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A vetési varjút követően a dolmányos varjú és a szarka a legelterjedtebb és 
a leggyakoribb varjúfélék Magyarországon. Az apróvad szaporulatában okozott 
kártételei miatt mindkét faj egész évben korlátozás nélkül vadászható, sőt a ta
vaszi időszakban szelektív hatóanyaggal injektált tojások felhasználásával 
mérgezik is állományaikat. Bár vadgazdáink a múltban is szorgalmasan apasztot
ták számukat, különös, hogy egyedsűrűségük megállapítására, állományfelméré
sükre sohasem gondoltak. Megelégedtek az állománycsökkentés tényével, vala
mint a gyérítés tényét rögzítő terí tékadatokból készült statisztikákkal. Nem le
het kétséges, hogy a terítékadatok nyújtanak némi felvilágosítást az állomány
változás tendenciájáról, de mivel számos hibaforrással terheltek, tudományos 
vizsgálatok és ökonómiai állásfoglalás céljaira alkalmatlanok. Nem kerülnek be
le ugyanis a statisztikákba a mérgezések következtében elhullott, de meg nem 
talált madarak. A vadászati egységek gazdálkodási irányvonala és az ebből adó
dó eltérő vadászati aktivitása a varjúfélékre vonatkoztatva egyenlőtlenségek for
rása. A nagyvadgazdálkodással foglalkozók ugyanis nem érdekeltek sem a dol
mányos varjú, sem pedig a szarka állománycsökkentésében, mivel ott számukra 
kárt nem okoznak. Az ilyen szemlélet a fajok kíméletéhez vezet, aminek az a 
következménye, hogy a varjúfélék egyedsűrűsége a nagyvadas területeken ese
tenként jóval meghaladja a környező területen tapasztalható abundancia értéke
ket, ennek ellenére ez a vadászati statisztikákban éppen fordítva tükröződik. 
Jelentősen befolyásolja a vadászati statisztikák adatait a varjúfélékre megállapí
tott eltérő lődíj is, aminek következtében az alacsonyabb lődíjtételre taksált 
vetési varjú terítékadatai csökkennek, a magasabb lődíjtételre értékelt dolmá
nyos varjú száma pedig növekszik a vadászati statisztikában. Megvizsgálva az 
utóbbi 15 év terítékadatainak alakulását a dolmányos varjúra és a szarkára vo
natkozóan (lásd 1. táblázat), azt tapasztaljuk, hogy 1971-től az elpusztított 
varjúfélék száma ugrásszerűen emelkedett — a parathionos, majd a phosdrines 
tojásmérgezések bevezetésével párhuzamosan — majd a 70-es évek közepétől 
számítva lassú, fokozatos csökkenés figyelhető meg, amely tendenciózusnak 
is értékelhető. Ebből arra következtethetnénk, hogy a dolmányos varjak és 
szarkák száma is fokozatosan csökkent ebben az időszakban, de ennek ellen
kezőjét éppen a vadászati szaksajtó hangsúlyozza. Mindkét tényt figyelembe 
véve meg kell állapítanunk, hogy vadászati statisztikákban elsődlegesen a gyé-. 
rítési módszerek eredményessége és a vadászok hozzáállása tükröződik és csak 
másodlagosan jellemzik a valódi állományviszonyokat. 

