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VARIATIONS IN T H E HABITAT OF T H E LESSER 
WHITE-FRONTED GOOSE 

(ANSER ERYTHROPUS L., 1758) IN HUNGARY 

Dr. István Sterbetz 

Introduction 

T h e European population o f the Lesser White-fronted Goose (Anser 
erythropus) occurring in the palearctic wooded-tundra zone has declined 
catastrophically this last decade (Norderhaug, A. and M., 1984). T h e mass 
migration over Hungary constitutes only 2-5% of the records from the 
1950's. T h e reasons for this phenomenon are connected to several factors 
and mainly obscure. But according to our experience degradation has 
significantly affected this population decline. A m o n g the little-known 
wintering places of this species the Kyzyl Agatsch plain near the Caspian Sea 
(Soviet Azerbaidzan) was the most important. The birds have traditionally 
migrated to this place from half of the territory of the area. In the last decade 
this place has become less suitable for wild geese according to Krivornosov 
(1981), Vinokurov (1982) and others, due to local-civilization activities. It is 
not accidental that the crash o f the Anser erytropus population migrating 
over Europe occurred dur ing the changes in this important wintering site. 

T h e Work ing Group on Anser erythropus of the I W R B therefore urges 
the natural protection of those areas regularly frequented by this endange-
red species. Since the European migration is the heaviest across the 
East-Hungarian sodic steppe (Sterbetz, 1968, 1982, 1985). I have initiated a 
study o f these H u n g á r i á n gathering places, searching for the factors 
responsible for this attraction and which can therefore be introduced into 
the plans for protection. 

Method of evaluation 

M y notes comprise personal records of 9 gathering places in the territory 
east of the river Tisza which are frequented by the geese, from 1940 to 1982. 
This may sérve as a bank of information for addressing the problems. T h e 
cronological distribution of the 200 records taken in this area is presented in 
Table 1. The occurrence data are summarized in Table 2, the abundance of 
the geese is given in Table 3. Table 4 presents the origin o f stomach content 
samples examined. T h e food items are detailed in Tables 5-7 according to 
biotope. 
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1. táblázat A megfigyelések megoszlása 
Table 1. Chronological distribution of the records 

Adatgyűjtő helyek Év Esetek száma 

Places of data collection Year No. of occasions 

Nagyszénás - Csabacsűd 1940-1970 12 
Biharugra 1951-1987 25 
Hor tobágy 1966-1988 71 
Szabadkígyós 1978 1 
Kardoskú t - Békéssámson 1949-1987 90 
Karcag 1982 1 

Összesen 
Tota l 200 

Results 

T h e migration of the Lesser White-fronted Goose in Hungary lasts from 
late-August to m id -Apr i l and is concentrated in just three habitats: natural 
sodic-steppes covered by short grass, on young cereal-crops and the water 
surface of the extensive fish-pond Systems. This limited habitat selection is 
important in itself: analyses of the birds' distribution and the stomach 
contents revealed extremely dominant ecological factors. 

2 táblázat 
Table 2. -200 előfordulási eset megoszlása az egyes élőhelyeken 

Distribution of200 records according to biotope 

Hónap Festucetum puszta Zsenge gabonavetés Halastó 

Month Festucetum steppe Young cereal-crops Fish-ponds 

V I I I . 2 _ _ 
I X . 19 4 2 
X . 32 13 15 
X I . 31 6 1 
X I I . 8 22 4 
I. 3 1 2 
II. 6 3 4 
III. 22 1 8 
I V . 5 - — 

Összesen 
36 36 Total 128 36 36 

% 64 18 18 
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64% of the observations originated from natural-sodic pastures abundant 
in shallow waters and grazed intensively. T h e remainder constituted newly 
sown cereals and fish-ponds at 18% each. 

Native sodic-steppe grass was consumed by 75,4% of 67 wild geese 
collected in pastures. It was eaten by 60,6% of 28 specimens sampled in 
cereal fields and by 55% of 8 geese shot on fish-ponds (ar roosting or 
dr inking places). T h e predominant species was Festuca pseudovinaconstitu-
ting 60,6, 34,6 and 33% of grassy diet, resp. 

