. Megjegyzem még, hogy az összes
esetekben fiókakorukban jelölt gólyákról van szó.

1. Jelöltetett 1908 július 10-én Hidvégen, Háromszék m. Lelőhely : Seaforth,
Natal, Délafrika 1909 janndr 30-cln ; távolság — levegővonalban véve — 8 6 0 0 km.
2. Jelöltetett 1908 július 2-án az alsósági Vas m. erdei gólyatelepén. Lelő
h e l y : Cradock, Kapföld, Délafrika 1910 január 20-án;
távolság 8 9 0 0 km.
3. Jelöltetett 1908 július 8-án Batizon, Szatmár m. L e l ő h e l y : Cana, Bazutóföld, Délafrika 1909 deczember 31-én; távolság 8 7 0 0 km.
4. Jelöltetett 1908 július 8-án Egri szatmármegyei községben. L e l ő h e l y :
Okonjati, Német-Délnyugat-Afrika 1910 február
elején; távolság 7 8 0 0 km.
5. Jelöltetett 1909 június 26-án Bogyánban, B á c s b o d r o g m. L e l ő h e l y :
Banagher-tó, Tranzvál, Délafrika 1909 november 22-én;
távolság 8 1 0 0 km.
6. Jelöltetett ugyanakkor és ugyanott, mint az előbbi. L e l ő h e l y : Q l e n c o e ,
J u n c t i o n , Natal, Délafrika 1 9 0 9 november 28-án;
távolság 8 3 0 0 km.
7. Jelöltetett 1909 június 27-én Dunaörsön, K o m á r o m m.-ben,
Darányi
Ignácz volt m. kir. földmiv. miniszter birtokán. L e l ő h e l y : Boshof, Oranje állam,
Délafrika 1909 deczember 23-án;
távolság 8 7 0 0 km.
8. Jelöltetett 1909 július 3-án Tiszakeszin, Borsod m. L e l ő h e l y : Utrecht,
Tranzvál, Délafrika 1 9 1 0 február
28-án;
távolság 8 4 0 0 km.
9. Jelöltetett 1 9 0 9 július 5-én Rakamazon, Szabolcs m. L e l ő h e l y : Mórija,
Bazutóföld, Délafrika 1909 deczember 14-én;
távolság 8 7 5 0 km.
10. Jelöltetett 1909 július 13-án Rétyen, Háromszék m. L e l ő h e l y : Senekal,
Oranje állam, Délafrika 1909 deczember 18-án; távolság 8 5 0 0 km.
11. Jelöltetett 1909 július 8-án Deregnyőn, Zemplén m.-ben. L e l ő h e l y :
Glencairn, Natal, Délafrika 1910 július havában;
távolság 8 9 0 0 km. A bejelentő
szerint ez a példány valami sérülés következtében nem tudott elmenni, s mikor
Natálban beköszöntött a tél (július hava), megölte a hideg.

A fölsorolt kísérleti eredmények egyöntetűen Délafrikát jelölik
meg, mint a magyar gólyák jelenlegi téli szállását. A külföldön
végzett kísérletek eredményei szerint azonban Dánia és Német
ország gólyáinak nagy része is itt telel, s nagyon valószínű, hogy
idejárnak Oroszország, Galiczia, Románia, a balkán félsziget és
Kisázsia gólyái is. Délafrikából származó közvetlen megfigyelések
szerint ugyanis a mi telünk idején óriási gólyatömegek lepik el
Délafrikát. A tudósítások javarészét a délafrikai sáskairtó állomásnak
köszönjük, mely a mi gólyánkban — a délafrikai népies elnevezés
szerint — a nagy sáskamadár-bm
egyik legjelentékenyebb munka
társát dicséri.
Evvel a megállapítással azonnal érthetővé ís válik, hogy miért
telelnek a mi gólyáink ezen a messzefekvő területen. Ezt a rend
kívül falánk, valósággal hihetetlen étvágygyal*) megáldott madarun*) A Kir. M. O. K. gyűjteményében vannak
melyekben 1000-ig való sáskatömegek vannak.

