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V A D R É C E V I Z S G Á L A T O K A T I S Z A Á R T E R É B E N 

Dr. Sterbet:: István 

E g y nagyobb tájegység szervezett vízivadvédelmét elsősorban az ott még 
ősállapotokra emlékeztető, természetes biotópok ökológiai értékelésére k e l l 
a lapoznunk. A M a g y a r Madártani Intézet munkatervében szereplő, fo lyama
tos vadrécevizsgálatok ezért elsősorban az o lyan területekhez kapcsolódnak, 
melyek kimerítik e kívánalom feltételeit. 

Magyarországon manapság már mindössze három biotóptípus jöhet i l yen 
szempontból számításba, m i v e l jelentősebb mennyiségű vízivaddal természetes 
életkörülmények között csak a dunántúli édesvizű nagy t a v a k o n (Ba la ton , 
Velencei-tó), a csaknem kizárólag alföldi területekre összpontosuló szikes 
t a v a k o n és a folyóártereken találkozunk. A z édesvizű, nagy t a v a k ökológiai 
kutatása K E V E (1968) fo lyamatban levő ba la ton i vizsgálata során fo ly ik . 
A z alföldi szikes t a v a k adottságait a kardoskúti természetvédelmi terület 
bemutatásával próbáltam megvilágítani ( S T E R B E T Z , 1968). A Hódmezővásár
hely szomszédságában elterülő saséri rezervátum (46°25'—20°10') madártani 
kutatása során pedig lehetőségem nyílt arra, hogy 1948—68 között kisebb 
megszakításokkal folyamatosan vizsgálhassam a Tiszán az ősi folyóártéri 
biotóptípus v iszonyai t . 

A szóban forgó húsz évben 582 a l k a l o m m a l kerestem fel a területet. A meg
figyelőnapok havonkénti megoszlása a következő: 

Január 30 Július 72 
Február 24 Augusztus 62 
Március 37 Szeptember 45 
Április 69 Október 43 
Május 57 November 34 
Június 74 December 35 

Vizsgálataim a T i s z a szeged —csongrádi szakaszát ölelik fel , de a meg
figyelések túlnyomó része a saséri védett területre s annak közvetlen környé
kére (Atka-sziget , Barci-rét, Körtvélyes) összpontosult (23. ábra). 

1. A vizsgálati terület természeti v iszonyai 

A z ártér jelenlegi képe a múlt században végbement folyószabályozások 
során a lakul t k i , amiko r a T i s z a rendkívül kanyargós medrét 140 ponton 
átvágásokkal rövidítették, és védtöltések közé zárták az egykor mintegy 
25 000 négyzetkilométernyi területet betöltő hullámteret. E z az óriási ármen-
tesítési m u n k a az 1214 k m hosszú, ősi folyómedret 960 km-re csökkentette. 
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23. ábra. Vadrécevizsgálatok színlielye a Tisza szeged—csongrádi szakaszán 
Figure 23. Stage of observations made on wild ducks in the reach of the River Tisza be

tween Szeged and Csongrád 

A vízrendezések előtti ősállapot és a ma i vízviszonyok Szeged környéki össze
hasonlításánál a Budapes t i Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet két 
térképére uta lok, melyeket V E R T S E (1967) az A q u i l a 73—74. sz. kötetében 
publikált. A térképek jól szemléltetik azt a hatalmas méretű tájváltozást, 
mely az egykor i , szó szoros értelmében vett , határtalan mocsárvilágot csupán 
a folyó mentét kísérő védtöltések közötti, 1—3 k m széles, zárt hullámtérre 
korlátozta (24. ábra). A z ősi jellegű területmaradványok azonban még i t t is 
egyre gyorsuló ütemben zsugorodnak, mive l az erdő- és mezőgazdaság m i n d 
jobban érdekkörébe von ja az időnkénti árvizek ellenére is hasznosítható terüle
teket. 

A T i s z a jelenlegi árterületén a következő, egymástól jól elkülönülő, sajátos 
biotópokat találjuk: 

a) folyóvíz, 
b) holtágak, 
c) kubikgödrök, 
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7 ? 3 4 5 6 7 8 

24. ábra. A Tisza árterének keresztmetszete vázlatosan. 1. Védtöltés. 2., 6. Kubik-tavak. 
3. Ár-téri rétek. 4. Folyómeder. 5. Ligeterdők. 7. Holtág. 8. Nád- és sásvegetáció 

Figure 24. Cross-seetion in outline of the flood-area of the Kiver Tisza. 1. Euibunkment. 
2., 6. Navvy pits. 3. Meadows in the flood-area of the River Tisza. 4. River-hed. 5. Gal-

lery forests. 7. Back-water. S. Reed- and seage vegetation 

d) ártéri rétek, 
e) ligeterdők, 
f) mezőgazdasági növénykultúrák. 
A felsorolt biotóptípusokat a következőkben ismertetem. 

a) Folyóvíz 

A vizsgálati területet átszelő folyómeder még a szabályozás után is rendkívül 
lassú folyású, erősen kanyargó, eutroph víztípus maradt . Sokévi mérések alap
ján áradáskor a folyó vízmennyisége i t t harmincnyolcszorosára emelkedik, és 
i lyenkor a mederközépen 1 0 m-es vízmagassággal is számolhatunk ( B U L L A ÉS 
M E N D Ö L , 1 9 4 7 ) . P a r t v o n a l a a folyásirány szer int i jobb o lda lon meredek, 
szakadékos, ezzel szemben a ba l part széles homokzátonyaival sekélyen s imul 
a környező árterületbe. A meder növényzete szegényes, submersus vegetációja 
jelentéktelen. A pa r tvona l mentét sűrű fűzcserjék, helyenként nádfoltok 
szegélyezik. 

Normális esztendőkben a T i s z a két a l ka lommal árad. Első ízben márciusban, 
április elején érkezik az ún. ,,hidegár", melyet néhány héttel később a ,,zöldár" 
követ. A két áradás gyakran utoléri egymást, és i lyenkor ko ra tavasztól május 
közepéig a fűzfák koronaszintjéig érő vízborítás alat t áll a terület. Csapadékos 
években a folyó néha még december—februárban is kilép a medréből. Késő 
nyári, k o r a őszi áradás viszont már ritkaság. A téli és az őszi áradások a t ava
sz iva l ellentétben általában rövid időszakokra korlátozódnak, és vízmagassá
guk is többnyire a la t ta marad a tavaszinak. 

b) Holtágak 

A folyószabályozások során átvágott folyókanyarokból keletkeztek a T i sza 
jellegzetes holtágai. Életterük jellegét a folyóvízzel való (többnyire zs i l iprend
szerhez kötött) kapcsolatuk, i l le tve teljes elkülönültségük határozza meg. A z o k 
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a holtágak, melyek az áradások során időnként összeköttetésbe kerülnek a 
folyóval, e lhanyagolt halastóhoz hasonlítható, nádszegélyes, eliszaposodott, 
hínárvegetációban gazdag víztípust képviselnek. E z z e l szemben a folyóvíztől 
végérvényesen elválasztott mederszakaszok növény gazdagsága még fokozot
tabb, vizük sekélvtmb, s a felgyülemlett szerves törmelék sok helyen már szinte 
láp jellegűvé teszi az i lyen lefolyástalan, elöregedett v izeket (25. ábra). 

A holtágak jellemző növényei: Phragmites communis, Butomus umbelkttus, 
Sagiffaria sadittifolia, Trapanatans, Nymphaea álba, Nuphar luteum, Nymphoi-
des peltafa, Typha angustifolia, Sparganium ercei um, Polygonum amphybium, 
Hydrocharis •ninr-stis ranne, Malvinia natans, Cerathophyllum demersum, Lemna-
és Chara-fajok. A felsorolt növények együttese a récék számára rejtőzés és 
táplálékszolgáltatás terén egyaránt kedvező. A Szeged —Csongrád közötti 
boltágak limnológiai v i szonya i t M E G Y E R I (19(51) idézett tanulmánya ismertet i . 

c) Kubiktavak 

A védtöltések létesítése során a gátépítéshez ki termelt föld k b . 40 x 2 0 m-es 
kerületű, 1—2 m mély anyaggödör sorozataiból keletkeztek a magyar folyó-
árterek jellemző k u b i k t a v a i . Vizüket az áradás időről időre pótolja. Nyár 
végére legtöbbjük ugyan kiszárad, de vizsgálati területemen ez ideig minden 
évben maradt néhány, vizét egész éven át megtartó kubikgödör. Jellemző 
rájuk az értékes récetáplálékot jelentő Cerafhophyllian, M yriophyllum, Potamo
geton, Lemna és Chara vegetációja. A kub ikpa r toka t Salix alba l igetek borítják, 
közöttük Phragmites, Butomus, különböző Carex-fixjok, Amorph a fruticosa és 
Rubus caesius aljnövényzet képez eszményi fészkelőhelyeket kínáló, sűrű 
szövevényt. 

d) Artéri rétek 

Igen jelentős terjedelmű területeket foglalnak el a hullámtérben. Faállomá
n y u k a t általában a nedves kaszálókra jellemző növénytársulások képezik, de 
a lefolyástalan talaj horpadásokban gazdag Carex-vegetációval borított mocsa
rak g y a k r a n egész nyáron át kedvező életfeltételeket kínálnak a vízimadár
világnak. 

