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Daru-tanulmányok és megfigyelések Csanád-

megyébl.
Irta Dr. Nagy Jen.

Térképvázlattal.

Hazánkban jól ismert madár a daru mé<^ most is, de sajnos, már

inkább csak névleg, mert ide s tova már 25 év óta nem fészkel Magyar-

országon. Az egykor nálunk költ madár most már csak átvonuló ven-

dég, amely meg-megszáll ugyan nálunk sszel-tavasszal hosszabb-rövi-

debb ideig az alföldi pusztaságainkon, fleg a Tisza mentén s a Tiszán-

túl, de a fészekalapításra már nem gondol nálunk.

A daru most már csak a multak emlékei közé tartozik s mint

a rég múlt idk emléke kisért még most is usszel-tavasszal, felidézvén

ama régi szép idket, amikor még magyar darvak húztak a magyar

lá|X)k felett.

Iirdekes jelenség, hogy a vonuló darvak majdnem kizárólag az

országnak keleti felét érintik. Ezt a jelenséget már régóta ismerjük, de

pozitiv adatokkal csak azóta tudjuk bizonyítani, amióta rendszeres vonu-
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lási megfigyelések történnek hazánkban és e megfigyeléseket egy köz-

pontban összegyjtik és feldolgozzák.

1894-tül kezdve 1912-ig 1392 tavaszi vonulási adatot ismerünk a

daru tavaszi vonulására vonatkozólag. Ez adatok közül csak 12 vonatko-

zik a Dunántúlra és a Kis-Alföldre s nagyon kevés a Duna-Tisza közére

és az Északi Hegyvidéknek Ondava-Topolya völgyétl nyugatra es
részére, a túlnyomó többség pedig a Tiszántúlról és a Keleti Hegyvidékrl,

azaz az Erdélyi Hegyvidékrl származik.

Ezekbl az adatokból megállapíthatjuk, hogy a darvak nem az

Adria fell, hanem 'délkelet fell érkeznek hazánk területére, a Balkán

fell az Alföldre nyiló Morava-völgye és a Déli Kárpátok szorosai és

hágói felett. A Morava-völgy fell és a Kazán-szoros fell körülbelül a

Porta orientális felett áthaladó darvak lepik el azután a Tisza és az

Erdélyi Hegyvidék közti területet.
'

A Déli Kárpátok átjárói közül fleg a Vöröstoronyi-szoros és a

brassói és háromszéki medencébe vezet szorosok és hágók, mint a

Törcsvári hágó, Tömösi szoros, Bodzái szoros, különösen kedvelt út-

vonalak a tavaszi vonulás alkalmával. Hogy az erdélyi medencét merre

hagyják el, arra már nehezebb felelni. Úgy látszik, hogy a zömük az

Olt völgyén halad felfelé s azután vagy a Keleti Kárpátok hágói felett

hagyják el az országot, vagy pedig a Szamos völgye felett átjönnek a

Magyar-Alföld északkeleti zugába, ahonnan azután a Tisza mellékfolyói-

nak völgyén mennek át a galíciai síkságra.

Ugyancsak az Északkeleti Kárpátok hágóin és szorosain hagyják el

az országot az Alföld fell jöv darucsapatok is. A legsrbben használt

kijáró az Ung völgye az Uzsoki hágpval.i

' Az uzsoki hágót a háborús irodalom tévesen emh'ti mindig «52orí7s»-nak, pedig

ez nem «szoros«, hanem vízválasztó, és így «Mgó)i !
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Hogy délfelé való iitjokban sszel merre vonulnak, arra nézve

hiányoznak a pontos adatok, minden jel azonban arra mutat, hogy az

Alföldön az szi vonulás a tavaszinak a megfordítottja, vagyis az Észak-

keleti Kárpátok bejáróin jönnek be s érintve a Tisza és a Keleti Hegy-

vidék közti síkságot, délen vagy a Morava vagy a Duna völgyén át

hagyják el az országot. Az Alföldre vonatkozólag saját megfigyeléseim

is vannak, hogy azonban Erdélyben is, hogy megy végbe az szi vonu-

lás, arra nézve nincsenek adataim.