egyes gólyagyomortartalmak,

kat, ugy látszik, a tömegesen föllépő sáskatáplálék csábítja erre a
területre, melynek eléréséhez legkevesebb 10.000 kilométernyi utat
kell megtennie. Ebből viszont megérthető az is, hogy miért kell
tőlünk oly korán elvonulnia. Már régi problémája ez a madárvonulási kutatásnak. Hiszen a gólyák sokszor már február végén,
igen gyakran márczius elején érkeznek hozzánk, a hideg ellen
tehát edzve vannak, hogyan van az mégis, hogy már augusztusban
eltávoznak, tehát olyan időben, amikor még alig érezhető a be
következő tél, s még jó ideig meg tudna nálunk élni?
A kísérleti eredmények alapján most már bebizonyítható,
hogy ezt a korai utrakelést javarészében a hosszú ut teszi szük
ségessé. Mert nem kell ám azt hinni, hogy amilyen jól tud
röpülni a gólya, hát két-három hét alatt megteszi ezt a rengeteg
hosszú utat! Nem szabad elfeledni azt, hogy a fiatal madarak még
éppen csak hogy megtanulták a röpülést s igy képtelenek még
arra, hogy egyhuzamban hosszabb utakat megtegyenek. A kísér
letek különben — mintegy mellékterményként — abban a néhány
esetben, amikor a jelölt és később kézrekerült gólya utrakelését
pontosan megállapították, teljesen megbízható adatokat nyújtottak
arra nézve is, hogy a téli szállásba való utazás legelején mekkora
átlagos napi utakat tesznek meg a vonuló gólyák. Az idevágó adatok
a következők:
1. E g y V i b o r g (Dánia) közelében jelölt gólya augusztus 26-án vonult el s
augusztus 28-án Németországban, Dieckowban került kézre. Három nap alatt
5 0 0 kilométernyi utat tett m e g ; átlagos napi utja tehát 167 kilométer.
2. W e s e r a m b ó l (Berlin közelében) augusztus 19-én indult egy jelölt gólyafióka, melyet augusztus 24-én Nagyszeben közelében ejtettek e l ; hat nap alatt
1200 kilométert, naponta tehát átlag 2 0 0 kilométernyi utat tett meg.
3. Egy Oeschendorfban — Észak-Németország — megjelölt gólya augusztus
24-én vonult e l ; kézrekerült augusztus 25-án Michelwitzben, Porosz-Sziléziában,
az Odera völgyében. Három nap alatt 6 7 0 kilométert tett meg, naponta tehát
átlag 2 2 3 kilométert.
4. Berkából — Közép-Németország — augusztus 20-án vonult el a meg
jelölt gólya, melyet augusztus 24-én Fornellsben, Spanyolország északkeleti
zugában lőttek le. Ö t nap alatt 1 2 0 0 kilométernyi utat tett meg, naponta tehát
átlag 2 4 0 kilométert.

A maximális sebesség tehát 2 4 0 kilométer naponta, az átlag
pedig kb. 200 kilométer. Tekintetbe veendő azonban az a lénye
ges körülmény, hogy ez a sebesség az utazás első napjaira vonat-

kőzik, tehát arra az időre, mikor a madarat még nem fárasztotta,
még nem erőtlenitette el a hosszadalmas utazás, melynek folyamán
bizony akárhányszor csak igen sovány táplálkozással kell beérnie.
A valóságban jóval lassabban haladnak a vonuló gólyák.
Átlagos 200 kilométeres napi út mellett a Délafrikába vezető
kb. 10,000 kilométeres utat 50 nap alatt tudnák megtenni, tehát
— augusztus 20-ikát véve az elvonulás napjául — október első
felében érkeznének meg a téli szállásba. Ezzel szemben a jelölési
kísérletek, valamint a Délafrikában végzett megfigyelések egy
öntetűen azt az eredményt szolgáltatják, hogy az első gólyák
november vége felé érik el a téli szállás északi részét, vagyis Transz
vált. Az utazás tehát közelítőleg 100 napot vesz igénybe.
Tavaszszal már jóval gyorsabban történik az utazás. A fiatal
madarak akkorára már megerősödtek, úgyhogy kevesebb pihenő
nap közbeszurásával is meg tudnak küzdeni a hosszú utazás
nehézségeivel.
A gólyák által megtett utat e fejtegetések, során mindig
kb. 10.000 kilométernek vettem, holott a fölsorolt kísérleti ered
mények szerint a levegővonalban vett legnagyobb távolság se éri
el a 9.000 kilométert. Ez azért történt igy, mert a kísérletek már
arra nézve is nyújtottak adatokat, hogy mily utakon jutnak el a
gólyák a fészkelési területről, illetőleg a szülőföldről a téli szál
lásba és vissza. A legfontosabb idevágó eredmény annak a meg
állapítása, hogy a gólyák nem repülik át a
Földközi-tengert,
hanem megkerülik azt és annak keleti partvidéke mentében vonulnak.
Az idevágó bizonyító adatok a következők:
1. Az 1908 július 2-án az alsósági erdei gólyatelepen megjelölt gólyafiókát
1909 július 17-én Akserben Kisázsiában találták, 1500 kilométernyire délkeleti
irányban a szülőföldjétől. Ez az egyéves gólyafiók, amely életének első évében
még nem költött, bizonyára már másodszor volt útban a téli szállás felé. A fiókaneveléssel nem lévén gondjai, jóval korábban indult, mint a gólyák zöme.
2. Az 1908 július 8-án Egri szatmármegyei községben megjelölt gólyafiókát
1909 április 5-én Jeruzsálem mellett fogták el egy 2 0 0 0 darabot számláló csapatból.
Távolsága a szülőföldtől 2 1 0 0 kilométer délkeleti irányban.
Bizonyításra nem
szorul, hogy ez a példány a téli szállásból visszatérő gólyák utjának egy pontját
jelöli meg.
3. Az 1909 június 21-én Titelben megjelölt gólyafiókát 1910 április havában
elevenen fogták el Malula szíriai községben, Damaszkus közelében, 1900 kilo-

