
A Tisza-kutatás madártani jelentősége

A Tisza-kutatás gondolatának megvalósítását 1954-ben Dr. Kolosváry Gábor
professzor indította el. A Tiszáról, a Tisza élővilágáról csak elszórtan jelentek meg
egyes tudományos közlések, általában azonban a Tisza a biológia szemszögéből isme-
retlen terület maradt. A magyar Alföld szívén átkanyargó folyó élővilága feldolgozva
nem volt. Kolosváry professzor felterjesztése alapján a Tisza-kutatás tervét a Magyar
Tudományos Akadémia magáévá tette. Felismertté vált a biológiai Tisza-kutatás tudo-
mányos és nemzetgazdasági jelentősége. Az ügyhöz méltó anyagi támogatással tette
és teszi lehetővé az: Akadémia, hogy az önkéntes és lelkes kutatógárda elkezdhesse
és folytassa felderítő munkáját. A Tisza-kutatás biológiai irányánaik egyik feladata
a Tisza madárvilágának számbaszedése. A vizsgálódás nemcsak magának a Tiszának,
mint vízi élőtérnek a területére terjed ki, hanem felöleli azt a változatos tájat is,
mely a Tiszát vonulatában kíséri. Általában a kutatás területe a következő tájrész-
letekre terjed ki az ún. élővízen kívül: a folyó közvetlen partvonulatára, hullám-
terére, a folyó mentén végig kanyargó szalagerdőre és a vádgáton kívüli ártérre,
morotvákra, az ún. holtágakra. A Tisza madárvilágának egy része a Tisza mentén
mint fészkelő találja meg otthonát. A fészkelő madaraknak kisebb részié a táplálékot
is feltalálja ott, nagyobb tömege külső területeken, leginkább mezőgazdaságilag mű-
velt földeken szerzi meg táplálékát. Az északról délnek kanyargó folyó az őszi és
tavaszi madármozgalmak idején iránymutató nemcsak a vízi madárfajoknál, de a
lomberdők madarainak nagy részenél is.

A kapitalista gazdasági rendszer az Alföldet csaknem fátlan sivataggá változ-
'tatta. A kevés alföldi erdő pusztulásnak indult, madárvilága kiszorult, és annak egy
része a Tisiza szalagerdejében találta meg a többé-kevésbé zavartalan otthonát.
Az Alföld víztelenítésével a vízimadarak jórésze eltűnt a magyar földről. Ennek az
a magyarázata, hogy bár a folyók vonulatában nyugodt fészkelőhely jné<* naevs7á.m-
ban akad, a Tisza és a holtágak állandó zavartsága a vizet mint tápláló területet alkal-
matlanná teszi a fészkelők számára. A Tisza vonulatában létesített rizsföldek vala-
mennyire pótolják a vízi élőteret, aminek eredményét észrevesszük abban, hogy azok
közelében kisebb gémtelepek alakulnak ki.

A Tisza madárvilágának vizsgálatánál az első feladat a Tisza fészkelő mada-
rainak a számbaszedése. A vizsgálódásnak ki kell terjednie a már említett Tisza-
tájaknak egyes szakaszaira. A madárvilág táplálkozásának kérdésében vizsgálni kell
a tápláló területeken okozott hasznot vagy kárt.

A kutatásnak második feladata a vonuló madárvilágnak megfigyelése a Tisza
mentén. Vizsgálni kell ezen madántömegéknek a szerepét népgazdaságunkban.

A kutatásnak harmadik iránya az előbbiek ismeretében produkciós vizssálat,
amely fajokra részletéévé mutatja ki a tiszai madárvilág szerepét népgazdasá-
gunkban.

A kutatás első szakasza a fészkelő fajok számbaszedésére iránvult. Jelen cikk
keretében nincs lehetősé? arra, hogy részleteiben felsoroljam a fészkelő fajokat, miért
is csak általánosságban igyekszem a tömegesebb fészkelőkre rámutatni.