A dolmányos varjú (valamint a kormos varjú) és a szarka európai elterje
dési területén több országban célzottan is foglalkoztak e fajok állománysűrű
ségének megállapításával. Lengyelországban a Visztula vidékén a dolmányos 
varjú egyedsűrűségét különböző habitatokban 0,32—1,71 pd./100 ha-nak 
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találták (Pinowski és Wasilewski, 1962). Az NDK-ban a Zosseni kerületben 
- 8950 ha nagyságú vizsgálati területen - 0,12-2,10 pár/100 ha (Deckert, 
1980), a Kamenzi kerületben - 0,3 km 2-es vizsgálati területen - 1,07 pár/100 
ha (Melde, 1984), a Mecklenburgi járásban - 6000 ha-os vizsgálati területen 
- 0,02-6,00 pár/100 ha (Deckert, 1980. cit. Jung, 1977) volt a dolmányos 
varjak fészkelési sűrűsége a tavaszi időszakban. A Szovjetunióban a költési 
időszakban végzett felmérések szerint az Oka árterületén 0,6-1,6 pár/100 ha 
(Deckert, 1980 cit. Skatulova, 1958), a Volga és a Káma vidékén 1,1-4,0 
pár/100 ha (Deckert, 1980 cit. Teplov és Turov, 1956) fészkelési sűrűséget 
jegyeztek fel a dolmányos varjakra vonatkozólag. Dél-Finnországban 
1,6 pd/100 ha értékű abundanciát állapítottak meg a dolmányos varjúnál 
(Deckert, 1980 cit. Merikallio, 1958). Ennél jóval alacsonyabb a dolmányos 
varjak egyedsűrűsége Dél-Svédország egyes területein, mivel Loman (1980) há
rom egymást követő évben 21 km 2-es vizsgálati területén csupán 1,9 — 2,5 
pár/km 2 költési sűrűséget mért. Hasonló eredményre jutott Skóciában Yom-
Tov (1974), ahol a fészkelési sűrűség 2,3 pár /m 2 -nek adódott . A Nyugat-Euró
pában otthonos kormos varjak állománysűrűségét a fenti értéknél jóval maga
sabbnak találták. Luxemburgban például szokatlanul nagy számban és magas 
fészkelési sűrűséggel van jelen a faj. A kis állam területén 2,32—3,12 pár/100 
ha a költési sűrűsége a kormos varjúnak (Melde, 1984 cit. Hulton és Wassenich, 
1963). Svájcban, a faj számára kedvező élőhelyeken szintén igen magas, 
3,0—4,1 pár/100 ha fészkelési sűrűséggel van jelen (Tompa, 1975). A faj NSZK-
beli fészkelési viszonyait vizsgálva Wittenberg (1968) megállapítja, hogy a kor
mos varjú állományoknak évente csupán 53—91 százaléka fészkel, mert a popu
láció egy része különböző okok miatt (rendszeres vadászat, ragadozók, időjárási 
tényezők) kimarad a költésből. Ennek ismeretében kell tehát értékelnünk a 
többi európai felmérés eredményét is, melyek a lakott fészkek számlálása alap
ján adják meg a területek egyedsűrűségét a varjúfélékre vonatkozóan. 

1. táblázat 

A dományos varjú és a szarka terítékadatai 
Magyarországon az 1970- 84. közötti időszakban 

Év . dolmányos varjú (pd.) szarka (pd.) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

51.755 
86.670 
85.679 
95.581 
70.432 
84.852 
86.460 
82.651 
83.572 
74.170 
69.642 
59.807 
64.543 
66.455 
60.919 

120.116 
165.297 
184.016 
197.545 
156.660 
124.773 
161.586 
138.331 
134.672 
114.405 
118.068 
109.636 
106.265 
108.889 
101.503 
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A szarka európai egyedsűrűségi viszonyaira vonatkozó információk jóval 
kisebb számban találhatók az irodalomban. Az NDK-ban végzett felmérések 
szerint (Deckert, 1980) a szarka abundanciája igen egyenlőtlen, mivel a faj a 
kevésbé háborgatott területeken koncentrálódik. Ahol üldözik, ott alig-alig 
költ, ellenben nyugalmas területeken — legyenek azok akár aránylag kis kiter-
jedésűek is — nagy számban fészkelhet. Deckert (1980) a Motzeni tó környé
kén 148 ha-os vizsgálati területén igen magas abundancia értéket mért 
(10—12,2 pár/100 ha), de ugyanő hivatkozik más NDK-beli felmérésekre (Ditt-
berner, 1969 és Puchstein, 1963), melyek a szarkát jóval alacsonyabb egyedsű
rűséggel észlelték, csupán 1,0—1,3 pár/100 ha-os költési sűrűséget mértek lige
tekkel tarkí tot t és fasorokkal szabdalt mezőgazdasági területeken. Az N S Z K -
ban Prizinger és Hund (1981) adatai szerint kétszer magasabb a szarkák egyed
sűrűsége a kormos varjakénál. Nagy-Britanniában ellenben jóval alacsonyabb 
az abundanciájuk az 1978— 79-es évekre vonatkozóan. Marchant és Hyde 
(1980) átlagosan 3,34—7,42 pár /km 2 költési sűrűséget ad meg, míg Tatner 
(1982) a Manchester környéki lakott területeken (42 km 2-es vizsgálati terü
leten) ennél valamivel magasabb értéket, (7—9 pár/km 2 ) állapít meg. 