c) Liget erdők 

A Tisza-ártéri erdőkre a Saliceto-Populetum típusú, Salix alba, Salix trinadra, 
Salix fragilis, Populus nigra, Populus alba, Fraxinus sp. és néhány szórványo
san előforduló Quercus róbur állomány a jellemző. A z öreg erdők rohamos 
ritkulása mellet t helyüket egyre nagyobb területen foglalja el újabban a papír
gyártási célokra 5—6 éves ko rban kitermelésre kerülő, f i a ta l nyárfatelepítvé-
nyek sivár élettere. A ligeterdök - a mesterségesen tisztított, f i a t a l nyárfa
ültetvények kivételével — a kubikzónához hasonlóan gazdagok az ott felsorolt 
aljnövényzetben. A z erdőkben is gyak ran találunk lefolyástalan talajhorpadá-
sokat. E z e k a sűrű aljnövényzettel védett, erdei t avak a költő és vedlő récék 
számára fölöttébb kívánatos környezeti adottságnak. 
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f) Szántóföldi kidtúrterületek 

A megismétlődő áradások mia t t a szeged —csongrádi hullámtérben néhány 
kisebb gyümölcsfatelepítéstől e l tekintve egyetlen kultúrnövény jöhet számí
tásba, a késő tavasszal elvetett , rövid tenyészidejű k u k o r i c a (Zea mays). 
Többször előfordult, hogy az őszi árvizek mia t t az ártéri tengeritermést nem 
sikerült betakarítani. I l yenkor az elöntött kukoricaföldek a vonuló és telelő 
récetömegeknek konjunkturális táplálékbázist jelentenek. 

Éghajlat 

A vizsgált Tisza-ártér éghajlatára a kontinentális jellegű Dél-Alföld jel lem
zően n y o m j a rá a bélyegét. Csapadékmennyisége 5 — 6 0 0 m m között a l aku l . 
A 1 1 °C-os évi középhőmérséklet mellet t januárban —3 °C, júliusban 2 2 "C 
ötvenéves átlagértéket találunk. A fagyos napok száma évi 8 0 — 9 0 , de a — 1 0 °C 
alat t maradó napi hőmérséklet ezzel szemben csak 8 — 1 2 esetre korlátozó
d ik . Hótakaró általában december 2 0 és február 1 5 között borítja a területet 
( K A K A S , 1 9 6 0 ) . A N D Ó ( 1 9 5 9 ) vizsgálatai a hullámtér sajátosan hűvös mik ro 
klímáját hangsúlyozzák, me ly a Tisza-ártér ökológiai v i szonya inak értékelésé
ben f igyelmet érdemlő tényező. 

2. A vizsgálati területen előforduló récefajok 

A szeged —csongrádi folyószakaszon ez ideig húsz récefajt f igyel tem meg, 
további egy faj egy régi gyűjtés alapján került a felsorolásomba. Előfordulásuk 
szerint a következő csoportosításban m u t a t o m be a fajlistát. 

a) Rendszeresen fészkel és átvonul: 
Anas platyrhynchos, Anas querquedida, Aythya nyroca. 

b) A l k a l m i fészkelő, de rendszeres átvonuló: 
Anas acuta, Anas strepera, Anas clypeata, Aythya ferina. 

c) Renszderesen átvonul: 
Anas crecca, Anas penelope, Bucephala clangxda. Mergus albellus, Mergus 
merganser. 

d) A l k a l m i vendég: 
Aythya fuligula, Aythya marila, Mergus serrator. 

e) Ritkaságok: 
A Dél-Alföldön ritkaságszámba menő néhány récefajt faunisz t ika i érdekes

ségük mia t t adatszerűen említem. 
Clangida liyemalis: Körtvélyesi-holtág 1 9 6 0 . X . 1 8 , saséri Élő-Tisza 1 9 6 1 

X I I . 1 7 , csongrádi H o l t - T i s z a 1 9 6 7 . X I I . 1 6 . Magános, tojó vagy f ia ta l példá
nyok . 

Somateria mollissima: 1 9 6 5 . I . 15-én tőkés récék többszázas csapatában két 
kávébarna tojó vagy f ia ta l példányt f igyel tem meg a saséri Élő-Tiszán. 

Somateria spectabilis: A c ifra pehelyréce egyetlen magyarországi példányát 
B O D N Á R B E R T A L A N kézirata szerint 1 8 7 5 — 1 8 8 7 időközében, tél elején gyűj
tötték a hódmezővásárhelyi folyószakaszon. A kiszínezett, öreg gácsér foszla
dozó preparátumát jelenleg a szegedi múzeum őrzi. 

Melanitta nigra: E g y e t l e n esetben találkoztam fekete récével, a Sasérben, 
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10(57. XTT. 17-én. A z Élő-Tiszán tőkés récék csapatában láttam kél kiszínezett 
ad. és 3 juv . vagy tojó példányt. 

Melanitta fusca: Négy a lka lommal került elő. Szeged, Boszorkány-sziget, 
1948. I . 25. (négyes csapat). Sasér, Élő-Tisza. 1958. X I I . 9. (3 db. tojó vagy 
j u v . ) ; Sasér, Élő-Tisza, 1904. X I . 23. (1 t o jó . ) ; Lúdvár, Élő-Tisza, 1965. X I . 19. 
(2 db tojó vagy juv . ) . 

Oxyura leucocephala: Egye t l en adata a körtvélvesi holtágból, i960. I X . 18. 
(2 db). Vonuló feketenyakú és kis vöcskök között bukdácsoltak a Trapa natans 
szőnyeggel borított holtág nyílt vízfoltjain. 

3. A z ártér fészkelési v iszonyai 

A Tisza-ártér ökológiai sokoldalúságára jellemző, hogy a vadrécék fészkeit 
va l amenny i felsorolt biotópon megtaláljuk. A z egyes fajok a következő megosz
lásban fordulnak elő a költőhelyeken : 

a) Folyóvíz par t i vegetációjában: 
Anas platyrhynchos. (Társfészkelő: Phasianus colchicus.) 
b) Holtágak partszéli növényzetében: 
Anas platyrhynchos, Anas querquedida, Anas strepera, Aythya nyroca, Aythya 

ferina. (Társfészkelők: Pndiceps cristalus, Podiceps griseigena, Podiceps nigri-
collís, Podiceps ruficollis, Fulica atra, Porzana porzana, Gallinula chloropus). 

c) K u b i k v i z e k szegélyén és a partszéli füzesek aljnövényzetében: 
Anas platyrhynchos, Anas querquedida, Anas strepera, Aythya nyroca. ("Társ-

fészkelők: Gallinula chloropus, Phasianus colchicus.) 
d) Ártéri réteken: 
Anas platyrhynchos, Auas querquedula, Anas acuta, Anas strepera, Anas 

clypeata, Aythya nyroca. (Társfészkelők: Crex crex, Porzana porzana, Phasianus 
colchicus, Perdix perdix, Coturnix coturnix, Burhinus oedicnemus, Locustella 
luscinioides, Locustella nacvia.) 

e) E r d e i t a v a k o n : 
Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas acuta, Aythya nyroca. (Társ

fészkelők: Phasianus colchicus, Gallinula chloropus.) 
f) Üreg erdők magas lombkoronájában, elhagyott gém- és varjúfészkek

ben : 
Anas platyrhynchos. (Társfészkelők: Asio otus, Falco vespertinus.) 
g) A kubikrégió tágas fűzodvaiban és a botolófüzek koronájának tövén: 
Anas platyrhynchos (Társfészkelők: Asio otus, Athene noctua, Strix aluco, 

Columba palumbus, Falco tinnunculus, Upupa epops, Hartes foina, Felis syl
vestris, Mustela erminea, Mustela nivalis.) N E M E R E (1964) a közeli Maros-ártér
ből hasonló körülmények között a Falco naumanniA is megtalálta. 

Legmesszebbmenőén a tőkés réce a lka lmazkod ik az ártéti adottságokhoz, 
m i v e l ezt a fajt va lamenny i költőbiotópon megtaláljuk. A böjti és a cigányréce 
egyformán négy-négy fészkelőhelyen fordult elő. A kendermagos három, a nyíl
farkú réce két helyen szerepel. A sort végül egy-egy fészkelőbiotóppal a kana
las- és a barátréce zárja be. 

A fészkelőhelyek közül a védtöltésen kívül eső holtágakon minden időben 
megfelelő költési lehetőségek adódnak. E z z e l szemben a hullámtérben a ta
vaszi áradások alakulása érzékenyen befolyásolja a fészkelések sikerét. H a a 
két árhulláin korán levonul , a k innrekedt v izek között a növényzet gyorsan 
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fel burjánzik, és a récék v a l a m e n n y i költőhelyen optimális körülmények között 
fészkelhetnek. Hosszan elnyúló áradások esetében viszont a szaporodási idő
szakból rendszerint éppen a legértékesebb, április végi, májusi hetek kiesésével 
számolhatunk. , ,Nagyvíz" idején egyedül a tőkés réce talál a hullámtérben tö
meges fészkelésre is vonzó lehetőségeket a vízből kiálló-, széles szájú fűzodvak 
ban, vagy a botolófűztörzsek oszlopfőszerű, korhadozó koronatövén. Legked
vezőtlenebb az az állapot, amiko r a T i s z a egyik vagy másik tavasz i áradása 
erősen késve érkezik, és a víz tönkreteszi a már kot lot t fészekaljakat. A már
ciusi—áprilisi fészkelés pusztulása esetében azonban erős sarjúköltés tapasztal
ható. 

