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H a a gyulai vár tornyának tetejéről lenézünk, az az érzés támad bennünk, hogy 
Gyula város házai erdőbe vannak beépítve. Gyönyörködünk a fák zöld tömegében és a 
zöld növényzet között sorakozó cserepes háztetők piros színe közti kellemes ellentét
ben. De a városban jártunkkor is meglep bennünket a fák nagy tömege, a bőséges fásí
tás következtében létesült sok lugasszerű utca. A növényzet szépségét a sok élősövény, 
növénycsoportozat és bokor még fokozza, amivel számos udvar dicsekedhet. 

Ebben a környezetben rengeteg madár otthont lelne, ha nem volna olyan nagy az 
utcák forgalma, s a macskák részéről nem fenyegetné őket áüandó veszedelem. E z a 
magyarázata, hogy a magasan költő fajok dominálnak, míg az alacsonyan költő, bokor-
lakó fajok ahg vannak képviselve. Azok a fajok donrinálnak elsősorban, amelyeknek 
kívánatos az ember közelsége: házi és mezei veréb, füsti- és molnárfecske, balkáni 
gerle. A gólya és nagyfakopáncs is nagyobb számban költene, ha elegendő és nyugodt 
környezetű fészkelő, iüetve költőhely állana rendelkezésükre. 

A várost kisebb megszakításokkal az ún. körgát övezi. Több tiszántúli, folyóparti vá
rosban hasonló a helyzet. M a már majdnem felesleges a körgát, mert az árvízveszedel
met jelentő Fehér Köröst végig gát szegélyezi. A város ezért a körgáton kívül is terjesz
kedik, így alakult k i a vasútvonaltól északra Szentpálfalva, Ajtósfalva és Máriafalva. 

A város belterülete 886,5 hektár, lakóinak száma 24 000, házainak száma 5731. A vá
ros fáinak legnagyobb része gömbakác, kőris és vadgesztenye, a többi faféleségek 
kisebb számban szerepelnek. 

Növényzet tekintetében Gyula helyzete a többi tiszántúli város és község helyzeté
hez hasonló. Környéke mezőgazdasági terület. A Sitka- és Kőriserdő, noha Gyula hatá
rában van, a várostól távol esik. Debrecent ezért k i keh vennünk az összehasonlításból 
a Nagyerdő miatt, továbbá mert a sok emeletes épület miatt (amiből Gyulán lényege
sen kevesebb van) nem mutat olyan erősen fásított jeheget, mint Gyula . Egyébként el
mondhatjuk, hogy Gyu la város belterületének faunaképe némi eltéréssel egyezik a 
Tiszántúl valamennyi községével. I lyen eltérések pl . , hogy Gyulán, a város belterületén 
sok az álló- és folyóvíz. Ezeknek madárvilága a vizeket nélkülöző községekből termé
szetesen hiányzik. A házak zöme kerttel, fás vagy bokros udvarral rendelkezik, a leg
több utcát két oldalon fasor szegélyezi, a nagyobb utakat és tereket több fasor is díszíti 
bokrosokkal, sövényekkel és növénycsoportokkal vegyesen. A legkisebb utcában is van 
legalább egyoldali fasor. 
A költő madárpárok felsorolását a legnagyobb létszámú házi verébbel kezdem és a 
legkisebb létszámú fehér barázdabillegetővel végzem. A város belterületén 45 faj köl
tését sikerült megállapítanom. H a az előző évi tengeliclétszámot is idesorolom, akkor 
a költő madárpárok száma 2516. A tengelicpárokat ugyanis most nem számoltam, a 
tava ly i létszámot vettem alapul, miután semmi okom nincs feltételezni, hogy a költő 
párok számában lényeges eltolódás történt volna. 