3. táblázat 
Table 3. \ megfigyelt lúdmennyiség megoszlása élőhelyenként 

Distribution of the goose specimens according to habitat 

Hónap Festucetum puszta Zsenge gabonavetés Halastó 

Month Festucetum steppe Young cereal-crops Fish-ponds 

V I I I . 21 — — 

I X . 2 664 194 1 473 
X . 12 288 2 162 2 000 
X I . 15 488 1 104 177 
X I I . 7 965 352 — 

I. 67 30 8 
II. 6 143 96 169 
III. 4 878 10 464 
I V . 142 — -
Összesen 

3 948 4 297 Total 49 656 3 948 4 297 

% 85,7 6,8 7,5 

4. táblázat 
Table 4. A 103 gyomortartalom gyűjtőhelyei 

Collecting places of 103 stomach content samples 

Terület Festucetum puszta Zsenge gabonavetés Halastó 

Area Festucetum steppe Young cereal-crops Fish-ponds 

Hor tobágy 24 — — 

Kardoskú t 32 23 — 
Békéssámson 1 2 — 
Orosháza 5 2 — 
Biharugra 5 - 4 
T e l e k g e r e n d á s — 1 — 

Szeged-Fehér tó — - 4 

Összesen 
67 28 8 Total 67 28 8 
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5. táblázat 
Table 5. 67 gyomortartalom szikes legelőkről 

(Festucetum pseudovinae) 
Composition of 67 stomach Contents in sodic pastures 

(Festucetum) 

A táplálék neme Előfordulási Darab- Előfordulási 
esetek száma száma % 

Fooditem No. of No. % 
occurrence occurrence 

1. Zöld növényi részek: 
Green plant fragments: 

Festuca pseudovina 
Graminea sp. 
Chenopodium sp. 
Taraxacum sp. 
Poa sp. 
Achil leasp. 

2. Magvak: 
Seeds: 

Polygonum sp. 
Atr iplex sp. 
Sparganium sp. 
Sinapissp. 
Setaria viridis 
Schoenoplectus sp. 
Artemisia sp. 
Tr i t i cum vulgare 
Indet. mag 
Indet. seeds 

3. Gastrolith: 

Gastropoda spp hé j törmelék 
Fragments of Gastropoda sp. 
Homok és kavics 
Sand and grit 

>7 X 60,0 
6 X 6,3 
4 X 4,2 
2 X 2,1 
1 X 1,1 
1 X 1,1 

5 38+x 5,3 
3 7095 3,1 
3 126 3,2 
3 40 3,2 
3 38 3,2 
2 374 2,2 
2 35 2,2 
1 6 1,1 

1 6 1,1 

25 

These data may suggest the peculiar habitat selection of this bird species 
dur ing migration, where the predominant food item is the young vegetation 
of the sodic-pastures. Lesser White-fronts feed in other habitats only when 
their is no alternative. Prominent traditions in the migration of Lesser 
White-fronted geese in Hungary were developed under the conditions of 
the Great Plain, when the sodic pastures abundant in Festuca pseudovina 
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constituted large, contiguous areas. A t that time plentiful domestic animals 
were maintained in these pastures under extensive conditions. Horses, cattle 
and sheep herds living here throughout the year or until snowfall could 
select the plants by grazing and trampling. T h e tolerant grassy species under 
this grazing method could offer sprouting grass of fine fibere from autumn 
tili spring for the geese species gathering here. The short, mallard-type beak 
of the Lesser White-fronted Goose was especially adapted to the intake of 
such food. That is why this species is attracted to the large and hence safe 
sodic-steppe (puszta) covered by sprouting grassy vegetation grazed short. 

However, this habitat type has since shrunk to a fragment o f its former 
size. T h e greater part of the sodic pastures were ploughed and the 

6. táblázat 
Table 6. 

28 gyomortartalom sarjadó gabonavetésről 
Composition of 28 stomach contents sampled in sprouting cereal-crops 

A táplálék neme Előfordulási Darab Előfordulási A táplálék neme 
esetek száma száma % 

Food item No.of No % 
occurrence occurrence 

1. Zöld növényi részek: 
Green plant fragments: 

Festuca pseudovina 18 X 34,6 
Tr i t i cum vulgare 13 X 25,0 
Bolboscoenus maritimus 1 X 2,0 
Achil lea sp. 1 X 2,0 
Graminea sp. 1 X 2,0 

2. Magvak: 
Seeds: 

Zea mays 7 186 13,4 
Tr i t i cum vulgare 4 22 7,0 
Plantago sp. 2 146 4,0 
Atr iplex sp. 1 156 2,0 
Hordeum vulgare 1 6 2,0 
Setaria viridis 1 6 2,0 
Carex sp. 1 1 2,0 
Cyperaceaesp. 1 2,0 

3. Gastrolith: 

Gastropoda sp. hé j törmelék i n 
Fragments of Gastropoda sp. 1U X 

Homok és kavics 
7 V 
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7. táblázat 
Table 7. 