Tavaszi vonulása alkalmával az országos középnap szerint március

24-én érkezik meg s ekkor általában rövidebb idt tölt el nálunk, mint

sszel, amikor rendesen szeptember közepe körül érkezik. Elz oldalon

lev térképvázlat szemlélteten mutatja a tavaszi vonulási adatok származási

helyeit. Egy átlagos minta ez, amely 19 év adathalmazából van meg-

szerkesztve.

Csodálatos, hogy mennyire elkerülik a vonuló darvak a Dunántúlt,

pedig utolsó fészekhelyeik is ott voltak a Balaton mellett, a Fonyódi

lápon. St még a Duna-Tisza közének nekik annyira megfelel téres,

szikes pusztáit se látogatják valami gyakran, hanem annál inkább a

Tiszántúlnak, Temes-, Torontál-, Arad-, Csanád-, Békés-, Csoíigrád-

megyékben elterül szikes pusztákkal, legelkkel tarkított, sík vidéket,

ahol falvak, tanyák s más emberi lakások nem za\arják a táj egyhan-

gúságát.

Itt, a csanádmegyei királyhegyesi pusztán figyelt meg Sándor

bátyám 1895 ápr. havában, egy szokatlan nagyságú darucsapatot. Kocsin

haladva a Kis-Királyhegyes melletti- szikes pusztán, útja egy óriási pihen
darucsapaton vezetett át. A darvak laza csoportban, kisebb-nagyobb

falkákban és egyenként is, az út két oldalán járkáltak, szedegettek és

pihentek, st egyik-másik alacsonyan át is szállt a kocsi felett. Számuk

körülbelül 800— 1000 db. lehetett. Egyáltalán nem féltek, egész közel

bevárták a kocsit.

Ezen a vidéken minden sszel, tavasszal megfordulnak a darvak

nagyobb mennyiségben is, de bizonyos, hogy ily óriási csapat csak

kivételesen verdik össze s a legnagyobb ritkaságok közé tartozik.

Itt a Tiszántúl zték egykor a darvakat a tavaszi vonulás alkalmá-

val a iídarulövó'ky> is, amint azt Chp.rnel István oly szépen leírta, s itt

a csanádmegyei pusztákon nyilt alkalmam nekem is a darvakkal köze-

lebbrl megismerkedni, ket hálóhelyeiken darulövk módjára belopni,

kihallgatni, megfigyelni s végül k()zülök kettt elejteni.

1916 szeptember havának közepén már több darucsapat kóborolt a

csanádmegyei Királyhegyesi puszta környékén. Szeptember 17-én Nagy-

Majláth környékén vadászva kés délután, a nagyterjedelmü legel

egyik mélyebb helyén lev szikes mocsáríenékhez lyukadtam ki, amely-
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nek még megmaradt vizére 1000-vel húztak a kacsák. Az ott lev kacsák

azonban 1—2 lövéstl elriadtak s így elhatároztam, hogy ott maradok

esti húzáson.

Még jó magasan volt a nap, amikor a keleti égbolton, messze és

magasan húzó madárcsoportot veszek észre, amely azonban igen lassan

közeledik. Már jó ideje jönnek és még mindig alig lehet ket kivenni;

miután nem gondoltam itt darvakra, csak akkor ismertem fel ket,

amikor már jó látcsövemmel lassú szárnycsapásaikat is megfigyelhettem.

Nagyságuk miatt már messzirl észrevehetk, de viszont lassú röptük

miatt oly messzeségbl csak sokára érnek el hozzánk. Ez az els, ami

feltnik a darvaknak

22 darab volt a csapatban. A tó felett a V alak felbomlik és

kígyózó siklórepüléssel, mint a vadlibák, ereszkednek alá a nagy magas-

ságból ; azonban észrevesznek engem és társaimat és dél felé eltávoznak

anélkül, hogy leszálltak volna.

De nem mentek el végleg, hanem csak 1—2 km.-re, ahol a tar-

lókra ereszkedtek le. Majd egy fél óra múlva, ép naplementkor ismét

jöttek alacsonyan s a mocsarat körülvev legel szélére ereszkedtek le.

Itt akarták bevárni, míg tiszta lesz a leveg, azaz mi eltávozunk. Eköz-

ben már besötétedett s miután még sem jöttek, egyik vadásztársunk

kocsival megkerülte a darvakat s felénk terelte. Ezek felszállva jöttek is

felénk nagy krúgatva, megfelel ltávolságra, de sajnos, csak aprósöré-

tem lévén, lövéseim eredménytelenek voltak.