A fészekrabló állatfajok közül első helyen a Tisza-ártérben általánosan elter
jedt varjúféléket említem. A közismerten tojáspusztító Corvus cornix mellett 
az utóbbi években feltűnő Corvus frugilcgus kártételt is tapasz ta l tam. E n n e k 
okát a növénytermelés fokozott kemizálásában k e l l keresnünk. A szántóföldi 
rovar- és rágcsáló-táplálékállatok jelentős megfogyatkozása egyre újabb lét-
fenntartó bázisok kihasználására kényszeríti a vetési var jakat . A Coloeus mo-
nedida és Pica pica szerepe nem számottevő. Tojást vagy fiókát veszélyeztető 
emlősök közül egyedül a Mustela erminea és Mtistela ni ralis érdemel említést. 
Egyéb, e folyószakaszról k imuta to t t ellenséges emlősfajok (Mustela putorius, 
Hartes foina, Felis sylvestris, Sas serofa) ritkaságuk miatt nem okozhatnak f i 
gyelemre méltó károkat. 

1 9 5 3 tavaszán — normális árhulláin mellett — törzskönyveztem a megtalált 
récefészkeket. A z egybegyűlt adatok alapján a 2 2 . táblázatban muta tom be a 
költés eredményeit. 

A közölt s ta t i sz t ika szerint a kora i fészekaljak közül kerül k i a nagyobb vesz
teség, ami t az árvíz mellet t még a fejletlenebb növényzettel járó, fokozot tabb 
ragadozókár is magyaráz. 

A költésidő kulminációs szakasza általában megegyezik a Közép-Európából 
leírtakkal ( B E Z Z E L 1 9 6 2 , 1 9 6 6 , F I A L A , 1 9 6 6 ) . Jellemző azonban, hogy a Dél-
Alföldön g y a k o r i — kora tavasszal bekövetkező — enyhe időjárási periódusok 
következtében az első tojásrakások feltűnően kora i dátumaival találkozunk. 
A Tisza-ártéri megfigyeléseim során a következő, legkorábbi időpontokban ta
láltam az egyes récefajok tojásait. Anas platyrliynchos: I I I . 7. , Anas querque
dula: I V . 1 0 . Anas strepera: I V . 1 7 . , Anas acuta: I V . 5. , Anas clypeata: I V . 1 6 . , 
Aythya nyroca: I V . 1 7 . , Aythya ferina: I V . 2 0 . 

Fiókanevelésre a Tisza-ártér va l amenny i biotópja kiválóan alkalmas. L e g 
gyakrabban a buja növényzetű holtágak pa r t i zónájában és a k u b i k v i z e k e n 
találkoztam fiókát vezető öreg mada rakka l . 

A légvonalban is közel 7 0 k m hosszú, áttekinthetetlen vizsgálati terület fész
kelőállományának mennyiségi felmérése megoldhatat lan feladat. A leggondo
sabb számbavétel mellet t is o l y a n hibaforrások vannak, melyek értelmetlenné 
teszik az i lyen célzatú erőfeszítéseket. A z o n b a n az ártéri récepopulációk sta
t i s z t i ka i értékelésétől e l tekintve is b izonyosak lehetünk abban, hogy a 9 6 0 k m 
hosszan kanyargó T i s z a ártéri övezetében a Kárpát-medencei vadréceállomány 
jelentős hányadával számolhatunk. 
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22. táblázat 
Költési eredmények vizsgálata 

Successes of breeding 

Hónap 
Month 

Megtalált fészkek 
szama 

Number of nests 

Sikeresen kikelt 
Number of the 

nest with sucecs-
ful hatching 

Készben elpusztult 
Number of nests 

in part destroyed 

Teljesen elpusztult 
Number of nests 

completcly 
destroyed 

Anas platyrhynchos 
I I I — I V . 15 7 2 6 

V . 2:i 17 3 3 
V I . 8 4 3 1 

V I I . 2 1 — 1 

Anas strepora 
I V . 5 3 — 2 

V — V I . 4 2 1 1 

Anas querquedula 
I V — V . 6 3 — 3 

Anas acuta 
V . 3 2 — 1 

Aythya nyroca 
V — V I . 9 1 7 2 — 

4. A vedlési időszak 

Vizsgálati területemen csak az Anas querquedula és az Aythya nyroca vedlő 
gyülekezését tapaszta l tam. Ezenkívül még a fiókáik mia t t helyhez kötött Anas 
platyrhynchos-ók töltik i t t — különböző biotópokon szétszóródva — a nyári 
röpképtelenség idejét. 

A cigányrécék az Atkai-holtág ún. K i s atkái-ágában jelenek meg évről évre, 
ahol május végétől átlag 40—50 gácsér bukdácsol az áthatolhatatlan, sűrű 
pa r t i növényzettel védett holtág csendes, tószerű, nyílt víztükrein. A cigány
récetojók vedlése a legrejtettebb körülmények között megy végbe. Húszévi 
megfigyeléseim során a l ig néhány esetben találkoztam július második fele és 
augusztus vége között korlátozott röpképességű cigány récetojóval. 

A 7 k m hosszan kanyargó Körtvélyesi-holtággal szomszédos Barci-rét a böjti 
récék hagyományos t iszai vedlőterülete, 26. ábra. A k b . 600 hektáros hullám
téri réten több nagy, lefolyástalan talaj mélyedést találunk, ahol késő nyárig 
megreked az áradások vize, és rendkívül dús, paludáris vegetáció rej t i az ösze-
szesereglő récéket. A z i t t vedlő böjti récék mennyisége évente nagyon változó, 
50—400 között határoztam meg a szélső értékeket. A vedlő böjtiréce-gácsérok 
már június elején megjelennek. Július első napjaitól figyelhetjük meg a rosz-
szul repülő tojókacsákat. Szeptember elején a böjti récék vedlő gyülekezése 
észrevétlenül o l v a d bele a vonulás mozgalmába. 
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26. ábra. Vedlő böjtiréce-gácsérok gyülekezése a Barci-réten, 1965. július 29-én. Fotó: 
Sterbetz 

Figure 26. Guthering inflocks ofmoulting wild-drakes in the meadow of Barc, Juhi 29th. 
1965 

5. A Tisza-ártéri vadrécevonulás 

Bár már augusztusban megkezdődik avadrécék Kárpát-medencei átvonulása, 
a T i s z a déli szakaszán i lyenkor még nem tapaszta lunk feltűnőbb változást a 
nyári állományban. A megfigyelhető récemozgalom i t t szeptember —április idő
közére korlátozódik, és többnyire a fagyos, téli aspektusban kulminál. 

Szeptember—októberben a hullámréti k u b i k o k és rétek jórészt szárazak, a 
holtágakkal pedig a szomszédos szikesek és halas tavak (kardoskúti rezervátum, 
szegedi tógazdaság) hatalmas nyíltvízi téradottsága konkurrál. Külön meg 
ke l l azonban emhtenem a holtági biotop egy sajátos, he ly i adottságát az A t k a i -
H o l t - T i s z a Sas-érrel szomszédos szakaszán. I t t k b . 1 k m hosszúságban a meder 
hir telen mélyülő, meredek pa r tokka l 4 — 5 m-es mélységet ér el . V i z e kristály
t isz ta , benne gazdag vándorkagyló- (Dreissena polymorpha) állománnyal. E 
három adottság az ol igotrof v izeknek is jellemző tulajdonsága. E z a magya
rázata annak, hogy jégmentes időben késő ősztől k o r a tavaszig hagyományos 
búvár- és bukóréce-gyülekezések színtere ez a kivételes adottságokkal ren
delkező környezet. 

A m i k o r az állóvizek befagynak, egyszeriben az ősszel még jelentéktelen fo
lyóvíz lesz a dél-alföldi réeegyülekezések egyetlen állomása. A nagy folyóka-
nyárok Sas-ér, Körtvélyes és Mártély magasságában még a T i s z a befagyása 
után is hosszú ideig — nemegyszer egész télen át — jégmentesek maradnak, s 
ekkor főképp tőkés récékből álló, hatalmas telelő csapatok lep ik el a messze 
környéken egyedül i t t kínálkozó, szabad víztükröket. 

