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ELŐSZÓ 

Ez a füzet újabb hoи7ájáгulás Zenta készülő  monográпájához . Ismerteti a község 
területén és közvetlen környékén az utóbbi évtizedekben észlelt és gy űjtött vadon élб  gerinces 
állatfajokat , de említi a házi - és hobbiállatokat is, mert ezek is egy adott terület és id бszak 
jellemző i. 

Adatforrások: 

— szakirodalom , folyóiratok , napilapok szakrovatainak Zentát említđ  állattani tanul-
mányai , tudósításai; 

— közigazgatási , intézményi , egyesületi nyilvántartások , leltárkönyvek, gyűjtemény- 
jegyzékek; 

— személyes észlelések és mások szóbeli vagy levélbeli közlései. 
Fontosnak tartom megemlíteni , hogy ez a kiadvány a széles kör ű  olvasóközönség 

számára készült ; ezért a feldolgozás módja és stílusa is ehhez igazodott (a latin neveket a 
jegyzékek közlik). 

Őszinte köszönettel tartozom mindazoknak , akik segítették az adatok begyűjtését és e 
füzet megjelenését , külön is azoknak , akik véleményezték és kiegészítették a fajok jegyzékét: 

dr. Harka Ákos gimn . tanár , Tiszafüred (halak , kisemlđsök); Pele István okl . mérnök, 
jeles ornitológus, Zenta - Zrenjanin; Gergely József biológiatanár - újságíró, Zenta; 
Hagymás Káгoly vegyész, a Zentai múzeum egykori preparátora , Zenta (madarak); 
dr. Mikes Mihály egyetemi tanár , Zenta - Újvidék (emlősök). 
Remélem , hogy az állatvilág alaposabb megismerése hozzájárul pusztuló természetes 

környezetünk megvédéséhez és ápolásához. 

Zenta , 1989 végén 	 GuelminоЈános 
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BEVEZETÉS 

Zenta község természeti adottságairól a korábban megjelent monog гá Ј  а-füzetekben 
részletes adatok találhatók, de e füzet részbeni önállósága miatt némi tájékoztatás itt is 
elkerülhetetlen. 

Zenta Vajdaság északi részén a Tisza folyó jobb pa гtjáП  (Bácska) épült đsi település. 
A községhez tanozó közel 300 km (29 500 ha) össz-földterület nagyjából téglalap alakú. 
Keleti, rövid oldalán a Tisza képez természetes határt a csókai község felé, nyugaton pedig a 
Csík-ér választja el a bácstopolyai község te гÜletétől. Иszakon a kanizsai és a szabadkai, délen 
az adai község felé a határvonal mesterséges. 

A sokévi átlagos hömé гséklet: 10,9°C azzal, hogy a nyári és a téli höméгséklet közötti 
különbség kb. 60°C. A csapadék sokévi átlaga 589 mm. A csapadék évi menete 384 mm és 891 
mm között indagozik. A napsütéses órák száma évente 2228. Uralkodó szélirány az északnyu-
gati, de elég gyakori az ellenkezi irányú délkeleti szél is. 

Domborzatilag községünk területe három szintre, teraszra tagolódik. 
Elsđ  terasz. A Tisza hajdani ártere és jelenlegi hullámtere néhol homokos-iszapos, 

enyhén savanyú öntéstalajú, máshol mészben szegény, szurkos, agyagos réti föld. Tengerszint 
feletti magassága 73-75 m; a tálajvíz nincs mélyen. Alluviális lapály. 

a/ Zenta városától északra találjuk az ú П . Kisrétet a Népkerttel és a már jórészt beépült 
gyümölcsöskertekkel. Tovább haladva észak felé Pánához érünk. Ezt a főleg homokos-iszapos 
területet a Tisza egykori patkó alakú medre övezi, de a holtágból már alig maradt valamicske. 
Déli ágát a horgászok részben mélyítették, tisztították. Pána területén is hétvégi házakkal 
tarkított gyüm đlcsösöket látunk. Még északabbra ter ű i ei Becke, nyugatra pedig a III. terasz 
magas pattjáig nyúló Nagyrét. Néhány évtizeddel ezelő tt még jelentős volt itt a Keresztes-erd ő  
és a halastб, de ma már egyikből sem maradt úgyszólván semmi, épp úgy, mint az ültetett 
nyárfásokból sem. Ma лapság a Nagyrét szántó és legeli, jelent ősebb színfoltjai a vadvédelmi 
akácoserd8, a volt halastó nádasa és a kb. 60 km hosszúságú belvízlevezet ő  csatornahálózat. 