Azután még egy 4-es csapat jött felém, aprósörétnek szinte messze,

amely fiatalokból állott, mert repülés közben kisgalamb pipegéséhez

hasonló aggodalmas p í, p í, p í, p í hangokat hallattak. A megriasztott

darvak természetesen ott hagyták a mocsarat, folyton krúgatva, de körül-

belül 1 2 óra múlva ismét visszajöttek s egy darabig kurrogva, krúgatva

keringtek a mocsár felett s végül leszálltak. Eközben már teljesen be-

sötétedett s így látni nem, csak hallani lehetett, hogy merre járnak a

darvak.

Másnap már naplemente eltt ott fekszem a mocsár szélén, ahol a

legel egy körülbelül 35 cm. magas terrasszal végzdik a mocsár meden-

céje felé. A mocsár medenczéje a széleken körülbelül 15—20 lépésre

teljesen száraz, összerepedezett szikes agyag, amelyen minden növényzet

kisült, s csak ezen belül kezddik a nedves sáros rész, 50—60 cm. magas

sással ritkásan benve, s végül csak a mocsár közepén van vagy 200

lépés hosszú és 100 lépés széles sekély víz, amelyre mindig szívesen

gyülekeztek a kacsák.

Már leszállt a nap, amikor a nyugati oldalról alacsonyan három

daru érkezett s mindjárt le is szálltak a sás közé. Ezek volnának tehát

az elrsök. Nemsokára azután már meglehets sötétben jött a fcsapat;.

Aquila. 12
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szinte nyugat fell. Már messzirl kriigattak s a három leszállt mindig
visszafelelt nekik, s mikor a csapat már feléjük érkezett s leszállni

készült, a krúgatás és a belevegyül vékonyabb sipítás a legmagasabb

fokra emelkedett.

A roppant ers hangzavarban mindig két hang ismétldött, az

egyik egy vékonyabb trombita-hanghoz hasonló c^fiép» volt, melyben a

hang második fele sülyed, a másik hang pedig, amelyik mindig közvet-

len követi a fiepet, egy ers mély torokhang, a közismert c^khrou» vagy

«khröu», «khrröu». A kettshangú szólam tehát ez: fiép-khrröu, fiép-

khrröu, egy vékony és egy vastag; eleinte azt véltem, hogy egy madár
adja mindkét hangot, de késbb meggyzdtem róla, hogy e két hang

két madártól származik; még pedig az ersebb, mélyebb «khrou» a

hímtl s a vékonyabb, sipítóbb «fiép» vagy néha «khiér» a tojóktól és

talán a fiataloktól származik.

A leszállás után még soká zajonganak, különösen, amikor újabb

csapat érkezik, amelyek szintén a lent ülk lármája által vezetve jönnek

ide. Késbb már csak néha egy-egy mélyebb kurrogást vagy egy éles

«fiép»-et trombitálnak, felelve valamelyik nagyon messze vagy magasan

húzó csapatnak.

Igaz gyönyörséggel s mondhatni áhítattal hallgatom e nálunk már

oly ritka hangokat, amelyek itt a nagy pusztaság néma éjjelének a csend-

jében és el hagyottságában igazán szívbe markolnak

Késbb azután egészen elcsendesednek; ekkor megkísérlem ket fel-

zavartatni és magam felé tereltetni. Egy fél kilométerre van ide egy

karám ; a vaksötétségben elbotorkálok oda s elhívom a gulyást. Ö körül-

megy és igyekszik felzavarni az alvó madarakat, én pedig várom ket
ott, amerrl beszálltak.

Nagysokára hallom a gulyás lármáját, kiabálását; a darvak is felel-

gettek egy darabig, de azután k is, meg a gulyás is elhallgattak. Tehát

nem hagyták magukat zavarni álmukban, pedig a gulyás csak körülbelül

120—140 lépésre volt tlük.

Elhatároztam, hogy itt töltöm az éjjelt s hajnal eltt pedig majd

«darulöv» módjára megpróbálom a darvakat becserkészni.

Addig azonban még messze van s hogy a hideg ellen is jobban

védekezhessek, behúzódok egy közeli kukoricaszár-kúpba. Itt fagyosko-

dok a hvös szi éjszakán, a késn felkelt hold utolsó negyedének hal-

vány világítása mellett, miközben hallgatom a néha egyet-egyet krúgató

darvakat. Egyszer úgy rémlik, mintha elment volna az egész csapat s

azután nem is hallom ket többet.