8 gyomortartalom halastavakról 
Composition of 8 stomach contents sampled at fish-ponds 

A táplálék neme Előfordulási Darab- Előfordulási 
esetek száma száma % 

Fooditem No. of No. % 
occurrence occurrence 

1. Zöld növényi részek: 
Green plant fragments: 

Festuca pseudovina 
Cyperaceae sp. 

2. Magvak: 
Seeds: 

Setaria viridis 
Atr iplex sp. 
Eryngium sp. 

3. Gastrolith: 

Homok és kavics 
Sand and grit 

3 x 33,4 
2 x 22,2 

2 18 22,2 
1 1816 11,1 
1 2 11,1 

8 x 

remaining ones developed a high, dense grassy character due to r egu lä r 
fertilization and the lack of grazing. These changes were detrimental to wild 
geese, especially to the Lesser White-fronted Goose. T h e regrouping of the 
White-fronted Goose (Anser albifrons Scop., 1769) which winters earlier in 
large numbers here, to wintering places in Hol land also reflects the decline 
of the feeding conditions for geese on the steppe (Sterbetz in pr.). One aim of 
H u n g á r i á n natural protection measures is the preservation of the characte-
ristic original regions, such as the sodic pastures of secondary origin in the 
territory east o f the river Tisza. This attempt may ensure the ecological 
conditions for the migration of several species, the Lesser White-fronted 
Goose included. 
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A KIS LILIK (ANSER RTYTHROPUS L., 1758) 
ÉLŐHELYVÁLASZTÁSA MAGYARORSZÁGON 

Dr. Sterbetz István 

Madártani Intézet 

Bevezetés 

A palearktikus erdős tundrákon honos kis lilik európai állománya az utóbbi 
évtizedekben katasztrofálisan megfogyatkozott. Lappföldi populációja 1930 előtt 
még mintegy 10 000 példányról alig néhány százra sorvadt (Norderhaug, A. és M., 
1984). A magyarországi átvonulótömegeknek évente legfeljebb 2—5%-át találjuk az 
1950-es esztendőket követő időszakban. A számos tényezővel összefüggésbe hozható 

jelenség okai jórészt tisztázatlanok, de tapasztaltuk, hogy a telelési körülmények 
romlása jelentősen hatott az állományfogyatkozásra. E faj hézagosan ismert téli 
szállásai között Szovjet-Azerbajdzsánban, a Kaspi-tenger melléki Kyzyl Agatsch-sík-
ság volt a legjelentősebb. Az área területének mintegy feléről télen ide gyülekeztek az 
eurázsiai kis lilikek. Ez a terület azonban Krivornosov (1981), Vinokurov (1982) és 
számos más szerző szerint is a tájcivilizáció miatt egyre alkalmatlanabbá válik az utóbbi 
évtizedekben a vadludak számára. Nem véletlen, hogy e kiemelt jelentőségű téli 
szállás átalakulásának idején következett be az Európán átvonuló kis lilikek állomá
nyának összeroppanása is! 

A Nemzetközi Vízimadár- és Élőhelykutató Központ (IWRB) kis lilik munkacso
portja ezért sürgeti az olyan területek természetvédelmi gondozását, ahol ez a 
veszélyeztetett faj rendszeresen előfordul. Mivel az európai vonulás a kelet-magyar
országi szikes pusztákon a legmozgalmasabb (Sterbetz 1968, 1982, 1985), ennek 
tudatában vettem tervbe a hazai gyülekezőhelyek vizsgálatát. Olyan tényezőket 
kerestem, amelyek ezt a vonzódást magyarázhatják azon megokolásból, hogy azután 
ezekre alapozhassuk a védelmi gyakorlatot. 
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Az értékelés módszere 

1940-1982 időközéből a Tiszántúlnak 9 nagy forgalmú vadlúdgyülekező helyéről 
rendelkezem olyan személyesen gyűjtött naplóadatokkal, amelyek a felvetett problé
mák megválaszolásához felhasználhatók. A kérdéses területekről származó 200 
megfigyelés időbeni megoszlását az 1. táblázat mutatja be. A 2. táblázat az előfordu
lási eseteket, a 3. táblázat a ludak mennyiségét összegzi az egyes élőhelyeken. A 4. 
táblázat a vizsgált gyomortartalmak származási helyeit tárgyalja, az 5—6—7. táblázatok 
pedig biotóponként részletezve ismertetik a kimutatott tápláléknemeket. 