méternyire délkeleti irányban
a szülőföldjétől. Kétségtelen dolog, hogy
példány is visszatérőben volt a téli szállásból — talán a szülőföld felé.

ez a

Ugyanezeken a területeken Németországból származó gólyákat is találtak.
Keleti Poroszországban jelölt példányokat találtak A c c o mellett, a Földközi
tenger keleti partján, továbbá Damaszkus városában és a szíriai sivatag határán.

Ezekkel az adatokkal egybehangzóan a közvetlen megfigyelések
is arról tanúskodnak, hogy a Földközi-tengeren a hajósok sohase
találkoznak vonuló gólyákkal. Fecskék, pacsirták, sőt czinegék és
más apró madarak elég gyakran látogatják a nyilt tengeren járó
hajókat, ellenben gólyákat sohase figyelnek meg másutt, csak
közvetlenül a partok közelében. Igy pl. Lynes ti. angol sorhajó
hadnagy 1905 augusztus 1908 január haváig csak egy izben talál
kozott fehér gólyákkal a Földközi-tengeren s akkor se a nyilt
vizén, hanem a tenger északkeleti zugát alkotó Iszkanderun öböl
ben (Alexandrette város mellett). Az átvonuló gólyák — körülbelül
5000 darab — délkeleti irányban szelték át az öblöt és legföljebb
40 kilométernyi utat tettek meg a tenger fölött.
Miként a téli szállás kérdése, ugy a gólyák vonulási
ez a részlete is közelítőleg eldöntöttnek tekinthető.

utjának

A közvetlen megfigyelés révén még azt is tudjuk, hogy a
vonuló gólyatömegek túlnyomó nagy része a Földközi-tenger
emiitett pontjánál délre fordul s Palesztinán keresztül a sinai fél
szigetnek véve útját, átkel a Vörös-tengeren, majd a Nilus folyamot
követve éri el a téli szállást. Visszafelé is ez a rendes útvonal.
Legkevésbbé ismeretes az útnak az a része, amely Magyar
ország délkeleti zugától, a Tömösi-, illetőleg Vöröstorony-sorostól
a Földközi-tenger emiitett pontjáig terjed. Itt csak egy tájékoztató
pont van, a már emiitett Aksev, Kisázsiában. Ennek alapján
arra szabad következtetni, hogy a gólyák általában délkeleti irány
ban haladnak, míg elérik utazásuk első s tán legfontosabb forduló
pontját, a Földközi-tenger északkeleti sarkát.
Magyarország délkeleti szorosaitól egészen Dánia legészakibb
csücskéig megint ismeretesnek vehető az ut, mert szinte szakadat
lanul következnek egymásután azok a lelőhelyek, amelyeken Német
országban vagy Dániában jelölt gólyák kerültek kézre. Mindezek
a lelőhelyek kivétel nélkül délkeleti irányban vannak a jelölő állo
másoktól. A vonulás menete ezeken a területeken tehát nem lehet