A hullámtérben lejátszódó vonulás kivételes időszaka a jeges aspektusban 
bekövetkező téli áradás. I l yenkor a gáttól gátig nyúló, hatalmas víztömeg hat
ványozott területi arányokkal kínálja a jégmentes megszálló helyeket . Megf i 
gyeléseim során az egy napra eső, legnagyobb récemennyiséget is i l yen a lka 
l o m m a l észleltem a kétméteres vízzel borított, hatszáz hektáros Barci-rét zajló 
vizén (1952. dec. 21-én), kb . 15 000 Anas platyrhynchos, 10 000 Anas crecca, 
5 000 Anas pcnelope, 800 Aythya ferina, 80 Buccphala clangula, 70 Mergus al-
bellus, 30 Aythya fidigula, 20 Mergus mcrganscr, összesen k b . 31 000 réceféle. 
Ezenkívül még k b . 10 000 Anscr albifrons és Anser fabalis tömeg egészítette 
k i ezt a rendkívüli gyülekezést. 

A tavasz i vonulás tömegjelenségei már rendszerint egybeesnek a T i s z a hideg
árjával. A T i s z a ment i halas tavak és szikesek jégtakarójának megszűntével 
azonban, az őszihez hasonlóan, ismét háttérbe szorul az ártéri v izek látogatott
sága, mert a gáttól gátig hömpölygő árvíz helyett az említett állóvizeken sokka l 
megfelelőbb állomáshely kínálkozik. 

Nagyobi ) tájegység keretében mérlegelve a T i s z a migrációs biotópja egy
részt nagy forgalmú telelőállomás voltával, másrészt mint közismert vonulási 
vezetővonal játszik figyelemre méltó szerepet Közép-Európa vadrécemozgal
mában. A Dél-Alföldön feltorlódó vadrécék jeges aspektusban egyedül a fagy
mentesen maradt folyókanyarokban találnak nyílt vízfelületekre, és az utóbbi 
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években rendszeresített, nemzetközi vízivadszámlálásokból is kitűnt, hogy 
m i l y e n messzemenően megfelelő, forgalmas telelőhelyek kínálkoznak a szeged — 
csongrádi szakaszon. A folyó iránymutató szerepét szükségtelen i t t , ismétlések
be bocsátkozva, bővebben részleteznem. Közismert tény, hogy Nyugat-Szibéria 
és Északkelet-Európa madarai zömmel a Tiszához igazodva vonu lnak át M a 
gyarországon, így az alföldi nagy halastórendszerek és szikes puszták világhírű 
liba—réce tömege is ezen az úton érkezik. 

A vizsgálati területen 1948—67 időközében végzett madárszámlálások során 
nyilvántartásba vett , vonuló vadrécék faji megoszlását és tömegviszonyait a 
23. táblázatban hónapok szer int i összegezésben ismertetem. 

6. Táplálkozási v iszonyok 

N a g y valószínűséggel állíthatjuk, hogy Magyarországon nap ja inkban a T i 
sza-ártér és a vele szervesen összefüggő rizsföldek együttese képezi a récetöme
gek legjelentősebb táplálékbázisát. A z ártéri v izek submersus növényzete, víz 
felett i vegetációja, alsóbbrendű állatvilága önmagában is rendkívül bőséges 
és sokoldalú. U g y a n a k k o r a kimeríthetetlen táplálékgazdagságú rizsföldek 
túlnyomó többsége Debrecentől Szegedig eloszolva a T i s z a vízrendszerét köve
t i . A z ártér és a rizstelepek a legzordabb, fagyos-jeges aspektustól e l tekintve 
egész éven át bőségesen eltartják a récetömegeket, de a folyó völgyében még 
magas hótakaró és erős fagyok esetében is többnyire adódik a telelő vadrécék 
létfenntartásáról gondoskodó környezet. 

A korábban részletezett biotóptípusok közül a holtág gyakor la t i l ag csak jég
mentes időszakban számít táplákozóterületnek. Bár partszéli növényzetének 
magtermése télen is hozzáférhető, a közeli folyón megszálló récék az áUóvizek 
befagyása után következetesen elkerülik a Holt-Tiszát. 

A folyóvíz havas, fagyos időben kerül előtérbe, amikor a n n y i r a megromlanak 
a v i szonyok , hogy a telelő récék kizárólag az Élő-Tisza be nem fagyott szaka
szain találnak táplálékot. 

A k u b i k o k , ártéri rétek, erdei t a v a k csaknem egész éven át részt vesznek a 
táplálékszolgáltatásban. Produkciójuk mindvégig bőséges, csupán a táplálék 
hozzáférhetőségének esélye változik. Áradáskor az alázúduló víztömeg megne
hezíti a récék táplálkozását, télen pedig a hótakaró támaszt hasonló akadályo
kat . A tavasz i ár elvonulásától kezdve azonban a tél beálltáig i t t eszményi lehe
tőségek kínálkoznak. Egyes években a hullámtéri kukoricavetések termését — 
a megkésett áradások mia t t — nem lehet idejében betakarítani. I l y e n esetekben 
a telelő récék konjunkturális táplálékbázisra tálának a tengeriföldeken. 

A T i s z a hullámterével szomszédos rizsföldek k o r a nyártól kezdve ju tnak 
szerephez, amiko r már felmagasodott az április végén, májusban elárasztott 
táblák növényzete, és a vízkultúrán az alsóbbrendíí élővilág is k i al ak idhatot t . 
K e z d e t b e n i t t is a mocsarakból általában kikerülő tápláléknemek tartják el a 
vadrécéket. A kultúrnövény beérésétől kezdve azonban egyszeriben a rizs 
veszi át a főtáplálék szerepét. A z augusztus végi terméséréstől mindaddig , 
amíg (rendszerint csak k o r a tavasszal) fel nem szántják a területet, a magját 
könnyen hullajtó rizs lesz a vadrécék elsődleges tömegtápláléka. A rizsföldek 
láncolata a T i s z a mentén pótolni tud ja azt az érzékeny veszteséget, a m i a köte
lező tarlóhántásokkal a nyáron át i t t tartózkodó és ősszel átvonuló magyar
országi récetömegeket legfontosabb táplálékbázisuktól fosztot ta meg. H a v a s 



23. táblázat 
Az egyes vadrécefajok tömegviszonyainak alakulása 

Performans of quantities of each Duck-species 

Faj 
Species IX. X. XI. XII. I. II. i n . IV. 

Összesen 
db 

Total 

Anas platyrhynchos 7 100 2 500 4 800 18 000 29 000 9 500 1 400 500 72 800 
Anas crecca 5 100 650 23 850 6 100 10 900 5 700 4 200 1 600 58 100 
Anas penelope 10 50 1 800 4 000 5 000 150 150 120 11 280 
Aythya ferina — — 40 800 450 — 10 60 1 360 
Anas querquedula 520 — — — — — — 150 670 
Bucephala clangula — — 83 233 27 24 106 33 508 
Anas acuta 1 150 1 — — 15 190 43 400 
Mergus albellus — — 36 104 39 33 46 17 275 
Aythya nyroca 50 20 — — — — 2 178 250 
Anas clypeata 18 — — — — — 200 20 238 
Aythya fuligula — — — 31 38 — 98 8 175 
Anas strepera 20 — 1 — — 8 52 — 81 
Mergus merganser — — 2 8 33 5 3 — 51 
Melanitta fusca — — 3 3 4 — 10 
Aythya marila — — — 1 — — 1 6 8 
Mergus serrator — — 1 2 — — — 2 5 
Melanitta nigra — — 5 5 
Clangula hyemalis — 1 — 2 — — — — 3 
Somateria mollissima — — — — 2 — -— — 2 
Oxyura leucocephala 2 — — — — — — — 2 

összesen 12 821 3 371 30 617 29 291 45 493 15 435 645S 2737 146 223 
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időszakban a rizsföldekon található szérűk, sza lmakazlak szolgáltatnak táplá
lékot. Sokszor igen tekintélyes mennyiségű gyülekezéseknek lehetünk tanúi 
az i l yen kényszertáplálkozó helyeken. Így p l . 1 9 6 5 . február 2-án egy algyői 
rizstelep szérűjén 3 — 4 0 0 0 tőkésrécét találtam. A récetömeg vetési va r j akka l , 
fácánokkal és téli pintyfélékkel egyetemben a szó szoros értelmében elborította 
a sok, széthullott magvat tartalmazó sza lmakazlaka t . Értesülésem szerint janu
ár közepétől kezdve nap nap után megjelent i t t ez a jégmentes, sas-éri folyó
szakaszról idelátogató récesokadalom. 

A T i s z a árterében gyűjtött táplálkozásvizsgálati anyag laboratóriumi fel
dolgozásának eredményét a 2 4 . táblázatban ismertetem. A megadott számok 
az egyes tápláléknemek előfordulási eseteit adják meg a vizsgált récefajok 
gyomortartalmában. A rizsföldeken táplálkozó vadrécék gazdasági szerepére 
azonban nem térek k i ez a lka lommal , m i v e l ezt a kérdést idézett dolgozatomban 
korábban részleteztem ( S T E R B E T Z , 1 9 6 7 ) . 

7 . A vizsgálat értékelése 

Összegezve az e lmondot takat a következőkben körvonalazhatjuk a Tisza-ár
térnek réceféléink életében betöltött, ökológiai szerepét. 

1. A T i s z a hullámterében sajátos adottságokat nyújtó, gazdag környezet 
adódik a vadrécék számára. A költés, a fiókanevelés, a vedlő gyülekezések, 
a vonulás és a táplálkozás biotópjait egyaránt a rendkívüli sokoldalúság je l lem
z i . Árvizes és kedvezőtlen időjárási periódusok ezért sohasem tudják a veszé
lyeztetet t időszakokban teljesen k ikapcso ln i a felsorolt szolgáltatásokat. 