Pirkadáskor, teljesen abban a hitben, hogy a darvak elmentek, fel-

állók, azaz leülök a mocsár déli szélén ott, ahol tegnap este beszálltak:

hátha mégis jön valami.
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Ahogy világosodik, mintha valami szürke foltokat látnék a sásból

kiállani ... Tényleg azok, a darvak... ugyanott, ahova tegnap leszálltak,

nem is messze tlem, csak vagy 150 lépésre.

Már egészen világos van, most már jól látom ket. Most egy pár

ers krúgatás, majd cseng fiép-elés, szárnyemelgetés (aféle nyújtózko-

dás), majd mind élénkebb lárma s végre egy állóhelyben szárnyat bontva

felszáll az egész falka, körülbelül 30—35 darab s nagy krúgatva és

fiép-elve jönnek... felém ...de észrevesznek és oldalt eltérnek. Hiába

hasaltam a «porong» partoldalában, kitnen mimikrizáló zöld ruhám-

ban, a daruszem mégis felfedezett!

Estére már megint ott kuporgok a mocsár szélén; de hiába, a be-

szálló darvak most sem jöttek felém, hanem megint odébb. Már jó sötét

volt, amikor elször 4 darab jött, azután egy 22 darabos falka, majd

késbb két 10—15-ös csapat. Egész alacsonyan jöttek, tehát már elbb
a közeli tarlókon várták meg a besötétedést. Nem is lármáztak olyan

nagyon, mint tegnap. 10 óra felé minden elcsendesedik. Megkisértem

felriasztani ket s lövök egyet. Nagy fiép-krúgatással felszáll az egész

csapat s kisebb falkákra szakadva jönnek kifelé, félig-meddig én felém.

Csak a hangra figyelve és hang után indulva rohanok, ahogy csak a

lábam bir és sikerül az egyik kifelé tartó darucsapatnak elébe kerülni s

dacára a koromsötét éjnek a krúgatás és a szárnysuhogás után meglátom

a csillagos égen a nagy madarak sötét alakjait s kétszer odalövök. Mind-
járt az els lövésre hallom a sörét csapását s kiválik egy sötét folt a

magasból s zuhanik lefelé, végre nagyot puffan a legel pázsitján. Meg-
van az els darum. Második lövésem is csapta ket, de bizonyára csak

a toUaikat, mert nem esett semmi.

A megzavart falkák azután elvonultak dél felé, mélabús krúgatásuk

még sokáig hallik.

fiogy mily magasan jöttek, azt csak abból következtetem, hogy
oly sokáig zuhant e megltt példány. Pedig úgy véltem, hogy elég

alacsonyan jönnek. Az ember tehát csalódik, mert ez óriási madarakat

nagyságuk miatt sokkal közelebb gondoljuk, mint ahogy a valóságban

vannak.

Jó szem tehát könnyen észreveszi ket még a legnagyobb sötét-

ségben is, nagyságuk és sötét szinük miatt. Krúgatásuk pedig elre el-

árulja jövetelüket. Néha azonban egy magános vagy legfeljebb 1—2
darab teljesen némán jön s ekkor csak a szárnysuhogásra lesz az ember
figyelmes. E szárnysuhogás olyanforma, mint a libáké, csakhogy mélyebb
és lassúbb. Szárnyalásuk lassú, egyenletes, ezért tudtam én csak elébe

kerülni az oldalt eltér darufalkának.

Az én darum, amelyben már nem volt élet amikor felvettem, —
valószínleg a magasból való zuhanás okozta rögtöni halálát —

12*
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amint azt másnap megállapítottam, szép tollazatú, tzpirosszem idsebb
hím volt.

De sok fáradságomba került, amíg e szép nagy madarat akkori

lakóhelyemre, Tótkomlós községbe haza tudtam vinni, kerékpáron

bolyongva az elhagyott puszta koromsötét éjjelében. Hazafelé menet,

újra hallom a messze krúgató darvak szólását. Bizonyára az elriasztottak

térnek ismét vissza.