kétséges. Őszszel fölkerekedik az egész állomány és nagyjában
délkeleti irányban halad addig, amig előtűnik az emiitett forduló
pont, a Földközi-tenger északkeleti szöglete.
Az elmondottak alapján most már akár térképileg is szemlél
tethető a gólyák vonulási utja. Az egész egy fához hasonlítható,
melynek gyökérzete Délafrikát — a téli szállást — borítja, törzse
innen felnyúlik a Földközi-tenger északkeleti sarkáig, ahol az elgazás kezdődik; a koronája a fészkelő területen oszlik szét. A kép
teljessége kedvéért még fölemlítendő, hogy a Földközi-tenger
emiitett pontjánál indul ki az északnyugati főág, melyből a Boszporus táján egy másik hatalmas ág nyúlik föl a Fekete-tenger
nyugati pontja mentén — innen kapja Oroszország a gólyáit. Az
ujabb vizsgálatok szerint ugyanis Oroszországban a gólyák tavaszi
fölvonulási iránya északkeleti, tehát éppen merőleges a Magyar
országon megállapitott északnyugati főirányra. Vájjon az észak
nyugati főág mellett van-e egy északkeleti is, amely a szibériai
fészkelő területeket borítaná be lombozatával, arról jelenleg még
nincs pozitív tudomásunk.
!

Az útvonal eme vázolása után még az a kérdés merülhet föl,
hogy miért vonulnak éppen erre a gólyák és hogyan találják meg
ily pontosan az utat?
Az első kérdésre válaszolva arra kell hivatkozni, hogy a téli
szállást főképen a szükségelt táplálék mennyisége szabja meg.
Ebből a szempontból a délafrikai nagy kiterjedésű sáskajárásos
területek valóban ideálisoknak mondhatók. Ha egy pillantást
vetünk a térképre, ugy legott szembeötlik, hogy az emiitett
területről induló gólyák a vázolt útvonalon érik el legkönnyebben
és legbiztosabban a nekik megfelelő téli szállást. Ha a német
országi gólyák pl. egyenesen dél felé mennének, ugy csakhamar
utjokat állanak az Alpesek örök hóval födött gerinczei, majd ezek
leküzdése után a Földközi-tenger végtelenbe vesző tükre kény
szerítené őket vagy a biztos halált igérő átkelésre, vagy pedig
hosszú kerülő utakra. Akármerre is haladnának, mindenképen
nagyobb erőkifejtést igényelne a vonulás és túlnyomó részben oly
vidékeket érnének, ahol kedvezőtlenek volnának a táplálkozási
viszonyok. Különösen az utóbbi tényező rendkívül fontos a gólyá
nál, mely igen sok táplálékot igényel s valószínűleg csak azért

végez oly aránylag csekély napi utakat — átlag 100 km — hogy
mindig maradjon elég ideje a táplálkozásra és emésztésre s hogy
állandóan jó erőben legyen a hosszú utazás tartama alatt, amikor
szervezete a legnagyobb erőkifejtésre van kényszerítve.
Ilyen nézőpontokból vizsgálva a gólya vonulási útjait, rövidesen
mindenki arra a tapasztalatra jut, hogy a Dániában, Németország
nak az Elbe folyamtól keletre eső vidékein, valamint a Magyar
országon fészkelő gólyák azt az utvonalat használják, melyen
legbiztosabban érik el a táplálkozási viszonyoktól megszabott dél
afrikai téli szállást. A gólyák átvonulásánál tehát láthatólag az a
czélzatosság érvényesül, hogy lehetőleg elkerültessenek a túlságos
erőkifejtést igénylő akadályok, melyek a téli szállás elérését
komolyan veszélyeztethetnék.
Ez a tény azt a nagyjelentőségű eredményt szolgáltatja, hogy
a vonuló madaraknál nemcsak a megtelepedést, hanem egyúttal
az átvonulási folyamata is a faj fönmaradása elvének megfelelően
megy végbe. Más szóval, ugy történik az átvonulás, hogy a faj
minél több egyedére nézve tétessék lehetővé a fészkelő területre
való visszatérés a maximális faj-létszám elérhetése czéljából.
Az a kérdés, hogy miképen találják meg ezt a rájuk nézve
legkedvezőbb utat, a tájékozódás rendkívül bonyolódott és eddig
elé még szinte tökéletesen megoldatlan kérdését állítja elénk.
Döntő bizonyítékaink még nincsenek, de egyes körülményekből
valószínű, hogy a gólyák a látás segélyével és az utvonul Ismerete
alapján tájékozódnak.
Erre vall főleg az a tény, hogy a gólya
csak nappal és ritka kivétellel mindig csapatosan vonul. Ezek a
csapatok annál nagyobbak, minél közelebb jutnak a gólya fészkelési
területének déli határához, úgyhogy a tisztán csak átvonulási
területeken már ezerekre menő tömegekben vonulnak együtt.
Ezek alapján valószínű az a föltevés, hogy a vonuló csapatok
vezetése mindig az ujabb csatlakozókra száll át, amelyek a maguk
környékét bizonyos távolságra jól ismerik. Attól a ponttól, ahol
a déli irányt kell fölvenni, oly jellegzetes földrajzi alakulatok jelzik
a további utat, hogy emberi fölfogás szerint, már el se tévedhet
nek. Az útmutató először a Földközi-tenger partszegélye, később
pedig a Nilus folyam. Az ettől való elkalandozást egyrészt a
Szahara, másrészt pedig az Óczeán teszik lehetetlenné.