Hazánkban 1981-ben az új, szelektív mérgezési technológia üzemi kísér
lete kapcsán mérték fel a dolmányos varjak és a szarkák abundanciáját Szolnok 
megyében, 42 k m 2 nagyságú, változatos mezőgazdasági környezetben (Kalotás 
és Nikodémusz, 1982). Az őszi hónapokban a dományos varjak abundanciáját 
0,43 pd/100 ha-nak, a szarkák egyedsűrűségét 1,11 pd/100 ha-nak találták. 
A Fácánkerti Természet- és Vadvédelmi Állomás munkaprogramjának keretein 
belül kisebb területeken is tör téntek próbálkozások a két faj állományviszo
nyainak megállapítására. Farkas (1984) két intenzíven gazdálkodó apróvadas 
vadásztársaság területén vizsgálta a dolmányos varjak és a szarkák fészkelő-ál
lományát az 1982—84 között i időszakban. A három év folyamán a 24.700 ha-
os tiszántúli területen a költési sűrűség a dolmányos varjakra nézve 0,05—0,06 
pár/100 ha, a szarkákra vonatkozólag 0,12—0,16 pár/100 ha volt. Ugyanezek 
az értékek egy eltérő természeti viszonyokkal rendelkező 12.500 ha-os dunán
túli területen 0,08-0,22 pár/100 ha (dolmányos varjú) és 0,01-0,03 pár/100 
ha (szarka) voltak. A szerző megjegyzi, hogy a területeken a terí tékadatok jó
val magasabb egyedsűrűséget feltételeznének, vagyis a zaklatás következtében 
az állomány jelentős része nem fészkelt. 

Anyag és módszer 

1984 tavaszán a vetési varjú országos állományfelmérésének keretében 
információkat kértünk a vadásztársaságoktól és a vadgazdaságoktól a területü
kön költő dolmányos varjak és szarkák állományviszonyairól. Az április köze
pén — tehát kotlási periódusban — elvégzett felmérések a lakott fészkek számlá
lásán alapultak. A vadászati egységeknek összesen 715 felkérő levelet és adat
közlő lapot küldtünk k i , amelyeknek 68,5%-a — azaz 490 adatközlő lap — ki
töltve vissza is érkezett címünkre. A felmérés — bár minden megyénkre kiter
jedt — csak az ország területének 51,5%-át, vagyis 4.795.595 ha-t reprezentál. 
Mivel minden tájegységet jellemez, az egyedsűrűségi értékek elfogadható becs
lésre adnak lehetőséget. A felmérés adatainak ismeretében lehetőségünk nyí
lott, hogy megbecsüljük hazánk dolmányos varjú és szarka állományát a fész-
kelési időszakban, valamint arra is, hogy tájegységi becsléseket végezzünk. A 
felmérés adatait megyénként összegeztük és megadtuk a fajok költési sűrűsé
gét megyei bontásban. A fészkelési sűrűségek alapján megyénként becslést vé
geztünk a felmérésből hiányzó területekre, majd a megyei állományokra. 
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Eredmények 

Az állományfelmérések eredményeit részletesen a 2. és a 3. táblázatban és 
az 1. ábrán mutatjuk be. 

A dolmányos varjú nem kedveli a magas hegyvidéket. Hazánkban a ten
gerszint feletti 500 méteres magasság felett csak elvétve fészkel, így közép
hegységeink magasabb régióiban is csak igen ritkán költ. A hegyvidék mellőzé
sében valószínűleg az játssza a döntő szerepet, hogy az összefüggő, nagy erdő
ségek belsejét kerüli. Leginkább a mozaikos, nyílt területekkel tarkított erdő
ket, erdőszéleket kedveli. Szívesen megtelepszik ligeterdőkben, erdősávokban, 
fasorokban, sőt parkokban is. Legvonzóbbak számára a nedves, üde, vízközeli 
területek, ezért az ártéri erdőkben, tavak közelében levő ligetekben igen gya
kori fészkelő. 