1. Házi veréb költött 798 párban, 2. balkáni gerle 564 párban, 3. tengehc 379, 4. mezei 
veréb 104, 5. füsti fecske 102 (kevesen vannak, mert élelemhiány miatt sok éhenpusz-
tult), 6. csóka 93, 7. seregély 92, 8. nádi rigó 89, 9. molnárfecske 57 (élelemhiány és a 
házi veréb fészekfoglalása miatt sok elpusztult, illetve nem tudott költeni), 10. tövis
szúró gébics 28 (a város szélein), 11. gerle 22 (lakások közelében kevés költ), 12. sárga
rigó 20, 13. zöldike 20 (kastély környékén, népkertben, az Élővízcsatorna mentén, 
strandon, sporttelep facsoportjában, temetőben, Törökzugban és 1 — 2 pár többfás ud-
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•varban is), 14. nagyfakopáncs 16 (szívesen jön a városba, de a gyerekek kellemetlenke
dései zavarják; utcai gömbakácfasorban több helyen alacsonyan odút vésett, azonban 
az emberek kíváncsiskodásai a költést meghiúsították), 15. kakukk 16 (a tavak és na
gyobb facsoportokban próbálkozott tojásbecsempészésre), 16. szürke légykapó 10 
(Népkertben, Törökzugban, Várkertben, vágóhídon, Élővízcsatorna mentén, falra fu
tott szőlőben), 17. vízityúk 10 (nádszegélyes tavakban), 18. erdei p inty 9 (Élővízcsa
torna mentén, temetőben, Népkertben és a szabadtéri színpad ligetében), 19. kisposzáta 
9 (zsidótemetőben, bokros, csendes udvarokban), 20. part i fecske (8 párat láttam, de 
ezek a város belterületén kívül költöttek), 21. mezei poszáta 7 (temetőkben és a vár
kertben), 22. fülemüle 6 (szabadtéri színpad ligete, temető), 23. barátkaposzáta 6 (sza
badtéri színpad ligetében, a strand ligetében, bokros udvarban), 24. fehér gólya 5 (ka
szárnya, óvoda, magánház kéményén) 25. kisőrgóbics 5 (a város szélein), 26. pettyes 
vízicsibe 4 (a vágóhíd szennyvizét befogadó nádszególyes Bika-tóban, amelynek szélén 
némi mocsaras rész is van), 27. guvat 4 (a Bika-tóban), 28. széncinege 3 (postaládában, 
vihámhárító föld feletti védő burkolatában, város szélén sűrű fás kert műodújában. 
Gyakor ibb városi madár lenne, ha a verebek és a seregély nem szorítanák ki) , 29. fekete
rigó 3 (a szabadtéri színpad ligetében), 30. vetési varjú 3 (a Népkert egymás meüett 
álló 3 platánfáján. A külterülethez tartozó Bicére vasútállomás mellet t i kis akácosban 
50 pár fészkelt, azonban a fészkeket leverték), 31. cserregő nádiposzáta 3 (Bika-tóban), 
32. búbos pacsirta 2 (a város szélén, szántóföldön), 33. szárcsa 2 (a Bika-tóban), 34. 
énekes nádiposzáta 2 (a Bika-tóban), 35. búbos banka 2 (a város szélén háztető alatt), 
36. pocgém 2 (a Hunyadi-tó nádasában), 37. zöldküllő 2 (a Népkertben, a város szélén, 
sűrű fás kertben), 38. erdei fülesbagoly 2 (a város szélén, sűrű fás kertben), 39. ker t i 
poszáta 1 (a kastély kertjében), 40. szarka 1 (a törökzugi szőlőkben), 41. gyöngybagoly 
1 (a Törvényszék épületében), 42. kékcinege 1 (a város szélén, sűrű fás kertben, műodú-
ban), 43. nyaktekercs 1 (a törökzugi szőlőkben természetes odúban), 44. karvalyposzáta 
1 (a temetőben), 45. fehér billegető 1 (a vágóhíd te tője alatt). 

The Number of the Breeding Bird-Pairs on the Inner Territory of the Town 
Gyula in Spring 1962 
By dr Vidor Korompai 

Looking down from the top of the castle-tower of Gyu la (SE Hungary) one might 
fancy that the houses of the town are buil t i n a forest. We take delight i n the green 
mass of the trees and i n the pleasant contrast between the rows of redtiled roofs and 
the green vegetation. Bu t also W a l k i n g about the town we are surprised by the great 
multitude of trees and by the amply timbered many grove-hke streets. The beauty 
of the flóra is even enhanced by the many hedgerows, shrubs and plant-groups, that 
most yards can boast wi th . 

I n these surroundings an immense number of birds might f ind a home, i f the traffic 
of the streets were not so heavy and the cats were not a continual danger. This is the 
explanation why the high-nesting species dominate, while the low-nesting, bush-dwell-
ing species are hardly represented. Those species dominate primarily, to whom man's 
proximity is advantageous: the house- and tree-sparrow, swahow, mart in , Indián ring-
dove. The stork and the great spotted wood-pecker would also breed i n greater num-
bers, i f there were sufficient a n d peaceful nesting-, respectively breeding-sites at their 
disposal. 

W i t h lesser interruptions the town is surrounded by the so-called circle dam. The 
Situation is s i m i l a r i n several riverside towns beyond the Tisza. Nowadays the circular-
dam is nearly out of date since the Fehér Körös river is confined between dams and 
the danger of a flood is n o more probable. Therefore the town can also expand beyond 
the circular-dam and thus the S e t t l e m e n t s of Szentpálfalva, Ajtósfalva and Máriafalva 
have developed north of the railway-hne. 

The inner territory of the town comprises 886,5 hectars, w i th a population of about 
24 000 i n 5731 houses. The most part of the trees i n the town are globe-acacias, ash 
and horse-chestnut trees; other species of trees are represented i n lesser numbers. 

W i t h regards to the flóra the S i t u a t i o n of Gyu la is similar to that of other towns 
and villages beyond the Tisza. Its countryside is agricultural territory. The Sitka- and 
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Kőris-Woods, though belonging to the territory of the town, are far away from i t . 
The town Debrecen must be omitted from. such a comparison because of the extensive 
Nagyerdő ( = great forest), and because i t has much more several-storied houses than 
Gyu la and consequently i t has not such a densely timbered character as Gyula . Other-
wise we can say that the faunistical picture of the town Gyula is the same as that of a l l 
communities beyond the Tisza wi th a few differences. Such are e.g. that there are many 
fresh water-courses and pools on the inner territory of Gyula , the avifauna of which is 
naturally missing i n those communities that are lacking such waters. I n Gyu la most 
of the houses have gardens, timbered or shrubby yards, most of the streets are lined 
by rows of trees on both sides and even several rows are standing i n the wider streets 
and squares, mixed wi th shrubberies, hedge-rows and groups of plants. The narrowest 
streets also have one line of trees at least. 