Eredmények 

Az augusztus végétől április közepéig elhúzódható magyarországi kislilik-vonulás 
mindössze három élőhelytípuson oszlott meg. Az adatok rövid füvű, természetes 
szikes pusztákra, zsenge gabonavetésekre és nagy kiterjedésű halastórendszerek 
víztükrére csoportosultak. Ez a szűken behatárolt környezetigény már önmagában is 
sokatmondó, ezen belül pedig egy szélsőségesen domináló ökológiai faktor felismeré
séhez vezetett a madáreloszlás meg a gyomortartalmak értékelése. 

A 200 megfigyelésnek 64%-a a sekély vizekben bővelkedő, erélyesen legeltetett, 
természetes növényzetű szikes legelőkről származik. A fennmaradó hányad a zsenge 
gabonavetések és a halastavak között 18—18%-kal egyenlő arányban oszlott meg. 

A legelőkön gyűjtött 67 kis lilik 75,4%-ban, a gabonavetésről származó 28 lúd 
60,6%-ban, és bizonyára csak alvó-, vagy ivóhely szerepét betöltő halastavakon lőtt 8 
példány 55%-ban fogyasztott természetes szikes pusztai növényzetből kikerülő 
fűféléket. E számokon belül is 60,6, 34,6, illetve 33% volt a Festuca pseudovinae az 
előfordulási esetek rangsorában! 

Az adatok hangsúlyosan mutatnak rá e fajnak sajátos vonulási élőhelyigényére, ahol 
domináló tápláléka a szikes legelők zsenge növényzetéből kerül ki, és csak akkor 
táplálkozik egyéb környezetben, ha erre rákényszerül. A kislilik-vonulás Magyarorszá
gon feltűnő hagyományait az Alföldnek az a korábbi állapota fejlesztette ki, amikor 
még a Festucetum pseudovinae típusú szikes legelők hatalmas, összefüggő területeket 
borítottak. Ezeket a legelőket annak idején temérdek háziállat hasznosította, külterjes 
tartási körülményekkel. A kezdetben még egész éven át, később csak a hólepte időszak 
kivételével szabadban tartózkodó ló-, szarvasmarha- és juhtömegek folytonos rágása, 
taposása szelektálta a növényzetet. Az ezt elviselő fűfélék ilyen legeltetés mellett ősztől 
tavaszig egyfolytában kínáltak finom rostú, sarjadó füvet az ide gyülekező vadlúdfajok-
nak. A kis liliknek a Brantákéhoz hasonló, rövid, karcsú csőrformája kifejezetten az 
ilyen táplálék felvételéhez idomult. Ez magyarázza, hogy ennek a vadlúdfajnak a 
hatalmas területi arányaival biztonságot nyújtó, rövidre legeltetett, sarjadó füvű szikes 
puszta szolgáltatja a legvonzóbb telelési körülményeket! 

Ez az élőhelytípus azonban az egykorinak töredékére sorvadt. A szikes legelőket 
zömmel felszántották, a megmaradtak jellegét pedig a rendszeres műtrágyázás és a 
legeltetés elmaradása alakítja át felmagasodó, dús füvű adottsággá. Ezt a vadludak 
számára kedvezőtlen átalakulást elsősorban a sajátos táplálkozási életformájú kis lilik 
sínylette meg, de a korábban ugyancsak nagy tömegben itt telelő nagy lilikek (Anser 
albifrons Scop., 1769.) Hollandia teleíőhelyeire történő átcsoportosulása is ajellegzete-
sen pusztai vadlúd táplálkozási viszonyainak eltünedezését tükrözi (Sterbetz inpr.). 

A magyar természetvédelemnek egyik célfeladata a jellegzetes hazai tájak, így a 
tiszántúli, másodlagos eredetű szikes legelőknek is a megőrzése. Ez a törekvés 
szolgálja a kis lilik vonulásának ökológiai feltételeit is. 
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