A mezőgazdaság belterjessé válásával együttjáró táblásítás és melioráció 
megszünteti költőhelyeit, mivel a fészkelésre alkalmas fákat legtöbbször kivág
ják. Az intenzíven művelt mezőgazdasági területeken csupán a szegélyzónákban 
fészkel, illetve csak a költési időn kívül jelenik meg. Elterjedésének jelentős kor
látozó tényezője a monokultúrás gazdálkodás is, amely az év bizonyos idősza
kaiban erősen korlátozza a táplálékszerzési lehetőségeket. Főleg az iparszerű 
mezőgazdasági termelésre berendezkedett Szolnok, Békés, Komárom és Fejér 
megyékben találunk ilyen nagyobb kiterjedésű, dolmányos varjaktól is men
tes „kultúrsivatagokat' . Szabolcs-Szatmár megyében viszont — ahol a mező
gazdasági táblákat erdősávok, fasorok határolják, és a természetes vizek menti 
ligeterdőket is meghagyták — az országos átlaghoz képest kiemelkedően magas 
a költési sűrűségük. A fészkelési sűrűség meghaladja az átlagot Baranyában és 

2. táblázat 

A dolmányos varjak állományadatai Magyarországon az 1984. évi költési ideiben végzett 
felmérés alapján 

Megye megnevezése 
Vizsgált 
terület 

(%) 

Felmért állomány 
(fészkelő pár) 

Állománysűrűség 
(fészkelő 

pár/100 ha) 
Becsült állomány 

(fészkelő pár) 

Bács-Kiskun 60,3 1.821 0,35 3.000 
Baranya 49,2 1.678 0,77 3.400 
Békés 67,6 1.382 0,37 2.000 
Borsod-Abaúj-Zemplén 39,3 1.622 0,59 4.100 
Csongrád 61,1 947 0,35 1.500 
Fejér 73,3 1.285 0,42 - 1.800 
Győr-Sopron 52,0 941 0,45 1.800 
Hajdú-Bihar 69,0 2.577 0,63 3.700 
Heves 56,3 440 0,23 800 
Komárom 29,2 420 0,60 1.400 
Nógrád 55,8 937 0,63 1.700 
Pest 50,9 1.437 0,47 2.800 
Somogy 31,9 1.109 0,58 3.500 
Szabolcs-Szatmár 44,7 3.823 1,36 8.500 
Szolnok 58,9 965 0,28 1.600 
Tolna 51,4 889 0,49 1.700 
Vas 46,3 940 0,62 2.000 
Veszprém 46,0 735 0,39 1.600 
Zala 38,3 994 0,59 2.600' 

összesen — átlag 51,5 24.942 0,52 49.500 
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A szarka és a dolmányos varjú állományviszonyai 
Magyarországon 1984 tavaszán 

1. ábra A szarka és a dolmányos varjú állományviszonyai Magyarországon 1984 tavaszán 



3. táblázat 

A szarkák állományadatai Magyarországon az 1984. évi költési időben végzett felmérés 
alapján 

Megye megnevezése 
Vizsgált 
terület 

<%) 

Felmért állomány 
(fészkelő pár) 

Állománysűrűség 
fészkelő 

pár/100 ha) 
Becsült állomány 

(fészkelő pár) 

Bács-Kiskun 61,3 7.250 1,39 11.900 
Baranya 49,2 2.181 1,01 4.400 
Békés 67,6 5.577 1,50 8.200 
Borsod-Abaúj-Zemplén 39,3 3.380 1,24 8.600 
Csongrád 61,1 3.208 1,20 5.300 
Fejér 73,3 1.473 0,48 2.000 
Győr-Sopron 52,0 580 0,28 1.100 
Hajdú-Bihar 69,0 8.120 2,00 11.800 
Heves 56,3 2.229 1,17 4.000 
Komárom 29,2 440 0,63 1.500 
Nógrád 55,8 831 0,56 1.500 
Pest 50,9 3.657 1,19 7.200 
Somogy 31,9 1.155 0,60 3.600 
Szabolcs-Szatmár 44,7 7.355 2,62 16.400 
Szolnok 58,9 3.854 1,11 6.500 
Tolna 51,4 549 0,30 1.100 
Vas 46,3 655 0,43 1.400 
Veszprém 46,0 943 0,50 2.000 
Zala 38,3 1.079 0,64 2.800 
Összesen - átlag 51,5 54.516 1,14 101.300 