A rákövetkez napon a Koppáncsi pusztán járva, ott délután egy
búzatarlón ráakadtam, az egyik 22 darabos darufalkára, amelyet már a

majláthi-tóról ismerek. Ott szedegéltek a tarlón jó darabig, majt tlünk
megriadva, elszálltak.

Szeptember 23-án, tehát két nap múlva, ismét ott vagyok a maj-

láthi mocsárnál. Mieltt elfoglaltam volna leshelyemet, már jön 5, majd
késbb 7 db. daru. Leszállnak a legelre, de már 500 lépésrl elszállnak.

Erre elfoglalom a leshelyemet s nemsokára jön is már a tarlók fell

egy 22 darabos falka, széles rajvonalban a föld felett, alig 2 m. maga-
san. S egyenesen nekem. De 130 — 140 lépésre tlem leszállnak agyepre.

Én hason fekve a mocsár medrének partoldalában jól el vagyok rejtve

s csak a fejem áll ki a legel szintjében, hogy láthassam az elttem
járkáló és szedeget darucsapatot.

Még egészen világos van, tehát jól látom e daliás madarakat.

23 darab; a biztonságnak teljes tudatában kedélyesen krúgatva, beszél-

getve laza csoportban álldogálnak. S ime egyszer csak az egyik bohókás

mozdulattal szárnyat bont és fel-felugrik a levegbe, csrét feltartja

mintha valamit el akarna kapni a levegben s eközben egy-két táncoló

ugrást is tesz. Azután a másikra jön reá a táncolási kedv s az kezd

ugrándozni, miközben kecsesen emelgeti a szárnyait és a fejét.

Lebilincselve e ritka látvány nagyszerségétl, eszembe sem jut,

hogy ket megzavarjam. A magyar föld egykori cimeres madara, a leg-

óvatosabb, legfélénkebb madár, ime itt van most elttem jó nagy falkás-

tól s biztonságuknak érzetében nem is sejtik, hogy ily közelrl figye-

lik ket.

Vagy 10 perc múlva ismét felszállnak és U2 m. magasan jönnek

a mocsár felé. Ekkor még a fejemet is lehúzom s hagyom ket tlem
nem messze oldalt elhúzni, befelé; csak hadd menjenek, k fogják majd

csalogatni a többieket.

Már teljesen besötétedett, amikor messze a Királyhegyesi puszta

fell elször halkan, majd ersebben megkezddik a daru-hangverseny.

Legalább 6—7 falka jön s mindegyik ersen krúgat. A csillagfényes

éjszakában a néma csendben ez isteni hangzavar betölti egész valómat

s egy eltnt régi világra emlékeztet, amikor még a «magyar darvak»

krúgattak a magyar puszták felett.
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De már itt is vannak a darvak! A hang után futok a csapat elibe,

de itt késn jövök;... amarra jön egy másik falka, rohanok a sima

gyepen elibök... a futástól elfúlva, várom, amíg a fejem felé érnek...

most látom a sötét árnyakat s már durran is puskám s egy sötét árny

lezuhan a mocsár sáros, sasos szélébe. Pillanat alatt kihozom a sárból

a még él madarat, amely gúnármódra sziszegett, szárnyaival csapkodott,

de csrével nem csípett. Hamarosan tarkón szúrtam s kiterítettem a

harmatos gyepre.

Még alig hangzott el az elriasztott darvak krúgatása, már ismét

jöttek újra, bizonyára mások. De nekem már elég volt a zsákmányból s

igyekeztem hazajutni. Ám a vaksötétségben alig sikerült megtalálnom a

letett kerékpáromat s mikor ez megvolt, akkor megint a daru és a háti-

zsákom tnt el. Mert itt a pusztán éjjel minden egyforma s csak a csillag

szolgálhat tájékoztatóul. Végre mégis csak haza találtam.

Ez a daru öreg nstény volt, elég szép dísztollakkal. Valamivel

könnyebb, mint az els hím, de méretei teljesen ugyanazok.

E méretek a következk: H. = 113, a talptól a csr hegyéig azon-

ban 143 cm. Sz. = 57, Cs. = 11, L. = 26, F. = 221/2. Súlya a c^-nek 5-25

kg., a $-nek 5"1 kg.