Ilyen fölfogás mellett a téli szállás megtalálásához, illetőleg a
hazataláláshoz egyáltalában nem szükséges a sokszor hangoztatott
tájékozódási és irány-érzék valami csodálatos fejlettségének a föl
tételezése. Hogy a valóságban tényleg igy történik-e a gólyák
utazása — ki tudná! Annyi azonban bizonyos, hogy a tájékozódás
nak ez a módja egyszerűbb és természetesebb, mintha valami
rejtélyes, emberi észszel föl nem fogható állati tehetséggel kellene
azt megmagyarázni. A legtöbb madárfajnál jelenleg még, sajnos,
teljesen az utóbbira szorulunk.
A gólyavándorlásnak ezen ismertetése után még csak arra
akarok röviden kiterjeszkedni, mennyiben igazolják az eddigi
kísérleti eredmények azt a gólyatipust, melyet annak idején a
madárvonulási adatok alapján sikerült megállapítani. Miként a füsti
fecskénél, ugy a fehér gólyánál is teljes a megegyezés a kétféle
módszerrel elért eredmények között, de a kísérlet itt is mélyítette a
kutatást és választ adott oly kérdésekben is, amelyekben az érke
zési adatokra alapított vizsgálat elégtelennek bizonyult.
Említett közleményemnek a fehér gólyára vonatkozó ered
ménye az volt, hogy a hazánk területén kifejezésre jutott gólya
tipust az átvonulási jelenségek idézik elő. A tavaszi átvonulásnak
viszont az volt egyik legjellegzetesebb tüneménye, hogy a dél
keleti hegyvidéken, nevezetesen a Tömösi- és Vöröstorony-szoros
nál egyrészt rendkívül korai volt a gólyák érkezése, másrészt
pedig óriási tömegekben vonultak főként délkelet-északnyugati
irányban. Annak idején a gólya elterjedési adatai alapján olyképen igyekeztem megmagyarázni ezt a feltűnő jelenséget, hogy
„a hazánk fölött elhömpölygő vonulási hullám főirányában dél
kelet-északnyugati irányban halad tovább, aminek megfelelően
a vonulásnak délkeleten kell legkorábbinak és legtömegesebbnek
lennie".
A kísérleti adatok teljesen igazolták e felfogás helyességét,
mert bebizonyult, hogy hazánk délkeleti része valóságos országútja
a vonuló gólyáknak, ahol megfordulnak a Dániában, Német
országban és Magyarországon fészkelő gólyák egyesült csapatai.
Evvel szemben a nyugati vidékek teljesen kiesnek a gólya fővonulási útjából s ennek megfelelően csak szórványos az átvonulok
^mennyisége és túlnyomóan igen késői az érkezés. Tudván azt, hogy