Hajdú-Biharban is, de ezekben a megyékben inkább a folyókat kisérő galéria
erdőkben és az összefüggő nagyobb erdőtagok szélein tapasztalható állomá
nyuk feldúsúlása. A Duna-Tisza közén és a Dél-Tiszántúlon ellenben viszonyla
gosan alacsony abundanciával van jelen a faj. Legalacsonyabb a dolmányos var
jak egyedsűrűsége Heves és Szolnok megyékben, a Mátra és a Bükk hegységek 
erdősültségi viszonyai és a tengerszint feletti magasság, valamint a Hevesi-sík, 
a Nagykunság és a Jászság kínálta alacsony fészkelési lehetőség miatt. Hasonló
an kevés dolmányos varjú költ Bács-Kiskun és Csongrád megye homokos, i l 
letve szikes területein is, ahol' a fészkelőfák hiányát a szegényesebb táplálko
zási lehetőségek is fokozzák. Mindehhez járul az intenzív apróvadtenyésztéssel 
járó fokozott gyérítési tevékenység, amely gyakorlatilag megakadályozza az 
állomány jó részének fészkelését. Becslésünk szerint 1984 tavaszán a hazai 
fészkelő állomány megközelítően 50 000 pár volt, de a nem költő egyedekkel 
az országos állomány elérte a 120 000 példányt. 

A szarka még a dolmányos varjúnál is jobban kerüli az összefüggő zárt er
dőket, és középhegységeinkben az 500 méteres határ felett már nem telepszik 
meg. Azokat az élőhelyeket kedveli, ahol a nyílt területeket (apróbb rgetek, 
kaszálók, kisebb mezőgazdasági táblák) mozaikosan elhelyezkedő facsoportok, 
csenderesek, bozótosok, csalitosok, fasorok tesznek változatossá. Előnyben ré
szesíti az üde, nedves területeket, de esetenként szárazabb mikroklímájú habita
tokban is otthon van. Fészkét előszeretettel építi tüskés, tövises fákra, cserjék
re, így akácra, keskenylevelű ezüstfára, galagonyára, kökényre, lepényfára, 
valamint sűrű koronájú egyéb fákra, melyek a ragadozók ellen jó védelmet 
biztosítanak számára. Háborítatlan területeken aránylag alacsonyan — 2—3 
méter magasan — rakja meg fészkét, de ott ahol zaklatják, a fák koronájának 
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felső szintjébe épít. A zaklatás elől nem ritkán megközelíthetetlen helyekre, 
lápokba, mocsarakba költözik, ahol rekettyefűzeken fészkel, vagy ritkábban a 
nád között költ. Laza kolóniák képzésére hajlamos madár, amit jól jellemez, 
hogy nyugalmas, és j ó táplálékellátottságú területeken akár 50—100 méterre ta
lálhatók egymástól lakott fészkei, míg máshol tájegységi szinten ritka költő 
fajnak számít. 

Hazánkban elsősorban az alföldi területek jellemző költő faja, a Dunán
túlon jóval alacsonyabb állománysűrűséggel él. Az ország északkeleti részén 
legnagyobb a szarkák abundanciája, mivel az élőhelyi viszonyok kedvezőek, 
és a létszámcsökkentés lehetőségei korlátozottabbak. (Szabolcs-Szatmár megye 
országhatár menti területein a hollók fészkelése miatt tilos a mérgezés!) Igen 
jelentősek Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megyék szarka populációi is. Nagyon 
alacsony viszont a szarkák fészkelési sűrűsége a nyugati határvidéken (Győr-
Sopron és Vas megyék) és Tolnában. A Fertő tó környékén, a Tengelici-homok-
hátságon, a Déü Mezőföldön, és a Sárközben kifejezetten ritka fajnak számít. 

A dolmányos varjú és a szarka állományfelmérésének 
természetvédelmi vonatkozásai 