2 . A T i s z a állatföldrajzi szempontból két adottságával játszik döntő szerepet 
a récepopulációk és a vonuló tömegek eloszlásában. Egyrészt m i n t kon t inen
tális jelentőségű vezetővonal, gondoskodik arról, hogy a Kárpát-medencén 
átvonuló récetömegek zömmel a T i s z a mentében található szikes t avakon , 
ha las tavakon és rizskultúrákon összpontosuljanak. Másrészt a hullámtér és a 
rizsföldek messzemenően biztosított táplálékviszonyai lehetővé teszik, hogy 
az i t t gyülekező récék huzamosabb időn át he lyben is maradjanak. 

3 . A szeged —csongrádi folyószakaszról leírt ökológiai v i szonyok a Tokajtól 
Szegedig mintegy 3 5 0 km-es távolságot felölelő Közép-Tiszára általános érvény
nye l vonatkoztathatók. Szegedtől délre a folyó alsó harmadában fokozatosan 
jobb, Tokajtól északra viszont már egyre mérsékeltebb keretek között a l aku l 
nak a récék életkörülményei. A T i s z a jelenleg mindössze 9 6 0 k m hosszú 1 5 7 0 0 0 
hektárt betöltő hullámtere az ártéri környezetről leírt adottságokat területének 
több min t kétharmadán tud ja nyújtani. 

A Tisza-völgyi récebiotópok ökológiai v i szonya i t egyre gyorsuló ütemben 
változtatja meg az ártéri erdőtelepítések gyökeres táj átalakítással járó tér
hódítása. A f ia ta lon, 5 — 6 éves ko rban kitermelésre kerülő nyárfaültetvények 
érdekében gépi beavatkozással számolják fel a hullámtéri k u b i k o k a t és réti 
t avaka t . Velük együtt a botolófüzes és nyárfás öreg erdők is eltűnnek, hogy 
helyüket az ipa r i nyárfások aljnövényzetmentes, sivár, a madárvilág számára 
érdektelen kultúrája foglalja el . Természetvédelmi és vadgazdasági szempont
ból egyaránt növekvő aggodalom kíséri f igyelemmel ezt a mélyreható változást, 
mely a Sas-ér környéki, ősi jellegű ártérből is évről évre egyre nagyobb területet 
követel. A T i s z a mentén gazdasági kihasználással még el nem rontot t , termé-
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24. táblázat 
A táplálkozásvizsgálatok eredményei 

Results of the analysis of food research 

Vizsgált réoiTaj 
Controlled Duck-species 

Anas 
platy
rhyn
chos 

Anas 
crecca 

Anas 
quer
que
dula 

Anas 
strepe

ra 

Anas 
acuta 

A n a s 
clypea

ta 

Ay
thya 

ferina 

Ay
thya 

nyroca 

A gyomrok szánni 52 23 23 4 5 2 3 31 

Number of stomach 
1 13 Setaria glanca magvak 12 7 2 1 

2 
1 13 

Polygonum sp. magvak 9 
1 1 

2 2 1 
1 
1 

1 
J 

Potamogeton Bp. magvak 7 1 1 
1 
1 
1 

4 

Carex sp. magvak 3 14 8 1 

1 
1 
1 n 

Cyperaccae sp. magvak 5 
1 

SS 
1 
1 
1 

Echynochloa crus g. magvak 12 1 
SS 
1 
1 
1 

Trifolium sp. magvak 2 

SS 
1 
1 
1 Oryza sativa magvak 12 2 

1 

SS 
1 
1 
1 

Scirpus sp. magvak 2 5 
1 

1 

Atriplex sp. magvak 1 1 
Plantago sp. magvak 1 

1 Rumex sp. magvak 1 
Ranunculus sp. magvak 1 
Artemisia sp. magvak 1 
Alisma sp. magvak 1 

1 n 
Chara sp. spórák és zöld részek 9 3 4 1 

2 1 
2 

Lemna sp. zöld részek 15 9 2 1 7 
Graminea levolok 4 1 

3 Chironomidao lárvák 13 3 2 3 

Notonecta glauca 4 1 2 
2 3 Chitin törmelék 2 4 1 2 2 3 

Helophorus sp. 3 4 2 
1 Hydrophylidao sp. 3 1 1 

Naucoris cimicoides 1 
Dytiscidae sp. 3 
Nepa rubra 2 
Bela turricula tengeri csiga 3 
Lythoglypus sp. 1 
Planorbis sp. 1 

1 n 

Dreissena polymorpha 1 1 3 

szetes állapotokat tükröző árterek megóvását egyik legidőszerűbb vízivad
védelmi feladatnak ke l l tekintenünk. 

Végezetül néhány szóval meg ke l l még emlékeznem a , ,Tisza I I " néven emle
getett, kiskörei vízépítési tervről, mely a folyó középső szakaszán az árterületen 
belül egy Velencei-tavunknál is jóval nagyobb, óriási víztároló éj)ítését fogja 
jelenteni. M i n d e n ezzel kapcsolatos fürdőhely, vízisport, üdültetés stb. elgon-
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dolás ellenére is bizakodó várakozással tekintünk e valóban táj átalakító vállal
kozásra. N e m lehet kétséges, hogy a T i s z a klasszikus vonulási országútján 
létesülő, hatalmas víztükör fölöttébb kedvezően fogja befolyásolni a magyar
országi vízivadállomány sokat veszélyeztetett helyzetét. 
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Investigations on Wild-Ducks in the Inundation Area of the River Tisza 

by Dr. István Sterbetz 

The organized protection of wild-fowl in a rather extended area, has firstly to be based 
on the ecological evaluation of the ambiant circumstances resembling to the primitive 
conditions still prevailing there. For this reason the continuous investigations on wild-
ducks involved in the work-schedule of the Ornithological Institute of Hungary refer, 
first of all, to areas complying with this requirement. 

From this point of view, in Hungaiy, only three regions, of different ambiant circum
stances, might be taken intő consideration, because a rather considerable part of our 
wild-fowl living under natural conditions can be found on the large sweet water lakes 
(Lake Balaton, Lake of Velence) and on the salt lakes situated almost exclusively in the 
Great Hungárián Plains and in the inundation area of the rivers. Ecological investigation 
of the large, sweet water lakes will be carried out (by K E V E , from 1968 onwards) in the 
course of investigations on the laké Balaton. In 1968 I tried to illustrate the conditions 
on the salt lakes of the Great Hungárián Plains by demonstrating the protected area in 
the neighbourhood of the village Kardoskút ( S T E R B E T Z , 1968). In the course of the orni
thological investigations carried out in the nature conservation area during the period 
from 1948 to 1968 at Sas-ér (46°25'—20°10') near the town of Hódmezővásárhely, I had 
the opportunity to examine continuously, though with short Interrupt ions, the ambiant 
conditions of the inundation area of the River Tisza. 

During the mentioned twenty-year period I visited this area on 582 occasions. The 
monthly distribution of the days of Observation was as follows: in January 30, in Febru-
ary 24, in March 37, in Apr i l 69, in May 57, in «June 74, in July 72, in August 62, in Septem
ber 45, in October 43, in November 34 and in December 35 occasions. 
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1. Natural conditions of the area under examination 

My examinations refer to the course of the River Tisza between the towns of Szeged 
and Csongrád, however, the main part of my observations were concentrated to the 
protected area called „Sárrét" as well as to the immediatc neighbourhood of it,. (The 
region of Atka-sziget, Barci-rét and Körtvélyes.) 

The present biotop in the inundation area was formed in the course of I he river regula-
tions carried out in the last Century. When drawing a comparison between the original 
conditions prior to the regulations of the water-ways and the present water-conditiona 
of the environs of the town of Szeged, I made reference to both geographical mups of the 
Scientific Research Institute for Economy of Water-Supplies, Budapest, published by 
A . V E R T S E ( 1 9 6 7 ) in the volumes Nos. 7 3 — 7 4 . of „Aquila". These maps fairly dnmonstrate 
the large-scale changes in the countryside, owing to which the former, in the strict sense 
of the word, boundless marshland has been limited to the closed inundation-area of 1 to 
3 kms width, between the ombankments along the river. However, the remaining area 
of original feature is getting rather rapidly shrivelled, because forest economy an<l agri-
culture draw more and more into the sphere of these territories which can be rendered 
exploitable in spite of the regulär inundations. 

In the inundation area itself of the River Tisza the following biotops can be found, 
easy to distinguish from each other: a) river water, b) back water, c) navvy pits, d) mea-
dows of the inundation area, e) gallery forests, f) agricultural fields. 

a) River water 

The ilver-bed crossing the area of examination preserved — even affer the regulát ion 
of waters — the shape of a very sinuous eutrophe water having an extremely slow course. 
It has been stated thanks to the measurements carried out for many consentive y e a r s , 
that in the time of the inundations the water of the river increases up to a thirty eight 
times largor quantity in this area and on such occasions in the middle of the river bed 
even a water-level of 10 in can be reckoned with ( B U L L A and M E N D Ö L , 1947). The 
riverside of the area under examination, is on the right side downstreain preeipitous and 
gully, while on the other band the left rivereide of wide sandbanks reaches lightly the 
surrounding inundation area. The Vegetation of the river-bed is scanty, its submerse,! 
Vegetation is insignificant. The border of the riverside is flanked by dense willow-shrubs, 
in some jjlaces by small reed-beds. 