A folyó közvetlen partja, elsősorban a meredek löszfalak nyújtanak fészkelési
lehetőséget a falba járatokat építő madaraknak. A kanvar domború ivében eavre
szakadozik a fal, a homolrulatban a part ellaposodik. Legjellemzőbb és talán őslakó-
nak is mondható löszfalfésfekelő a parti fecske, mely főkéooen a Tisza közéoszaka-
szán többszázas kolóniákban. 10 ezres tömegekben fészkel. Hasznos, rovarirtó mun-
kájuk közismert. Az utóbbi évtizedekben tűnt fel. és lassú terjedésében is mind több
helyen észlelhető a parti fecske-kolóniák közelében a gyurgyalag megtelepedése,
számuk azonban sehol sem alkot népes telepet. Ujabban sikerült a löszfalakban a
jégmadárnak, mint egyes fészkelőnek fészkére bukkanni. Nyári áradások idején part-
szakadások folytán evakran mennek tönkre fészektelepek. Ritkán az is előfordul,
hogv a nyárba húzódó magas árszint lehetetlenné teszi a fészkelést. A Tisza vonu-
latához való ragaszkodását mutatja a parti fecskéknek a viselkedése, amidőn ártere-
ken húzódó mesterséges árkok falába a talajszint alatt létesítettek kolóniákat.
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A lapos, elgazosodó partrészeken, annak zavartalanabb területein, fűzgyöke-
rek sűrűjében többször találtam a fehér billegető fészkét, sűrűbb, lombos takarásban
fácán fészkelését is észleltem.

A folyó hullámtér-területei rendkívül változatosak. Néhol a hullámtér több km
széles, másutt a védgát szorosan a folyóhoz simul. Egyes helyeken széles erdőcsíkok
váltakoznak kopár területekkel, rétekkel. Vannak a hullámtérnek többszáz holdas
mezőgazdaságilag művelt területei, legjellemzőbb azonban a kubikokkal tarkított
erdősáv. A madárvilág mindenütt a táj adottságaihoz alkalmazkodik. A hullámtéri
erdők legnagyobb része nyár, fűz és kőris. Szárazabb hullámtéri részeken akácerdő-
vel is találkozunk. Az erdő madarainak megtelepedéséhez legalmasabbak a nyárfák-
kal kevert fűzerdők. Különösképpen alkalmas ez az odulakó madarak számára. Bár
a rendszeres erdőgazdálkodás a nyárfát bizonyos törzsvastagság elérése után írtja,
a gyorsan fejlődő magasabb nyárfaerdők igen alkalmasak a magas lombfák fészkelői
részére. Nyugodaknasabb, leginkább vízzel körülvett nyárfaerdőkben fészkel néhol
(Sasér, Körtvélyes, Percsóra, stb.) értékes és ritka természeti kincsünk, a réti sas.
Nyárfákon találjuk a tiszai erdők jellemző ragadozó madarának, a barna kányának
a fészkét. Sűrűbb kőris- és akácerdőkben több helyütt található fcéfcucrcse-kolónia,
a mezőgazdaságnak nagy hasznot jelentő „madársólyma". Gyakori és jellemző fész-
kelő az egér- és rovarpusztító vörös vércse. Megemlítendők azok a sok százas vetési
varjú-telepek, melyek egyes hullámtéri és ártéri részek magas kőris- és nyárfaligetei-
ben éviről évre megújulnak. A varjú-kolóniák fészek-örökségét veszik át azután a
kék vércsék, melyek fészket nem építenek, hanem a varjak korai repítése után fog-
laljak el a megüresedett fészket. Mint eddig még nem észlelt fészkelőt találta a
magyar Tisza felsőbb szakaszán Dr. Marian Miklós a fekete gólyának néhány párját.
Sterbetz a körtvélyesi Tisza-részen a kerecsen sólymot találta fészkén. Mint emlí-
tettem, a gémfajoknak kedvező erdőrészek lépten-nyomon találhatók, hogy azonban
csak néhány helyen találunk kolóniákat, annak az az oka, hogy a táplálóterület
hiányzik. Emiatt azután csak azokon a helyeken találunk szürkegémr, bakcsó-, kis-
ícócsag-telepeket és iísfóTcösgém-fészkelést, ahol az ivadékok felneveléséhez szüksé-
ges táplálékszerzés biztosítva van. Ilyen táplálóterületek voltak valamikor a morot-
vák (dögtiszák, holtágak). Ma azonban ezekben is a legtöbb helyen rendszeres hal-
gazdaság vagy víziállattenyésztés (kacsa, liba) folyik. Az élővíz a nagy mértékben
megfogyott halállomány, a holtágak állandó zavartságuk miatt alkalmatlanokká vál-
tak mint táplálóterület. Mesterséges halastavak közelében, valamint nagyobb kiter-
jedésű rizsföldek mentén találhatók kisebb gém- és fciskócsag-kolóniák (Sasér. Csong-
rád melletti Labodár sziget, stb.). Az egykori sokszázas gém- és bakcsó-kolóniák már
nem találhatók. A halak ívása után egyes nyarakon sok ivadékhal szorul kint a

kubikokban, midőn ez is életteret jelent a vízből táplálkozók részére.