Bromatológiai vizsgálatokkal igazolták, hogy a Magyarországon fészkelő 
dolmányos varjak és szarkák poüfág táplálkozást folytatnak (Csíki, 1914., 
Sterbetz, 1964., 1968.), de az állati eredetű táplálékot preferálják a növényi 
eredetű táplálékféleségekkel szemben. A gyomortartalmakból előkerült és 
meghatározott maradványokból az is egyértelműen megállapítható volt, hogy 
a két faj által az apróvadállomány szaporulatában okozott kártétel időszakos 
és alkalmi jellegű. Hazánkban nem ismeretesek olyan anomáliák e téren, mint 
amilyenről Tenovuo (1963) számol be Dél-Finnországban végzett kutatásai 
alapján. (A finn szerző szerint az ott költő dolmányos varjú párok fiókáikat 
szinte kizárólag madártojásokkal nevelték.) Nem kizárt, hogy a tanulékony 
varjúféléknél kialakulhat bizonyos táplálékspecializáció, de ez nálunk az el
térő környezeti viszonyok miatt más téren jelentkezik. Rászokhatnak az 
egyedek például az állattartó telepek, vadetetők takarmányának dézsmálásá
ra, dögterek, dögkutak környékén az elhullott állatok tetemeinek fogyasztá
sára, folyók, tavak mentén a partra sodort halak tetemeinek eltakarítására, 
szeméttelepeken a hulladék összeszedésére stb. A két faj táplálkozásökoló
giája, táplálkozási spektruma nagyon hasonló. Az év jelentős részében rovar
táplálékot fogyasztanak és a kiegészítő növényi táplálék csak a téli időszak
ban válik meghatározóvá. Alkalmi kártételeik a mezőgazdaságban a tavaszi 
vetésű növények (kukorica, tavaszi árpa) vetőmagjának kiszedésében, az érő 
termények megvámolásában (gyümölcsök, szőlő, kukorica, napraforgó), 
valamint a beraktározott termények időszakos megdézsmálásában nyilvánul 
meg. A rovar és rágcsálóírtó, valamint dög- és hulladékeltakarító tevékeny
ségük viszont az ember szempontjából kifejezetten kívánatos. Természetvé
delmi szemszögből kártételnek minősül a védett madarak fészekaljainak ki
fosztása, illetve a fészekhagyó fajok fiókáinak zsákmányul ejtése. Ugyancsak 
természetvédelmi kár, ha hazánkban ritka, sőt kipusztulás szélén álló hüllő fajo
kat fognak és fogyasztanak el (pl. parlagi vipera, pannon gyík, hegyi gyík). 
Néhány esetben tehát, gazdasági megokolásból (mesterségesen tenyésztett 
állatokkal dúsított apróvadas vadászterületeken), vagy természetvédelmi szem
pontból (kiemelkedő zoológiai értéket képviselő és a varjúféléktől potenciá
lisan veszélyeztetett hüllők és madarak tenyészhelyein) kénytelenek vagyunk 
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szinten tartani, sőt esetenként csökkenteni állományaikat, de be kell lá tnunk 
azt is, hogy egyéb kevésbé frekventált területeken viszont nem ésszerű a vég
letekig üldözni őket. 

Magyarországon a dolmányos varjú és a szarka létszámcsökkentésére el
sősorban a vadászati egységek (vadásztársaságok, vadgazdaságok) hivatottak és 
illetékesek, de némelyik védett területünkön a vadászati jog is a védett terület 
kezelőjét illeti meg. A varjúfélék gyérítéséhez hazánkban a lőfegyverek mellett 
adott egy hatásos szelektív mérgezési módszer is. A rendelkezésre álló eszkö
zökkel és tapasztalatokkal rövid időn belül drasztikus létszámcsökkentést lehet 
elérni, amely azonban nem minden esetben, és nem minden területe indokolt. 
A hazai vetési varjú állományban az elmúlt évek során bekövetkezett — az in
tenzív állománycsökkentés következményeképp kialakult — mintegy 60—65 
százalékos létszám fogyatkozás ugyanis azt ahelyzetet idézte elő, hogy jelen
tősen romlottak az eredéi fülesbaglyok, a vörös vércsék, a kék vércsék, valamint 
a kabasólymok fészkelési lehetőségei. A varjúfélék további ilyen ütemű pusztí
tása — főleg, hogy nem számolhatunk a Kárpát-medencén kívül költők betele
pedésével — rohamos hanyatlást okozhat a fészket nem építő, védett ragadozó 
madarak és baglyok állományaiban, amit csak mesterséges úton (műfészkek ki
helyezésével), nagy költséggel kompenzálhatunk. Oda kell tehát hatni, hogy 
— ha kell, a törvény szigorával is — hazánkban a differenciált és mértéktar tó ál
lományszabályozás nyerjen polgárjogot, a mértéktelen írtóhadjáratokkal szem
ben. Ennek a célnak a megvalósítását kell, hogy szolgálja a dolmányos varjak és 
a szarkák 1984. évi állományfelmérése is. 
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