In regulär years flood comes twice a year in the River Tisza. A t first in March or at the 
beginning of Apr i l , the so called „cold flood" arrives, followed later, within some weeks, 
by the „spring-flood". Often the two floods overtake each other, and when it comes to 
that, the area is covered with water, reaching the top of the willows, from early spring 
t i l i the middle of May. In years rieh in preeipitation the river overflows its banks even 
in the period between December and February. Floods of lade in the summer or of early 
autumn are, on the other hand, very scai'ce. Floods of winter and autumn as against of 
inundations during the spring are, generally, limited to shorter periods and their water-
level is for the most part, inferior to those of the spring. 

b) Back waters 

Back waters, characteristic to the River Tisza, took their origin from the river bends 
that had been cut through in the course of riverregulation. The character of their biotops 
is detenninated either by their connection to the river-water (connected with it mainly 
with lockgate System), or by their complete isolation, respectively. Back waters being 
from time to time in the time of inundations connected with the river, represent a water 
type comparable with a neglected fish-pond of reed-grass Vegetation, having reedy 
borders wich became gradually choked with mud. Nevertheless those river-beds which 
have definitely been cut off from the river-water reveal a more increased abundance in 
Vegetation, their water is more shallow and the debris piled up are turning such decrepit 
waters without any outlet into mudely marshes. 

Plants characteristic to the back waters are the following species: Phragmites communis, 
Butomus umbellatus, Sagittaria sagittifolia, Trapa natans, Nymphaea alba, Nuphar luteum, 
Nymphoides peltata, Typlia angustijolia, Sparganium erectum, Polygonum amphybium, 
Hydrocharis morsus ranae, Salvinia natans, Gerathophyllum demersum, as wel as Lemna and 
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Chara species. A l l these plant-assoeiations suitable for ducks from the point of view of 
both cover and the provision of food. The limnological conditions of the back waters to 
be found between the towns of Szeged and of Csongrád are outlined in the study of M E G Y E 
RI (1961) mentioned in other place. 

c) Navvy pits 

Navvy pits are characteristic to the Hungárián inundation area of the rivers consisting 
of a sequence of pits having a perimeter of 40 x 20 m, and a depth of 1 to 2 m and where-
from the earth had been exploited in the course of building of embankments for dikes. 
The water of navvy pits is provided from time to time by the floods. Although most of 
them are dry by the end of summer, however, in the area under my examination some 
navvy pits remained wet every year, i . e. their water could be conserved throughout 
the whole year. The water-plants, as Gerathophyllum, Myriophyllum, Potamogeton, Lem-
na and Ohara are characteristic for these navvy pits, this vegetation represents a valuable 
food for wild-duck. The banks of navvy pits are covered with shrubberies of Salix alba 
from among which the undergrowth consisting of Phragmites, Butomus, various Carex-
species, Amorpha fruticosa and Rubus caesius constitute a dense network which provides 
ideal nesting-cover. 

d) Meadows of the inundation area 

They occupy exceedingly important territories in the flood-areas. Their grass usually 
consists of plant-groups characteristic to humid meadows, but, marshes without water-
outlet covered with Carex-type vegetation often offer favourable living conditions to 
waterbirds throughout the whole summer. 

e) Gallery forests 

To the forests situated in the inundation area of the River Tisza the below mentioned 
plant-types are characteristic: Saliceto-Populetum, Salix alba, Salix Irinádra, Salix 
fragilis, Populus nigra, Populus alba, Fraxinus sp. also some Quercus robur can be found 
here and there. Parallelly with the rapid drop in the number and extension of ancient 
forests, their place have been, in recent years, occupied in continually increasing propor-
tions by young poplar plantations which offer desolate living conditions, but are suited 
within a period of 5 to 6 years already to cutting for paper-manufacture. Wi th the excep-
tion of the regularly cleaned, young poplar plantations — gallery forests are, similarly to 
the area of navvy pits, abundant in undergrowth as specified above. Pans without an 
outiét can often be found even in the forests. The forest ponds protected by dense under
growth from exceedingly attractive nesting-sites and cover for moulting wild-ducks. 

f) Ar able land 
Owing to the repeated inundations in the flood-area between the towns Szeged and 

Csongrád, with the exception of a few smaller orchards, the only cultivated plant wich 
may come into consideration, is the maize (Zea mays), that has a short vegetation period, 
so it may be sown late in the spring. It often happened that in consequence of floods in 
early autumn the maize could not be harvested. In such cases the inundated maize-fields 
represent an exceptionnaly favourable basis of food for wild-duck flocks migrating through 
these territories or passing the winter there. 

Climate 

The continental climate provailing throughout the southern part of the Great Hungárián 
Plains leaves its mark in a characteristic way on the climate of the inundation area of the 
River Tisza. The quantity of precipitation is between 500—600 mms. Besides a yearly 
average temperature of 11 °C, in January an average temperature of —3 °C and in July 
one of + 22 °C could be registered for the past 50 years. The yearly number of frosty days 
is of 80 to 90, however, the daily temperature remaining under —10 °C is, on the other 
hand limited to 8 to 12 events only. The country is, in generál, covered with snow only 
between the 20th December and the 15th of February ( K A K A S , 1960). The examinations 
made by A N D Ó (1959) are stressing the particularly cool micro-chmate of the flood-area, 
this being a factor worthy of interest in respect of the evaluation of ecological conditions 
of the flood-area along the River Tisza. 

1 5 8 



2. Duck-species of the territory 

Twenty species of wild duck up tili now were observed on the river-section between the 
towns of Szeged and Csongrád, ami one more species came into my list from a collection. 
According to their occurence I can give following list of species. 

a) Nesting and regularly migrating species: Anas platyrchynchos, Anas querquedula, 
Aythya nyroca. 

b) Species nesting occasionally but migrating regulary: Anas acuta, Anas strepera, 
Anas clypeata, Aythya ferina. 

c) Species migrating regularly: Anas crecca, Anas penclope, Bucepluda clangula, Mergus 
albellus, Mergus merganser, 

d) Species occuring occasionally: Aythya fuligula, Aythya marila, Mergus serrator. 
e) Species of rare appearance: Owing to their fäunistical interest in the southern terri

tory of the Great Hungárián Piain I will mention several species of wild-ducks considered 
as rarities, with data. Clangula hyemalis: October 18th, 1960, in the back-water of Körtvé-
lyes, near the River Tisza, close to the village Sasér December 17th, 1961; and the back-
water of the River Tisza near the town of Csongrád, December 16th, 1967. A l l were 
single femalos or young birds. Somateria moliissima: January 15th, 1965, I observed two 
brownish coloured young or females among the mallard flocks of several hundred birds 
on the running water of the River Tisza near the village of Sasér. Somateria spectabilis: 
The only specimen of K i n g Eider found in Hungary was collected according to the ma-
nuscript of B E R T A L A N B O D N Á R , during the period of 1875 to 1887, in early winter on 
the river near Hódmezővásárhely. The already discoloured specimen, an adult male in 
füll plumage has been preserved up t i l i now by the Museum of the town Szeged. Melanitta 
nigra: I saw the Common scoter at occasion only near the village of Sasér, December 
17th, 1967. I saw two fully coloured adult males and 3 females or young birds in a flock 
of mallards on the running water of the River Tisza. Melanitta fusca: That bird weis 
observed on four occasions. Near the so called Boszorkány-sziget near the town Szeged on 
January 25th, 1948 in a flock of four. Three females or young ones were observed on De
cember 9th, 1958, on the River Tisza, near Sasér, One female was seen on November 23rd, 
1964, on the River Tisza, near the village Sasér and 2 females or young specimens on No
vember 19th, 1965 on the River Tisza, near the village Ludvár. Oxyura leucocephala: 
There is only one evidence available according to which two specimens were seen on the 
back-water of Körtvélyes, September 18th, 1960. They were swimming and diving 
on the open water traces of the back water covered with a carpet of Trapa natans among 
black-necked grebes and little grebes in migration. 

