
A magas vízállás befolyása az Alföld madár-

faunájára.

Irta KOSTKA LÁSZLÓ.

A belvizeknek az elmúlt két évben észlelt rendkívüli megnövekedése

bennem is azt a reményt keltette, hogy vidékünkön megint el fog

kerülni a nyolcvanas évek madárvilága. Ehelyett csaknem az ellenkezje

következett be, mert a magas vízállás sok madár fészkel helyét felvette,

úgy hogy a Kolontóban még a nyári lúd (Anser anser L.) sem fészkelt

oly mennyiségben, mint máskor. (A Kolontó állandó mocsár; 6 kilométer

hosszú, 2—3 kilométer széles, nádas és zsombékos terület a pestmegyei

Izsák község határában.) A zsombékokat ellepte az víz, ezért sok madár,

mely ezeken szokott fészkelni, kénytelen volt tovább menni. Bár a réteken

az egész nád és gaz lábon maradt, mégis még a gémek is eltntek

vidékünkrl. A vizivad inkább az ujonan támadt vizeket látogatta.

Ellepte a belvíz a vetések lapos helyeit és a kaszálók legnagyobb

részét is, úgy hogy a cankók (Totaniis) a böjti-, kanalas-, nyílfarkú és

kendermagos récék stb., melyek leginkább a kaszálókon fészkelnek, csak-

nem egészen kimaradtak. A Limosa-k sem fészkeltek. Ezeltt a szikes

tavak szigetein és félszigetein rendesen fészkelt a tiimaniopus és Recurvi-

rostra; most, hogy a szigeteket elvette a víz, ezek is kimaradtak. Nem
fészkeltek a Larus-ok és Sterna-k sem. A madárfauna tehát inkább csökkent,

mintsem szaporodott volna. Csupán a tkés récék (Anas boschas L.)

állománya gyarapodott feltnen. Ezek erdkben ~- madárfészkekben és

faodukban — a kopár homokbuckákon, borókabokrokban, marhanyom-

ban stb. fészkeltek, 4—5 kilométernyire a vizektl, hova fiait az anya-

madár elhordja. Hogy a gácsér is hordja-e a fiakat, ezideig még nem
volt alkalmam kitapasztalni.

Ez év tavaszán mintegy 30 kanalasgém (Platalea) tanyázott a Kolon-

tóban, de ezek is eltávoztak, holott némely évben 100 pár is szokott

fészkelni. Ezek távozását a fészkelhely elpusztulása okozta, mert ezek a

letördelt nádra építik fészkeiket. Ehelyett úgy vélem, hogy a magas víz-

állás élelmük beszerzését nehezítette meg. A kanalas gém u. i., mint

számos begytartalom megvizsgálásából tudom, csupán csíkhalat (Misgiimus

fossilis L.) eszik és fiait fképen ezzel táplálja.
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Rendkívüliségeket tehát ez a második vizes év sem íiozott. Jövre
talán már lesz némi befolyással, mert a kaszálók nagyrészben átalakultak,

kakás és gyékényes területekké váltak. Megjegyzem végül, hogy az

Alföldön a nyolcvanas évek elején magasabb volt a vízállás. Ekkor

temérdek fürj, valamint haris volt itt; azóta ezek a madarak csaknem

egészen eltntek. Már hallottam oly feltevésrl, hogy a fogoly szorította

ki ezeket; ez tévedés, mert hiszen a fogoly kerüli a vizes helyeket.

E vizes év néhány ritkasága között az Erismatura leucocepkala

(Scop.) említhet, melyet a 80-as években is megfigyeltem. Az új keletkezés

tavakban ütötte fel tanyáját. A kaszálók mélyebb helyein pedig, ahol

moha, békanyál beszáradt, ott átvonuláskor az Arenaria iníerpres (L.) jelent

meg s forgatta a mohát.