az egyéves korban levő gólyák még nem ivarérettek, hogy tehát
ezeknek nem sürgős a hazatérés — illetőleg egyelőre még tán
nincs is hazájuk — föltehető, hogy ezek a késői átvonulok nagyobbára ilyen fiatal, éretlen példányok, melyek inkább csak kóborolnak,
mint vonulnak.
Annak idején a vonulási adatok alapján még a fehér barázda
billegető, kakuk és erdei szalonka tavaszi fölvonulását sikerült
fölismerni. Ezekre nézve kísérleti adataink még nincsenek. A kakukfiókák jelölése szinte kilátástalan, mert a kakuk ismeretes fészkelési viszonyai következtében csak minimális számban lehetne azokat
kézrekeriteni. T ö b b sikerrel kecsegtetne a barázdabillegetők
jelö
lése, de munkatársaink eddigelé csak szórványosan tudták azok
fiókáit megjelölni, mert tulajdonképen seholse fészkelnek töme
gesen.
Sajnos, igy vagyunk az erdei szalonkával is. Pedig széltében
űzött vadászata révén éppen ez a faj — a sokat üldözött fürjjel
együtt — adhatná a legszebb eredményeket, mert a gyűrűs példá
nyok legnagyobb része ahhoz értő intelligens emberek kezébe
jutna, akik gondoskodnának róla, hogy azok a kutatás számára
megmentessenek. Minthogy azonban az erdei szalonka hazánkban
csak szórványosan fészkel és fészke különben is nehezen található
meg, azért kevés a remény, hogy vonulásáról számbavehető kisérleti anyagot nyerjünk. Külföldön, igy nevezetesen Angliában, már
több sikerrel végezhetők e jelölések s eddigelé már vannak némi
eredmények is; igy pl. egy Skócziában jelölt példányt Portugáliá
ban lőttek le.
A többi jelölési eredmény közül megemlithetők még a szürke
gémre vonatkozók, melyek szintén igazolták a megfigyelések alapján
fölismert vonulási módot. A szürke gémre vonatkozó adatok
ugyanis semmiféle törvényszerűséget se juttattak kifejezésre, hanem
a madár kóborló természetének megfelelően, igen szabálytalan
volt a korai és késői adatok elhelyezkedése a területen. A kísérlet
szerint a Kisbalaton gémtelepén megjelölt szürke gémek PoroszSziléziában, Styriában és Belovár-Körös megyében kerültek kézre.
Az elvonulásban tehát semmiféle szabályszerűség sem látható,
éppen ugy, mint a tavaszi felvonulásban sem.
Jelentősebb adatokat — különösen a vonulás elméleti kérdé-

seire nézve — nyújtott a dankasirály-íiókak
jelölése. Nagy kár
azonban, hogy csak egyetlenegy ilyen fészkelő telepet ismerünk.
A legszélesebb körű tudakozódás daczára se kaptunk hirt más
telepekről; különösen feltűnő ez a tiszántúli vidékeknél. A danka
sirályra vonatkozó eredményeket azonban egyébként is nagyon
befolyásolja az a körülmény, hogy nem ismerjük a vonulási viszo
nyait érkezési és tavaszi adatok alapján.
A madárvonulási kutatás előrehaladásának és ujabb eredmé
nyeinek ez a főbb vonásokra szorítkozó vázlata kétségtelenül
arról tanúskodik, hogy a kérdés megoldása az ismertetett mód
szerek együttes alkalmazása révén valóban elérhető. A tisztán csak
vonulási adatokra alapított vizsgálat az eredmények ellenőrzése
és kiegészítése szempontjából nem nélkülözheti a kísérleti adato
kat, viszont a vonulás lefolyásának ismerete nélkül a kísérleti uton
megállapított tények se elegendők a keresett törvényszerűségek
pontos felismeréséhez. Teljes eredményt csakis a két módszer
együttes és lehetőleg egyidejű alkalmazása révén lehet elérni, ugy
ahogyan ezt eddig is megcselekedte a Kir. Magyar Ornithologiai
Központ, mely ehhez a kiterjesztett, sok sikerrel kecsegtető munkaprogrammhoz a jövőben is kéri az államerdészeti tisztikarnak az
eddigihez hasonló lelkes és hathatós közreműködését.
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Muzsnay Géza: Erdó'rendezésiink fejlesztése. Selmeczbánya,
1911. Ára 5 K. Kapható szerzőnél (5 K 45 fillér beküldése esetén
bérmentve).
Régen jelent meg munka, amely annyira hivatott volna arra,
hogy a magyar erdőgazdaságra termékenyítőleg hasson, mint
Muzsnaynak önállóan kiadott ez a tekintélyes füzete, amelyben
szerző több kincstári erdőhatóságnál, a földmivelésügyi miniszté
riumban és a főiskolai tanszéken két évtizeden át az erdőrendezés
körül szerzett tapasztalatai és külföldi tanulmányútjai alapján össze
foglalta mindazt, amit elavult erdőrendezésünk fejlesztésére szüksé
gesnek tart. Ismételten foglalkoztak az Erdészeti Lapok erdőren-