A madárvilág számára igen nagy jelentőségűek azon erdőrészek, ahol a cson-
kolt fűztörzsek védik a védgátat az árvizek hullámverése ellen. Ezeket az öreg fűze-
ket minden harmadik évben csonkolják, a termelt vesszőt a védgátakon nagy kazlak-
ban tartalékolják árvízvédelmi célokból. A törzsvastagodásra kényszerűért fűzekben
korhadás indul meg. és odúk. üregek keletkezhetnek. A korhadó fa könnyen ácsol-
hatóvá is válik. Egy-egy fűztörzsön néha több odunyílás is található, s így az odu-
f észkelők a legkedvezőbb otthonra találhatnak. Mint legtömegesebb oduf észkel őt,
a seregélyt kell megemlíteni. Véges-végig, amerre mezőgazdasági területek kísérik
a Tisza-vonalat, az odvakat nagylrészt a seregélyek foglalják el. Esves kedvező sza-
kaszokon a fészkelőknek több száz párját találjuk. A kétszer is költő. 10—12 fiat
nevelő madár táplálékát a mezőgazdaságot károsító rovarokból, hernvókból szedi
össze. Felületes megállapítással is felmérhető az a seregély által hajtott haszon, mely
a Tisza vonalát kísérő mezőga2dasági táblák termelési eredményét nagy mértékben
elősegíti. A korán fészkelő és a nevelés munkáját is korán befejező, a fiatalokkal
együtt 4—5-szörös mennyiségű madársereg a költés után elhagyja az erdőt, és ettől
az időtől kezdve a földeken végzi hasznos munkáját.

A seregély mellett igen gyakori fészkelő a csóka. Ez a tojás- és fészekrablása
ellenére is inkább hasznosnak minősített madár a belombosodás után esér- és rovar-
pusztítóvá lesz, és a nevelés után éppenúgy elhagyja az erdőt és talajtisKtogatóvá
válik, mint a seregély. Az erdőt legfeljebb már csak éjszakázó helyül használja.
Az odulakó csóka oduhiány miatt lesz lassanként városlakóvá. Az épületek — főként

a háború okozta romosodás folytán — nyújtanak kedvező üregeket, réseket a fészke-
léshez. Nevelés után azonban őszig ezek is szétszélednek a földeken. Ugyanezen ok-
ból vesszük észre a seregélyek beszivárgását is a városokba.

Nem kevésbé jelentős szerepük van az apró odulakóknak, a cinegéknek, rozsda-
farknak és a hasznosnak minősített, odufészkelő mezei verébnek, stb. Ezek a fatisz-
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togató, hernyó-, rovar- és íéregpete-pusztító madarak nagy számban fészkelnek á
szűkebb odúkban. Bár táplálékukat elsősorban a hullámtéri és ártéri erdők szolgál-
tatják, ősszel a szaporulattal szétszéledve a gyümölcsösök, kertek iáinak tisztogatóivá
lesznek. Munkájukat semmiféle kémiai védőszer nem pótolhatja.

Fűztörzsek odúinak fészkelői a baglyok. Nagyobb üregeket, odúkat foglalnak
el. Leggyakoribb fészkelők az erdei fülesbagoly és a macskabagoly, de még a padlás-
lakó gyöngybaglyot és a kuvikot is gyakran találjuk a fűz odulakójaként. Odújuk
környékén található rágcsálószőrből és csontból álló nagyszámú köpeteik bizonyít-
ják hasznos munkájukat. Könnyen ácsolható nyárfatörzseken találjuk a harkályok-
vájta szabályos kerek odunyílásokat, melyet előszeretettel foglal el a sáska- és egér-
pusztító, gyönyörű, exotikus külsejű madár, a szalakóta. A szalagerdők nyárfásainak
jellemző fészkelő madara. Ennek a tápláléka is a mezőgazdasági táblákról kerül ki.
A védgátak táviróhuzaljain, póznáin lesi a fűben mozgó kártevőket, majd aratás
után a búzakeresztek, kazlak teteje kedvenc lesőhelye. Érdekes észlelés a fekete-
harkálynak nyári saséri és körtvélyesi előfordulása. Erdők bokros aljnövényzetében
jó rejteket nyújt a lomb a poszátáknak, vörösbegynek, fülemülének. Gyakoriak az
alig áthatolható szedresek, melyeknek védelmében szeret fészkelni a fácán és egyes
récefajok: tőkésréce, kendermagosréce. Sűrűbb bokrosoknak jellemző fészkelője a
tövisszúró gébics és a gerle. Az aranymálinkó hangját lombos erdők táján csaknem
mindenütt lehet hallani. Nem sorolhatom fel az összes lomtofészkelőket, a bokrokban
és azok alján fészkelő madarakat, még csak megemlítem a sűrűbb erdők két rigó-
fészkelőjét, a fekete- és az énekesrigót.