A fajok megjelenésében majdnem minden évben van némi eltérés,

mert igen sok függ attól, hogy miként vágják ki a réteket. Ha minden

gazt, minden nádat teljesen kivágnak, ügy egészen más madárfauna

telepszik meg, mint mikor csak részben vágják ki. Legtöbb faj az utóbbi

esetben jelentkezik, mert a vizi madarak sem a teljesen zárt srséget,

sem a teljes síkot nem szeretik, hanem a növénycsoportokkal váltakozó

tavakat kedvelik.

Ugyanez áll a kaszálókra nézve is; ha váltakozva tocsogók vannak

rajtuk, akkor költenek bennük legnagyobb számban.

Nem tudok rájönni, hova lesznek innen a barkós cinegék (Panurus

biannicus L) oly években, mikor a nádasokat a tél folyamán egészen

letakarítják. Mert innen eltnnek, de a közelben sem telepedhetnek meg,

mert ott sem marad lábon a gaz. Kóborolni pedig még nem láttam ket.

Izsák, 1916. november 6-án.



Az «^esfecske» elnevezés valószín eredete.

Irta: Dr. DoRNiNQ Henrik.

Évek óta tndtem rajta, mi lehet az oka, hogy a sarlósfecske (Micro-

pus apus L.), egész Európa minden nagyobb városának majdnem ren-

des Jakója, Budapestrl hiányzik. Mindeddig csak átvonulókat láttam

itt, megtelepedket, költket azonban nem. Végre az idén megállapít-

hattam, hogy a budapesti I. kerület lágymányosi részében vagy 5—6 pár,

esetleg több is tanyát vert. Be is számoltam róla a «Természettudományi

Közlöny» 1916. évi július hó 15-én kiadott 653—654. füzetében. Azóta

értésemre esett, hogy az Alkotás-utca és Hantos-út közt elterül

üres térségen egy magában álló négyemeletes épület tzfalán (valószín-

leg a iegftlül lév apró szellznyílásokban) is biztosan költöttek.

Az utolsókat augusztus hó els napjaiban láttam a Gellérthegy déli

oldalánál röpködni.

Budapesti els, de most már talán végleges megtelepülésük fordí-

totta ismét figyelmemet a sarlósfecskék felé és késztetett arra, hogy

népies magyar neveikre is ügyet vessek. Ezek sorában szerepel az «es-

fecske» s az ezzel rokon «felhfecske» is.i Eredetükre nézve közel volna

arra a feltevésre gondolni, hogy a hegyekben lakó sarlósfecskék nagy

zivatarok idején megjelennek a mélyebben fekv helyeken is, hasonló-

képen az egyébként magasan szállongok alacsonyabbra ereszkednek le

akkor, ha a szép idt tartósabb eszés váltja fel. Erre vannak az irodalom-

ban is adatok (például: Brehm: «Az állatok világa.» IV. kötet, 665. és

669. oldal).

Mindazonáltal alig lehetett ez a jelenség a madár elnevezésének oka

ott, ahol egyébként is ismerték, ahol tehát az ornis rendes tagjai közé

tartozik. A hegyek lábánál lakó emberek eltt bizonnyal nem idegen a

sarlósfecske, ahol pedig költ is, gyakran látható a fészkel helye körül,

ha mindjárt a magasabb leveg rétegekben szokott is bogarászni. Fel

kell tehát tennünk, hogy az idjárás változása következtében néha

* Chernél («Magyarország madarai.» II. kötet 508. oldal és «Az állatok világa»

IV. kötet 667. oldal) mind a ketit említi; Herman Ottó («A madarak hasznáról és

káráról» IV. kiadás 273. oldal) csak az elbbit.
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messzebbre is elkalandozik s váratlanul olyan helyeken is megjelenik,

ahol csak nagyon ritkán látják. Csak ilyen hirtelen felbukkanás vezethet

arra, hogy a nép körében külön, az észlelés küls körülményeivel kap-

csolatos elnevezés honosodjék meg.i

A folyó 1916. év. július hó 19-én este 6—7 óra között a kaposvári

szllhegyekben idztem. Alacsonyabb dombok ezek, melyek lábánál a

Kapos-folyócska lapos rétjei terülnek el. Délnyugat fell zivatarfelhk

emelkedt.ek, s már látszott is a távoli villámlás. Ekkor egyszerre abból

az irányból, ahonnan a záporfelhk közeledtek, nagy csapat sarlósfecske

jelent meg a szllhegyek és a rétség felett, ahol még sütött a nap

is. Rövid bogarászás után tovább folytatták útjokat, szemmelláthatóan

a zivatar zónáját kerülvén. Mintegy félórára rá aztán Kaposváron is

zuhogni kezdett a zápor, mely azonban csak rövid ideig tartott.