Ezt a hajdani árteret a mai hullámtcrtöl er đs védtöltés határolja ei, amelyet keskeny 
sávban ültetett, de utólag elvadult és elhanyagolt f űzfaerdđ  véd az időnként jelentkezi 
árhullám romboló hatásától. 

A folyómeder és a füzes közötti hullámteret az utóbbi 3-4 évtizedben vör đs kőrissel és 
gyorsan növő  kanadai nyárfával erd đsítették. Köztük bújik meg a Halászcsárda-üdül б telep, 
amelytđl északra gyümölcsösök és erdős területek váltják egymást a Koplalóig, ahol a Tisza 
könyökkanyarját 1988-89-ben átvágták, s itt egy sziget képz đdött. 

b/ A várostól délre elteriilő  Mákos és Bátka (utóbbi nagy része a Tisza átvágásával a 
bánáti oldalra került) szintén gyümölcsösökkel, sz őlőskertekkel és szántókkal tarkított táj. 
Bátkán még megtalálható a Tisza holtágának pusztuló maradványa. 

c/Az állatvilág szempontjából az elsđ  terasz a legváltozatosabb él őhelyeket adó terület, 
hiszen a Tisza, a holtágmaradványok, a kubikgödrös, erd ős hullámtér, a vizenyős rét és a 
csatornahálózat, valamint a mez đk és a gyümölcsösök sokféle élőhelyet kínálnak, de az 
urbanizálódás és a vegyszerhasználat riasztólag hat az állatokra. 

Második terasz. Jó minőségű , mezőségi fekete fđlddel fedett lOsz színlö, melynek tgsz. 
feletti magassága 81-85 m. A község összterületének viszonylag kis részét képezi. Ennek keleti 
szélén épült Zenta városa, nyugati szélén pedig, az Orompart alatti "laposon" szikes legel ők, 
mocsarak, kaszálók; a többi részén megm űvelt szántóföldek találhatók. Újabban a Tisza 
mentén gyümölcsöskertek létesü Івek. 

Régebben a kiterjedt szikes mocsarak ("tavak") és tocsogók jelent ős költi- és pihenöhe- 
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[yet nyújtottak a vízi élethez kötđdđ  madarknak, de a lecsapolást követ ően ez a terület a 
madárvilág számára jórészt elértéktelenedett. Újabban a vadászok kezdeményezik a korábbi 
állapotok visszaállítását. A vadon élő  állatvila'g szempontjából ez a terasz ma kevésbé értékes. 

Harmadik terasz. Ez a község legnagyobb és legmagasabb terasza; az đsszterület 
kétharmadát képezi. Jó min őségű  fekete földdel borított Löszhátság, tgsz. feletti magassága 
104-110 m. A fö[eg szántóföldként hasznosított te гü[et egyhangúságát a falvak (Fels őhegy, 
Bogaras, Kevi , Tornyos), házsorok , a Mezőgazdasági munkaszervezet telepei és gazdasági 
egységeinek udvarai , valamint az erősen megritkult tanyavilág maradványai törik meg. F őleg 
a mezőhöz kötődő  állatok é[đhelye és az állattartás szempontjából jelentős terület. 

Valamikor jelentős vízfolyása volt a Ka[ocsa-ér és nyugati határán a Csík-ér. Mind-
kettőnek ma már csak a nyoma maradt. A Csík-ér medrében azonban az 1987-es év folyamán 
megkezdték egy terjedelmes víztározó létesítését. 

*** 

Az utóbbi évtizedekben az ember fokozottabban, de nem mindig eléggé átgondoltan, 
beavatkozott a természet életébe; csökkentette, károsította az állatok életterét. 

Kedvezőtlen változások: 
— a mezőgazdaságban , az iparban és a háztartásokban használatos mérgek és a 

keletkező  hulladékok szinte elárasztották a Levegőt, a talajt és a vizeket; 

— a Tiszán épült vízlépcs ő  (Törökbecse, 1977.) miatt romlott a folyó vizének 
minősége, fokozódott a feliszapolódás és csökkent az öntisztulás; 

— csökkent a zárt vizek és az öreg erd ők felülete, a Tisza hullámtere pedig végtelenül 
elhanyagolt , gondozatlan. 