3. Nesting-conditions in the flood-area 

It is characteristic for the ecologu /ariability of the River Tisza's flood-area, that the 
wild-ducks nest i n all biotops speeified above. The various species are breeding in the 
above mentioned biotops as follows. 

a) Species nesting in the Vegetation of the shore of the river: Anas platyrhynchos. 
(Its competitive species in nesting: Phasianus colchicus.) 

b) Species nesting in the Vegetation of the banks of back-waters: Anas platyrhynchos, 
Anas querquedula, Anas strepera Aythya nyroca, Aythya ferina.) (Their competitors in 
nesting are: Podiceps cristatus, Podiceps griseigena, Podiceps nigricollis, Podiceps ruficollis, 
Fulica atra, Porzana porzana, Gallinula chloropus.) 

c) Species nesting on the banks of navvy pits and in the undergrowth of the willow-
plantations, near them: Anas platyrhychos, Anas querquedula, Anas strepera, Aythya 
nyroca. (The competitive species are: Gallinula chloropus, Phasianus colchicus.) 

d) Species nesting in the meadows of the inundation area: Anas platyrhynchos, Anas 
querquedula, Anas acuta, Anas strepera, Anas clypeata, Aythya nyroca. (Their competit-
ing species are: Crex crex, Porzana porzana, Pliasianus colchicus, Perdix perdix, Coturnix 
coturnix, Burrhinus oedienemus, Locustella luscinioides, Locustella naevia.) 

e) Species of the forest-ponds are: Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas acu
ta, Aythya nyroca. (Their competiting nesting species sre: Pluisianus colchichus, Gallinula 
chloropus.) 

f) Anas platyrhynchos can be found in the crowns of high trees as well as in abandones 
nests of herons and rooks. (Its competiting nesting species are: Asio otus, Falco vesperti-
nus.) 

g) Anas platyrchynchos can be found nesting in the wide holes of the willow trees as 
well as on the low trunk of willows the branches of which are regularly cut off. (Its com-
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petitűig species are: Asio otus, Athene noctun, Stryx alnco, Colámba palitmbus, Falco tin-
nunadus, Upupa epops, Martes foina, Felis sylvestris, Mustela erminea, Mustela nivalis.) 
The Falco naumanni loo was found by N E M K K K in 1964, under similar conditions in the 
neighbouring inundation area of the Kiver Maros. 

From all the duck-species, the mallard adapts itself the best to condit ions of the inun
dation area, as it is found as a broeder in all the biotops. Gargeney and ferruginous duck 
were found nesting in four biotops each. Oadwall and pintail were found in three, re-
spectively in t w o nesting biotops. Jn conclusion we mention the shoveler and the pochard 
having found nesting in one biotop each. 

From all the nesting biotops only the one near back-waters outside the embankments 
of (he flood-area <lo guarantee safe nesting-sites in all events. The spring inundations, on 
the other band, gm» Ily influence successful nesting in the flood-area. In the case when 
bolh spring floods j>ass early, the vegetation round the waters remaining in the flood-
area grows rapidly, thus wild-ducks find optimal conditions for nesting. However, in the 
case of long-lasting floods we can reekon with the loss of the last weeks of Apr i l — and 
those of the beginning of .May which are the most valuable one for breeding. During the 
period of „high water" only the mallard can find aboundant attractive nesting-sites 
throughout the flood-area, namely in t he large-barrows of willowa standing in the water 
or on t he williowtrunks. Breeding-losses are the greatest, when the spring-floods of the 
Kiver Tisza suffer a considerable delay and the clutches already incubated are destroyed 
by the water. Should, however, the clutches laid in March and Apr i l be destroyed, a 
very effective second breed may laké place still. 

From among the nest-predator-species, the erows are mentioned in the first place, be-
cause thay arc generally common in the inundation arca of the Kiver Tisza. Besides the 
Gorvus cornix well-known for its predation on eggs, I observed in the course of the recent 
years considerable nest-dest roying activities of the rook too. The reason for this might 
be due to the increased chemical processing applied in plant cultivation. The great de-
crease of inseets and of rodents to be found on arable lands, ser%dng as food to these 
birds, compell bhe rooks to make increased use of further food bases. The role of Coloe-
ous monedula and that of Pica pica is not significant at all. From among the mammals 
i lest roying eggs or young of birds, the species Mustela enn inea and Mustela nivalis are the 
only ones to be mentioned. Any notable damage can not be caused by other species of 
mammals occuring in this area (Mustela putorius, Martes foina, Felis sylvestris, iSus sero-
fa) —owing to their scarcity. 

1 registered the nests of ducks found during the spring of 19áll — when the inundation 
took place under normal conditions. The hatching-results are shown in the Table 22. 
on the basis of the dala collected. 

According to the statistics disclosed above, nests of early spring bear considerable los-
ses, a fact that might be explained besides the inundation, also by the increased damage 
caused by predators due to the less developed Vegetation. 

The culminant phase of the breeding period generally coincides with the one of other 
territories of Central-Europe. ( B E Z Z E L , 1962, 1966; F I A L A , 1966). It is, however, a cha
racteristic fact that the beginning of the laying-period can frequently be observed in the 
southern part of the Great Hungárián Plains at a very early date owing to the mild 
weather conditions of early spring. In the course of studies made in the flood-area of the 
River Tisza, I found eggs of several wild-duck species at the earliest dates as follows. 
Anas platyrhynchos: March 17th, Anas querquedula: Apr i l 10th, Anas strepera: Apr i l ITth, 
Anas acuta: Apr i l 5th, Anas clypeata: Apr i l 16th, Aythya nyroca: Apr i l 17th and Aythya 
ferina: of Apr i l 20th. 

A l i the ecological conditions of the flood-area of the River Tisza are exceedingly favour-
able for the rearing of the young. I met old birds leading their young most frequently in 
the area of back-waters covered with superabundant vegetation and on the waters of navvy 
pits. 

The quantitive pensers of nesting pairs in the vast territory under examination of 
70 air kilometres seems to be an msoluble task. In spite of calculations carried out 
with the utmost eare, some sources of error cannot be excluded this rendering such efforts 
useless. Even if we must give up the idea of the census of the various species to be found 
in this flood-area, we may be sure that a considerable part of the wild-ducks of the 
Carpathian hasin are living throughout the meandrous inundation-area of the River 
Tisza, length of wich is about 260 kms. 
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4. Season of moulting 

In the territory examined I found gathered moulting l'loeks ot' Anas querquedula and 
Anathya nyroca. In addition the Anas platyrhynchos are remaining here on the spot be
cause of their young; dispersed in the various biotops they pass here the time of moult. 

FerruginouS ducks usully appear year by year in the so called branch of K is A t k a a part 
of the back-vvators of Atka , where from tho end of May, on the average, 40 to 50 drakes 
are swimming about and diving on the quiet, open w a l e r surfaces, similar to ponds situat
ed in the back-waters protected by imponetrablo and dense Vegetation. Tbc moulting of 
the fomalos takes place under the most concealod circumstances. In the course of my 
observations going back to twenty years I met moulting females on very few occasion 
only in the period between the seeond half of July and t h e end of August. 

Tho meadow of Bare adjacent to the meandrous back-water of Körtvélyes having a 
length of 7 kms, is the well-known moulting territory of Garaganeys in the flood-area of 
the River Tisza. In the meadow of the flood-area of approx. G00 hectares a great 
number of large depressions of soil without an outlet can be found. Here the waters of 
various floods are remaining into the summer, tho excessively dense paludal Vegetation 
serves as a fine cover for the wild-ducks gathered. The quantity of the flocks of garga-
neys gathered in this place is exceedingly varying frorn year to year from 50 to 400. The 
moulting drakes as early as the beginning of June. The females in moult not flying well 
can be observed from tho first days of July. The flocks of moulting garganeys will join 
unpercieved to those on passage towards the beginning of September. 

5. Migration of wild-ducks in the flood-area of the River Tisza 

Although the migration of wild-ducks over the Carpathian basin is starting in August 
already, on the Southern course the River Tisza no striking change in the summer-stock 
of ducks may be noticed at that time. The perceptible movement of wild-ducks is limit
ed in this area to the period from September to Apr i l and generally reaches its culmination 
in winter-time. 

In the period of September and October the pits and the meadows in the flood-area are 
usually dry, and the back-water biotops have to compete with the huge and open water-
areas of the neighbouring sodiac lakes and fish-ponds. (The Nature Conservation Area 
of Kardoskút, the fish-ponds of Fehér-tó.) Special emphasis should, however, be laid upon 
one peculiar and local condition characteristic to the back-water biotop of the course of 
the River Tisza in the neighbourhood of the village Sasér. In this area the bed of the river 
attaeins rapidly at a length of about 1 km a depth of 4 to 5 m, sorrounded with preeipi-
tous shores. The water is at this depth crystal-clear and abundant in Dreissena 
polyniorpha. The above mentioned three peculiarities are characteristic also to oligo-
throphic waters. This aecounts for the fact that this part of the river-bed serves as a 
locality for the traditional gathering of mergansers and diving ducks from late in the 
autumn ti l i early spring when the water is ice-free. 

When back-waters become covered with ice, river waters having been without signific-
ance during autumn, are getting suddenly the only gathering place of wild-ducks in the 
southern part of the Great Hungárián Plains. Tho big river bends near the villages Sasér, 
Körtvélyes and Mártély remain free of ice for a long time — very often throughout the 
whole winter — even after the River Tisza had already frozen and at this time the ice-
free water surfaces available only in this area become covered with flocks of consisting 
mainly of mallards passing the winter there. 