Mindkettnek egyforma szép dísztollai vannak, a ? öregebb, mint

a o^, amit fleg a húsán tapasztaltam; ez utóbbinak a húsa sokkal

puhább volt, mint a tojóé. A húsát nálunk általában nem szokták enni

s én is csak kisérletképen csináltattam meg, de mondhatom, hogy telje-

sen élvezhet, st csak az elkészítés módjától függ, hogy Ízletes legyen-

Nagyon hasonlít a vadliba húsához. Madarunk különben nemcsak

a táplálkozás módjára, hanem életmódjára is nagyon hasonlít a vad-

libához.

E két madárnak a gyomra is tömve volt búzával, amit a tarlókon

szedtek össze.

A darvaknak közismert repülési formájuk a V alak. Ez már a szép-

irodalom révén is annyira begyökerezett a köztudatba, hogy laikusok

olyan vidéken, ahol csak ritkán fordulnak meg vadludak, ezeknek maga-

san V alakban húzó csapatait rendesen darvaknak nézik.

A repül darura jellemz a kinyújtott nyak és láb. Hosszúnyakú

nagy madaraink közül, melyekkel a darvak összetéveszthetk, csupán csak

a fehér- és fekete gólya repül nyújtott nyakkal és lábbal ; a szürke- és

vörös gém már a nyakát S alakban meggörbíti. A gémektl még az is

megkülönbözteti, hogy szárnyait lassabban mozgatja.

A gólyákkal szemben pedig a fkülönbség a színezet s azután az

egyenletes szabályos szárnycsapásokkal való repülés, amelyet csak akkor

vált fel rövid idre a mozdulatlan szárnyakkal való tovasiklás, ha a

csapat vonulás közben rövid pihenés céljából keringeni kezd vagy pedig.
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ha már leszállni készüldik; míg a gólyák, amint jól ismeretes, nagyob-

bára mozdulatlan szárnyakkal úsznak a levegben.

Elárulja repül csapataikat a V, vagy ha' kevesen vannak, a ferde

vonalalakban való rendezkedés s azután a krúgatásuk.

«Magasan repül a daru, szépen szól», mondja a régi magyar nóta.

Nagyon igaza van. Különösen azóta, hogy már nem fészkelnek nálunk

a darvak; mert azóta már csak kevés helyen látni alacsonyan szálló

darvakat. S ahogyan törik fel a pusztákat, legelket s ahogyan szaporod-

nak az Alföld síkságán a tanyák és szállások, ép oly mértékben fog

csökkenni a megszálló darucsapatok száma is.

A hazánkból már számzött, kiüldözött darvak bús krúgatása legyen

nekünk egy memento, hogy ha már ezt a szép címeres magyar madarat hagy-

tuk is kipusztulni, de legalább a többi pusztul()ban lév nagymadarain-

kat óvjuk meg és védelmezzük!

Immár a kócsagnak, szürkelüdnak, selyemgémnek, battlának, réti

sasnak és a hegyvidéken a szakállas keselynek és a szirti sasnak is ütött

már a 12-ik órája, tehát nagyon is itt az ideje, hogy tegyünk valamit

védelmükre, hogy az eljövend boldogabb Magyarország nemzeti kin-

csébl, faunánknak eme jellemz gyönyör tagjai ne hiányozzanak!

Kranich-Studien und Beobachtungen aus dem
Komitate Csanád.

Von Dr. Iîuoen NacjV.

Mit 1 Kartenskizze im ungarischen Text.

In Ungarn ist der Kranich auch jetzt ein wohlbekannter Vogel,

aber leider bloß mehr dem Namen nach, da er seit fast 25 Jahren hier

nicht mehr brütet. Der einst bei uns brütende Vogel ist jetzt bloß ein Durch-

zügler, welcher wohl im Herbst und Frühling auf kürzere oder längere

Zeit sich auf den Pußten unserer Ebenen niederläßt, besonders in der

Theißgegend und jenseits der Theiß, aber zum Nisten kommt es nicht.

Der Kranich gehört jetzt bereits den Denkmälern der Vergangen-

heit an und bringt im Herbst und iTÜhling die Erinnerung längst ver-

flossener schöner Zeiten wieder, als noch ungarische Kraniche über die

ungarischen Sümpfe zogen.

Es ist eine bemerkenswerte Erscheinung, daß die ziehenden Kra-

niche fast ausschließlich die östliche Hälfte des Landes berühren. Diese

Erscheinung kennen wir schon lange, aber wir können sie mit positiven


