
Hazai rizstermelésünk és a madárvilág

Az utóbbi évtizedekben rohamlépésben kiépülő rizstelepek üdén zöldelő sakk-
táblái, a katonás rendben sorakozó beton műtárgyak, a kiégett sziki réteket átszelő
csatornák hálózata jellemzőivé váltak már a jászkunsági tájnak. Egy viszonylag kényes,
féltve óvott, belterjes kultúrnövény hódított itt tért magának az évszázadokon át
maradi kezdetlegességgel mívclt magyar pusztákon. Gazdasági, népélelmezési jelentő-
ségét már sokat méltatták. A rizsföldek azonban nem csupán termelési vonatkozásban
játszanak egyre fontosabb szerepet az Alföld életében. Biológus szemmel is sok újat,
érdekeset találunk benne, mivel állatföldrajzi változások, terjeszkedési mozgalmak,
megváltozott táplálékadottságokkal kapcsolatos sajátos jelenségek szinterét is jelenti
a magyarországi rizstermelés.

Hazai állatvilágunk életében elsősorban a madárvilág számára hozott a nagy-
üzemi rizskultúrák kiterjesztése nagy horderejű, egyes fajok életében mondhatni kor-
szakot jelentő változást. A múlt században végbement vízszabályozások során mintegy
57000 km2 árterület, mocsár és láp került szárazra, nem kevesebb, mint az egész

A rizsföld mocsári élettere nagy vonzerőt gyakorol a ?nadárvilágra
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Kárpát-medencének cgykilenccdc. Elképzelhető, hogy a víz és mocsár, egy semmi
mással nem helyettesíthető, sajátos élettér felszámolása milyen hatással volt az érin-
tett területek állatvilágára. Ma már csak legenda a hajdani Sárrét, az Ecsedi-láp,
a tiszai árterek minden képzeletet felülmúlóan gazdag halállománya. A régmúlt vízi-
madár paradicsomához a jelenben talán csak a Volga-delta, vagy a dobrudzsai „balták"
ősvilágában találunk foghatót. A tűnt világ magával vitte a hajdan fészkelő hattyút,
darut és pelikánt, elenyészően kis hányadára csökkentette a közönségesebb madár-
fajokat. A századforduló után már csupán a gátak közé szorított folyók hullámtereire
és a vadvizes, szikes rétekre szorult össze az Alföld vízi madárvilága. E területek
azonban szeszélyes ingatagsággal őrizték a bennük otthonra találó szerény örökséget.
Ha a tavaszi átadások elborították a hullámteret, vagy elegendő téli csapadkvíz gyü-
lcmlett össze a szikeseken, kedvezően alakult rajtuk a fészkelés. Elmaradó Tisza-
áradások, havatlan-esőtlen telek víztelensége idején azonban ezek a területek a mo-
csári élettérből kikerülő táplálékot csak igen szerényen, vagy éppenséggel sehogyan-
sem tudták biztosítani. A belvízlevezető csatornahálózat kiépítése még csak fokozta
a víztelenségből adódó nehézségeket.

A halastavak, víztárolók és rizstelepek fokozódó kiépítése sokat változtatott ezen
a reménytelen helyzeten. Amíg azonban az első kettő mélyvizi monokultúrája több-
nyire csak egy szűkebb csoport, az úszó és bukó madarak, récék, vöcsökfélék számára
kívánatos, a rizsföld sajátos rejtőzési és táplálkozási adottságaival már változatos,
fajösszetételű madárvilágra gyakorol vonzerőt. Telepeink fekvése is figyelemreméltó
tényező, hiszen a rizskultúrák túlnyomó része folyóközelben, zömmel szikes rétek,
vagy legelők szomszédságában épült ki, következetesen az alföldi vízimadarak utolsó
természetes menedékhelyein. Az itt megjelenő rizsföldek késötavasztól koraőszig tartó
állandó sekély vízborításukkal, jó rejtőzési lehetőséget nyújtó, sűrű növényzetükkel és
mindenekelőtt az apró vízi lényekből, gyom és később a kultúrnövény elpergő mag-
jából adódó rendkívüli táplálékgazdagságukkal óriási mértékben feljavították a haj-
dani életviszonyokat. A felsorolt környezeti adottságok vízimadarainkat itt teljes

Táplálkozó kiskócsagok (Fotók: Sterbetz István)
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Verebek kártétele a beérett rizs-
kalászon. - Balkáni gerle

mértékben függetlenítik a természetes vizek szeszélyeitől. A rizsföld maga, mint fész-
kelőterület szinte alig jöhet számításba, azonban az árterek és szikes rétek közelében
kiépült kultúrák biztos táplálékbázisa a környező természetes tájtípusokon kiküszöböli
a kétes kimenetelű fészkelést.