Ontheinnerterr i toryofthetownlsucceededinestabhshingthe breeding of 45 b i rd-
species. I f I add the previous year's stock of goldfinches to it, the number of nesting 
pairs was 2516. Namely I d id not count the goldfinches this time and took their last 
year's number for m y basis, since I had no reason to suppose that an essential change 
i n the number of the breeding pairs could have taken place. The following check-list 
beginning wi th the most numerous house-sparrow and ending w i th the least numerous 
white wagtail presents the numbers of the breeding pairs of the various species. 

1. House-Sparrow 798, - 2. Indián Ring-Dove 564, -3. Goldfinch 379, -4. Tree-
Sparrow 104, — 5. Swallow 102 (there were few, for many starved lacking food), — 
6. Jackdaw 93, — 7. Starling 92, - 8. Great Reed-Warbler'89, - 9. House Mar t in 57, 
(many perished, respectively could not breed lacking food and on account of their nests 
having been occupied by House Sparrows), — 10. Red-Backed Srike 28 (at the outskirts 
of the town), 11. Turtle-Dove 22 (few breed near human dwellings), — 12. Golden 
Oriole 20, — 13. Green F inch 20 (in the environs of the castle, i n the Folkgarden, along 
the Élővíz channel, at the swimming pool, on the trees of the sport-grounds, i n the 
cemetery, i n the Törökzug section, and also i n 1 — 2 well timbered yards), 14. Great 
Spotted Woodpecker 16 (they readily come to the town and carved several hollows 
into globe-acacias, but children harrassed themandpeople's curiosity prevented them 
from breeding, — 15. Cuckoo 16 (near pools and i n larger groups of trees they were 
trying to smuggle i n their eggs), 16. Spotted Flycatcher 10 (in the Folkgarden, Török
zug section, Castlepark, slaughterhouse, along the Élővíz channel, on wallcreeping wild 
vine), — 17. Moorhen 10 (at the reed-skirted pools), — 18. Chaffinch 9 (along the 
Élővíz channel, i n the cemetery, Folkgarden, an i n the grove of the Openair Theatre) 
19. Lesser Whitethroat 9 (in the Jewish cemetery, and i n shrubby quiet yards), —20. 
Sand Mar t in (I saw 8 pairs, but they nested outside the centre of the town), — 21. De-
sert Warbler 7 (in the cemetery and Castlepark), — 22. Nightingale 6 (in the grove 
of the Openair Theatre and the cemetery), 23. Blackcap 6 (in the groves of 
the Openair Theatre and swimmjng-pool, shrubby yards), — 24. White Stork 5 (on the 
chimneys of the barracks, kindergarden and private houses), — 25. Lesser Grey Shrike 
5 (at the outskirts of the town), — 26. Spotted Crake 4 (at the reed-skirted B i k a 
laké which is part ly swampy at the edges and is the reservoir of the sewer of the slaugh
terhouse), — 27. Water R a i l 4 (on the B i k a laké), — 28. Great Titmouse 3 (inletter-box, 
overground protection case of hghtning-conductor, nesting box at the edge of the town. 
They would be more frequent townresidents, i f sparrows and starlings d id not chase 
them from their nests), — 29. Blackbird 3 (in the grove of the Openair Theatre), — 
30. Rook 3 (on a Cluster of three plane-trees i n the Folkgarden. I n the acacia grove 
near Bicére railway Station outside the town 50 pairs had been nesting, but their nest 
were destroyed), — 31. Reed Warbler 3 (at the B i k a laké), —32. Crested L a r k 2 (at 
the edge of the town on afield), — 33. Coot 2 (onthe B i k a laké), — 34. March Warbler 
2 (at the B i k a laké), — 25. Hoopoe 2 (under roofs at the edge of the town), — 36. Li t t le 
Bi t tern 2 (in the reeds of the Hunyad i laké), — 37. Green Woodpecker 2 (in the Folk
garden, and at the edge of the town i n densely timbered garden), — 38. Long-Eared 
O w l 2 (at the edge of the town i n densely timbered garden), — 39. Garden Warbler 
(in the Castlepark), — 40. Magpie 1 (in the Törökzug vineyards), — 41. Barn-Owl 1 
(in the building of the Law-Courts), — 42. Blue Titmouse 1 (at the edge of the town 
i n the nesting box of a densely timbered garden), — 43. Wryneck 1 (in the Törökzug 
vineyards i n a natural hollow of a tree), — 44. Barred Warbler 1 (in the cemetery), — 
45. White Wagtai l 1 (under the roof of the slaughter-house). 
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