The exceptional season migration comes in the flood-area at the time of winter flood 
when water surfaces are still covered with ice. A t this time the vast mass of water reach-
ing from one dike to the other offers ice-free gathering places at a highly increased rate. 
In the course of my observations I observed the most considerable number of wild-ducks 
at such an occasion, namely on the drifting ,,sea" on the meadow of Bare having an area 
of six hundred hectares covered with water of a height of 2 meters. (December 21, 1952, 
about 15 000 Anas platyrhynchos, 10 000 Anas crecca, 5000 Anas penelope, 800 Aythya 
ferina, 80 Bucepluda clangula, 70 Mergus albellus, 30 Aythya fidigula, 20 Mergus nierganser, 
altogether 31 000 different wild-ducks. In addition to these species, the unusual gathe
ring was completed by a flock of about 10 000 geese consisting of Anser albifrons and Anser 
fabalis.) 

Usually the spring migration coincides with the ,,cold flood" of the River Tisza. How
ever, when the ice on the fish-ponds and of the sodiac lakes situated near the River Tisza 
is melting, the frequentation of the waters in the flood-area wil l again be thrust into the 
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background as it likewise happens in autumn because instead of the high flood rolling be
tween the dikes back-waters, as mentioned above, offer more appropriate gathering places. 

Sizing up the Situation within the frame of a larger region, the favourable biotops cha
racteristic to the River Tisza for migration play a noteworthy role regarding the move
ment of wild-ducks, on the one hand, for their quality as frequented wintering places, and 
for their well-known leading line of passage, on the other. During the season when rivers 
are covered with ice, wild-ducks gathered into flocks in the southern part of the Great 
Hungárián Plains can find open water surfaces exclusively on the river bends free 
of ice; as it appeared also from the international census wild-fowl carried out regularly in 
recent years, the River Tisza between the towns Szeged and Csongrád offers highly 
protected and frequented hibernating places. It is needless repeatedly to give füll parti-
culars of the role of this river as a leading line. It is a well-known fact that the greatest 
masses of birds from Western-Siberia and from the North-Eastern part of Europe, when 
migrating through Hungary, are guided by the River Tisza, thus also the world-famed 
numerous geese and duck flocks of the vast System of fish-ponds and of sodiac lakes of the 
Great Hungárián Plains are led there by this river. 

The proportion of species and census of migrating of wild-ducks observed on the territo
ry in the period between 1948—1967 is shown in the table No. 23. in a monthly summary# 

6. Feeding conditions 

It may be in all probability asserted that the best food-basis required for the flocks of 
wild-ducks is available nowadays throughout the territory of Hungary in the flood basin 
of the River Tisza and in the rice-plantations being in close connection with it. The sub-
mersed vegetation and that to be found above water-surface, as well as the inferior fauna 
of the waters in the flood basin are by themselves exceedingly abmidant and many-fold. 
A t the same time, the overwhelming majority of rice-plantations inexhaustible in food 
is dispersed in the territory between the towns of Debrecen and Szeged and follovv the r i -
ver-system of the Tisza. With the exception of the most rigorous, frosty and glacial spells, 
the flood basin as well as the rice-plantations provide abundant feeding possibilities for 
the flocks of ducks throughout the whole year, but even in case of hard frosts and when 
the ground is covered with snow, in the river valley, the opportunity mostly presents it
self for wild-ducks passing the winter in this area to find enough food for self-preserva-
tion. 

From among the biotops detailed above, back-water virtually passes for food area only 
during the period when it is free of ice. Although the seed-crop of its vegetation on the 
riverside is available also in winter, the wild-ducks staying on the neighbouring river con-
sequently avoid the back-water of the River Tisza after the freezing of the still water. 

River-water becomes important during the snowy and frosty weather, when conditions 
had deteriorated to such an extent that food can be found by the hibernating wild-ducks 
only on those Stretches of the River Tisza that are not yet frozen. 

Navvy pits, meadows of the flood-area and gallery forests provide for food almost 
throughout the whole year although the quantity of food available is abundant during 
the whole year, the chance of the accessibility to the food, however, is changing. 

During inundations the feeding of ducks becomes difficult by the pouring mass of water 
and in winter similar obstacles are raised by the snow-cover. However, as soon as the 
spring flood has passed, until winter comes, ideal food-possibilities present themselves in 
the area. In certain years the maize-crops cannot be harvested in due course in the inun
dation area owing to delayed floods. In such occurences hibernating wild-ducks may find 
an exceptional basis of food on the maiz plantations. 

Rice-plantations in the neighbourhood of the inundation area of the River Tisza have 
from early summer a prominent part, when the vegetation of the fields that had been 
owerflown at the end of Apr i l and in May respectively has shot up and in the water in
ferior living creatures could develop. In early sjíring, even in this area the various kinds 
of food peculiar to marshes generally sérve for nourishment of wild-ducks. As from the 
ripening of the cultivated plants, however, the rice becomes forthwith the most important 
food. Beginning with the ripening of the crop at the end of August as long as the area is 
not ploughed (which is generally done in early spring only), rice will consitute the primor
dial mass food of the wild-ducks because its grains easily fali out. Series of rice-plantations 
along the River Tisza may Substitute without any difficulty the serious loss caused by the 
obligatory stubble-ploughing, these losses deprive the flocks of wild-ducks staying in this 
district and also those migrating through the territory of Hungary in autumn from their 
most important feeding-bases. In snowy spells barn-yards as well as the straw-stacks of 
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the rice-plantations provido for food. Many times flocks gathered in large quantities can 
be seen on such compulsion-like gathering places. On February 2nd, 1965, I found for in-
stance 3000—1000 mallards in the barn-yard of a rice-plantation near the village Algyő. 
Stravv-stacks containing a large guantity of grains spread about were literally covered 
with tho flock of erows together with pheasants and with the different species of winter-
finches. I havo beon told that a flock of wild-ducks coming from the ice-frcc river-stretch 
of Sasér made its appearance day to day from the middle of January onwards. 

The result of the laboratory investigation made in respect of the stomach-contents col
lected in the inundation area of the River Tisza is shown in the table No. 24. attached 
here-to. The numbers, as indicated, show the appearance of soveral types of food found in 
the crop of tho wild-duck types that had been examined. On the present occasion, how
ever, I do not wish to mention the agricultural role of wild-ducks taking nourishment on 
the rice-plantations, because regarding this question füll particulars were given in my pre-
vious paper ( S T E H B E T Z , 1967). 

7. Appraisal of the researches 

Summarizing what has been said, the ccological significance of the inundation area of 
the River Tisza in the life of our duck species may be outlined as follows: 

1. The flood-area of the River Tisza offers an excellent habitation with peculiar condi
tions for ducks. A l i the biotops for breeding, gathering of moulting flocks, migration and 
feeding are characterized by extreme variety. Therefore, the favourable conditions, as 
specified, are never stopped entirely by the unfavourable spells of woather periods of the 
inundations throughout the endangercd season. 

2. From the point of view of zoogeography two potentialities are assigned to the River 
Tisza which play a decisive role in respect of the distribution of ducks and their migrating 
flocks. The River Tisza, as a leading route of continental feature, provides that the great 
masses of ducks passing over the Carrjathian basin be gathered on the surfaces of sodiac 
lakes and fish-ponds as well as on the rice-plantations near the river. On the other hand, 
by food-conditions of the flood-area and of rice-plantations far-extending possibilities are 
offered to ducks gathered in flocks to remain there even for a considerable period. 

3. Ecological conditions of the river between the towns Szeged and Csongrád, as speci
fied above, resemblo in generál, also to the central Stretch of tho River Tisza at a distance 
of about 350 kms. They are gradually improving throughout the southern course the River, 
to the South of Szeged, whilo to the North of the town of Tokaj, ecological conditions 
greatly deteriorate. The ecological conditions of the inundation-area examined may apply 
to two thirds of the flood-area of the River Tisza of 157 000 hektares with a length of 960 
kms. 

The ecological conditions for ducks to be found in the basin of the River Tisza are being 
changed at a rather increasing speed by the expansion of the afforestation in the inunda
tion area causing a thorough transformation of the countryside. Wi th a view of the cutting 
of poplar plantations 5—6 years, the pits and ponds in the meadows in the inundation 
basin will be eliminated by mechanical intervention. Together with these pits and ponds 
the willows with regularly cut branches as well as poplars and forests of grown up trees 
wil l disappear in order to yield their place to desolate industrial poplar-plantations that 
are exempt of undergrowth and do not attrect bords at all . From the point of view of both 
protection of nature and game-management, this deep change is observed with continu-
ally increasing anxiety because it is extending even near Sasér from year to year over an 
uninterruptedly spreading area of the inundation basin. The protection of the inundation 
basin along the River Tisza that has not yet become deteriorated as a consequence of 
agricultural exploitation and that still reflects natural conditions should be considered as 
one of the most up-to-date tasks in the protection of wild-fowl. 

Lastly, I have to mention the plan named „Tisza I I " of Kisköre, by means of which 
the establishment of a huge water-basin is planned in the central Stretch of the river, 
within the inundation-area, the dimensions of which wil l exceed those of the lake of Ve
lence considerably. In spite of all conceptions of the establishment of health resorts and 
of organized holidays, as well as water sport-possibilities connected herewith, we are look-
ing forward with confidence to the realization of this plant that will lead to a real change 
of the countryside. It is but to be questioned that the huge water-surface to be established 
on the classical highway of passage of the River Tisza will affect in an excessively favour
able way the ecological conditions for the stock of Hungary's wild-fowl, that very often 
has been endangered so far. 
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