A mezőgazdasági kultúra alá vett hullámtéri, illetve ártéri területeken a jel-
lemző fészkelő fajokait találjuk. Vizenyős réteken, legelőkön közönséges fészkelő a
pacsirta, a sordély, vizenyős részeken a bibic. Ezen földön-fészkelők mellett nagyobb
vizek szigetein kevés pátiban költő a dankasirály, és a halászcsér. Űtsorok fáin gya-
kori a kis őrgébics; fészke is itt található.

Madártani szempontból jelentőségük van a védgátakon felsorakoztatott rőzse-
kazjaknak »s. Éhben fészkelnek barázdabillegetők, búbosbankák, hantmadarak és
az odúkból kiszorult seregélyek.

A sekélyvizű, tavijellegű és többnyire vízi növényzettel (nád, sás, káka, stb.)
szegélyezett morotvák, holtágak egyes úszó récefajoknak és szárcsáknak, vöcsköknek
nyújtanak fészkelő és táplálkozó területet. A három hazai gyakori előfordulású
vöcsökfaj fészkelése fellelhető (búbos-, feketenyakú' és kisvöcsök). Egyes sekélyebb
vizű morotvákban gyakori otthonos madár a vízicsibe (kis- és pettyes) és a vízityúk.
A nádon fészkelők közül közönséges a pocgém, a nádi rigó és egyes nádi poszátafélék.
A holtágakat övező erdők madarai nagyjában azonosak a szalagerdők fészkelőivel.

A vonulási időben benépesedik a Tisza vonala. A víztükrökön réceseregek
jelennek meg. Sárguló lombok felett naphosszat gerléknek seregei húznak délfelé.
örvös galamboknak csapatai pihennek meg és esténként kékvércséknek százas csa-
patai húznak be a szalagerdő akácosaiba éjszakázásra. Karvalyok, galambász héják
kísérik és vámolják a madárseregeket. Lombok sűrűjében fáról fára vonulnak az
őszapók, cinegék, poszáták seregei. Baglyok csapatokba verődötten riadnak feL
mátyásmadár riasztó hangja hallik több felől. Zöldikék, süvöltők, tengelicek csapatai
pihennek a kopárabb fák csúcsán. Lappantyúkat, rigók seregét, erdei szalonkákat
rebbentünk fel a sűrűbb részekből. Napról napra változnak a madárseregek az őszi
Tisza szalagerdejében. Késő őszön a legmagasabb fák ágai közé térnek éjszakázásra
az egerésző ölyvek, gatyás ölyvek és egy-egy réti sas. A sűrűbb erdőfészekbe varjúk
seregei és hozzájuk társult csókák térnek alkonyatkor szálláshelyeikre. Kihaltnak
látszik, de mégis érdekes a havas-jeges téli Tisza madártani képe is. Az erdőkben
már csak a kérgek alól táplálkozók, fakopáncsok — tarka, zöld harkály — tartanak
ki, de megtaláljuk a fakóreg apró tisztítóit is, a fakuszt, cinegéket, stb. A többit dél-
nek szorította a nélkülözés.

Érdekesebb a víz élete. A mozgó folyó egyes részei ellenállának a fagynak.
A sekély tavakról, semjékekről a récék a Tisza vízfoltjaira szorulnak. Ezek már
magas északi vendégek. A víztükrök jeges szélén feketén sűrűsödnek a tőkés és
csörgőrécék. A vizén fehér-fekete kercerécék úszkálnak búvárrécék társaságában,
melynek két faját találhatjuk meg: a nagy és a kis búvárrécét.

Minden időben szép és változatos a Tisza madárvilága. Mint elöljáróban em-
lítettem, nem volt célom szakmai ismertetést írni. Az eddigi észlelések egyes főbb
jellemző képeit ismertettem. Szándékosan nem tértem és nem térhettem ki az ed-
dig kutatott Tisza-szakaszok részletes madártani ismertetésére. A kutatómunka nagy
része még hátra van. A munkának végső eredménye annak a gyakorlati ténynek
kimutatása lesz, hogy mit jelent a Tisza madárvilága a magyar madártani tudo-
mánynak és a magyar népgazdaságnak. Dr. Beretzk Péter
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