Ezen észlelésem alapján tudakozódni kezdtem, ismerik-e Kapos-

váron a sarlósfecskét, azonban mindenütt tagadó választ nyertem. Hogy
nem költ ott, az bizonyos, s azt sem sikerült megtudnom, tanyázik-e

valahol a közelben.

Mindezekbl azt következtetem, hogy a sarlósfecske olyan nyári

zivatarok alkalmával, melyek összeesnek legjobb bogarászó idejével,

például a kés délutáni órákkal, elhagyja rendes tartózkodó helyét s a

zivatar eltt röpülvén messze vidéket bejár, anélkül, hogy a rovarfog-

dosást abba kellene hagynia. Az est leszálltával azután újból visszatér

fészkel helyére. Minthogy a zivatarok vonulási iránya változik, az egyes

alkalmakkor különböz égtájak felé kell venni útját, ritka eset lehet

tehát, ha ilyen okokból ugyanazon távoli, idegen terület felett ismételten

megjelenik. Ez lehet a magyarázata a szóban forgó jelenség kivételes

voltának s ez szolgálhatott okul arra, hogy a fenyeget zivatarok útjá-

ban néha napján csoportosan megjelen, egyébként ismeretlen sarlós-

fecske az «esfecske» nevet kapja.

Valószín különben, hogy a sarlósfecske csak július hó második

felétl kezddleg tesz ilyen nagyobb kirándulásokat, amikor már a

fiatalok is nagyrészt kiröpültek s nem kell az etetéssel bajlódni.

Augusztus hó els napjaiban aztán itt is hagy bennünket.

Vájjon a «felhfecske» névnek is ez-e az eredete, azt nem merném
határozottan állítani, mert ez végre csoportos repülésére, «felhzésére»

is vonatkozhatik.

Kétségtelen, hogy egyedülálló megfigyelésem s hozzája fzött

' Tökéletesen így van. Erre vall madarunk másik népies neve a ahanyi

fecskey>, mert a Fert keleti részéhez csatlakozó nagy Hanyságban, a Sopronmegj^e nyu-

gati részében (Fraknó vára stb.) fészkel sarlósfecskék csakis beálló rossz idjárásban

húzódnak le a Hanyság síkságára. Chernél István.
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magyarázatom kiegészítésre, st talán helyesbbítésre is szorulhat. Csak

azért tartottam érdemesnek a közlésre, mert egyrészt a sarlósfecske

érdekes életmódbeli sajátosságára vethet világot, másrészt rámutathat,

hogy a népies elnevezések mögött még sok kiaknázatlan kincs rejtzködhetik.

Van elég nekünk érdekes dolog, amivel egyáltalán nem tördik a

magyar nép, de egy-egy találó megnevezése néha több értéket zár

magába s élesebb megfigyelésen, az összefüggések jobb felismerésén

alapul, mint nem egy terjedelmes, részben könyvhagyományokon alapuló,

tudományos leirás.

Ezért aligha volna kárbaveszett fáradtság sorra venni a madarak

magyar népies elnevezéseit i, s kutatni mindeniknek az eredetét. Nem
kétlem, hogy találnánk új oekológiai adatokat, s ezenfelül bvebb választ

arra a kérdésre, miképen is szemléli népünk a környez él természet

egyik díszét: a madárvilágot.

Budapest, 1916. novemberében.

' Els kísérlet erre Bodnár Bertalan tanulmánya. (Madárneveink etymologiája

Aquila XXI. 1914. 201—209. 1.) Szerk.

Aquila. 2?