A rizsföldi táplálékbőség mágnesként húzza magához a madarat. Néhány faj ese-
tében feltűnő arányokat öltött ez a vonzalom. Ezt tapasztaljuk pl. hazánk egyik leg-
féltettebb, legszebb, kiemelten védett madara, a kiskócsag esetében. E madár hajdan
fészkelője volt ősmocsarainknak, de ő is kiszorult tőlünk a nagy vízszabályozások
idején. Az utóbbi évtizedekben azonban lassan újra megkezdődött a madarak vissza-
települése. Oka az európai időjárásban bekövetkezett, emberi érzékszervek számára
még észrevehetetlen felmelegedési folyamat, mely déli-délkeleti növény- és állatfajok
egész sorának tolta északabbra az elterjedési területét. A trópusi mediterrán jellegű
kiskócsag terjeszkedését is elsődlegesen e klimatikus tényező magyarázza, azonban
feltűnő, hogy az egyetlen kisbalatoni kivételtől eltekintve egytől-egyig rizstelepek köze-
lében alakultak ki a visszatérő madarak fészkelőtelepei. A népes délfranciaországi
és felsőolaszországi kiskócsagkolóniáknál ugyanígy alakult a kép. A rizsföld gazdag
vízirovar világa, sekély vízmélysége e területeket a madár klasszikus táplálkozóhelyévé
emeli. Hasonló tapasztalataink vannak az ugyancsak terjeszkedőben lévő, szigorúan
védett üstökösgémnél. Ugyanezt látjuk egy szalonkaszerű partimadár, a goda esetében
is. E faj környezetigénye a nedves, tocsogós, lapos magasfűvű rét. Az Alföld víztele-
nítésével godaállományunk is katasztrofálisan összezsugorodott, a rizstermelés be-
indítása óta ezzel szemben évről évre népesebb kolóniákkal találkozunk a kultúrák
közelében húzódó rétterületeken. Köztudomású, hogy az alföldi rizstelepek nagy őszi
gyom és elpergett kultúrmag bősége milyen kedvezően befolyásolta a fácánállomány
alakulását. A kiskócsaghoz hasonlóan, klímaváltozás következtében inváziószerűen be-
települt, s városainkban jól ismert balkáni gerlék tanyavilágbani terjeszkedését a rizs-
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földek szintén jellemzően befolyásolják. És e kiemelt példák mellett számos más hazai
faj települési viszonyait változtatta meg, tömörítette termőtájainak közelébe a rizs.

A ri/stclcp közelében felgyülemlő fészkelők és a vonuláskor itt megpihenő, sok-
szor hosszú hetekre elidőző vendég fajok tömegei természetesen az itteni madárvilág
gazdasági problémáit is felvetik. Erre vonatkozóan európai viszonylatban úgyszólván
kizárólag csak hazai vizsgálatok nyújtanak adatokat. Számos fajon végzett, sokszáz
gyomortartalomfeltárásból kitűnt, hogy madaraink a rizsföldek biológiai védelméből
alaposan kiveszik a részüket. A vetésidőben fellépő kártételek lehetőségeit, melyet
a frissen elárasztott telepeken a godák, vagy pajzsoscankók okozhatnak, egyszerűen
agrotechnikai eljárásokkal - száraz vetéssel, vagy vízbevetés esetén a víznívó szükség-
szerű megemelésével —• tökéletesen kiküszöbölhetjük. Nagyobb probléma a termés-
beérés idején jelentkező veréb és vadréce kár, mely ellen meglehetősen passzívak
a védekezési lehetőségeink. A magját könnyen pergető, érő rizstáblán ugyanis a kár-
tevő madárcsapatok riasztgatása, vadászata önmagában is tetemes pergésveszteséget
jelent, és így még ma is csupán a jó munkaszervezéssel megoldott minél gyorsabb
termésbetakarításban láthatjuk e téren a legtöbbet igérő lehetőségeket. Nagy általános-
ságban azonban kimondhatjuk, hogy a jelenben használatos terméstechnikai irányelvek
melle/t madárkárral csupán a termésbetakarítás időszakában kell számolnunk, s a többi
hetekben rizsföldjeinken mindég kívánatos vendég a vízirovart, rákot, gyommagvat,
szúnyoglárvát és egyéb apró kultúrnövény-kártevőt tömegesen pusztító különféle vad-
madár.

A rizsföldek állatéletének e jellegét tavasztól őszig úgyszólván két-háromhetenként
mélyrehatóan változtató élettérben való vizsgálata a jövőben még sok érdekes kör-
nyezettani észrevételt Ígér a biológiai kutatásnak. Méltán remélhetjük, hogy az elkövet-
kező eredmények nem kis jelentőségű megállapításokkal gazdagítják majd a hazai
zoológiát, melynek gyakorlati hasznát végső fokon a mezőgazdasági termelés fogja
látni.
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A vadrécék kártétele ellen nehéz a védekezés
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