Nem hallgatható el, hogy az ember segíti is egyes fajok szaporodását és új fajok 
meghonosítását, gazdagítva ezáltal kđzségünk egyébként rohamosan szegényedő  állatvilágát 
(rendszeres pontyos és süllőikrás halasítás; ezüstkárász-, amúr-, és busahonosítás; fácán-és 
vadkacsakeltetés; nutriatartás, valamint más házi - és hobbiállatok beszerzése, tartása, tenyész- 
tése). 
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KORÁBBI VIZSGÁLÓDÁSOK, GYŰJTÉSEK, KÖZLÉSEK 

Községünk területén nem folytak átfogó faunisztikai vizsgálódások, kutatások, de 
néhány fajról - illetve azok életkörülményeinek vizsgálatáról - a tudományos szaklapokban is 
találunk zentai vonatkozású adatokat. A népszer ű  tudományos lapokban (vadászújság, ho гgá-
szújság), a napilapok szakrovataiban vagy heti mel іékletiikben már jóval több fajt említenek 
a szakemberek és a lelkes amatőrök. 

- A halak (és a többi gerincesfaj) felleltározásával évtizedek óta e fuzet szerz ője 
(Guelmino János) foglalkozott. Ismertet ői a horgászújságokban, a napi- és hetilapok szakro-
vataiban, a Tiszavidék Természetbarát rovatában /1978-87/ jelentek meg. 

- A kétéltűek és a hüllők zentai előfordulásáról dr. Marión Miklós (Szeged) a Tiscia 
közlönyben tájékoztat, néhány madárfajt is említve a Tisza alsó szakaszáról. Másik tanulmánya 
a partifecskék telepeit ismerteti a Tisza középs ő  és alsó szakaszán. 

- A madarak iránt széleskörű  érdeklődés nyilvánult meg évtizedek óta. Az 1930-as 
évektől kezdve mintegy két évtizeden át Csornai Richárd gyógyszerész (jeles vadász és 
ornitológus) közđlt rengeteg ismertet őt a vadászújságban (Lova čki glasnik) és az Aquila 
szaklapban. Csornai ornitológiai tevékenységéről sajnos nincs teljes áttekintésünk, eze гt az 
általa közölt fajok száma valósziúleg nagyobb, mint azt a madarak fajjegyzéke feltünteti. 

Vele együtt, de külön és később is Szlivka László (Rácstopolya) közđlt madártani 
adatokat Zenta, Gunaras (Zentagunaras, ma Novo Orahovo) és Bácstopolya kö гпyékčгő l. 
Gunaras 1948-ig Zenta község te гülitéhez tartozott. 

Főleg az 1950-es években (di később is) élénk tevékenységet fejtett ki Pille István okl. 
mérttök és jeles ornitológus. A fehér gólyák vonulásának és téli száfléshelyének pontosabb 
megismerése céljából 340 gólyát gyűrűzött meg, figyelemmel kísérte a halvány geze terjedését 
és kakukkdajka-szerepét, a barkóscinege és számos más madárfaj költési viszonyait, alapos 
áttekintést készítve a Vajdaságban költ ő  madaгakгóL Kđzléseit és tanulmányait főleg a Zágráb-
ban megjelenő  Lapus oгnitolбgiai szaklapban és a Magyar Madá ґtani Intézet évkönyvében 
(Aquila) ismertette. 

Az utóbbi éytizedekbin a Tartományi Természetvédelmi Intézet, ii. szakmunkatársa, 
Boris Garovnikov szervezi a fehérgólyák đsszeíгását Vajdaság-szerte. Az eredményekről (zentai 
adatok is) a Priroda Vojvodine c. közlönyben tudósít. Ennek egyik számában k đzli a Zentai 
Múzeum madártani gyűjteményének jegyzékét is. 

Az 1980-as években kapcsolódik be az ornitológiai kutatómunkába Gergely József 
biológus és újságíró. Népszerű  ismertetői a Magyar Szó heti melіékletében (Szivárvány, 
Madárnaptár rovat) jelennek meg, de az 1989 végén napvilágot látott Ciconia vajdasági 
ornitológiai szaklapban is közöl adatokat a piroslábú cankó és a széki gólya (gólyatöcs) 
fészkeléséről Zenta, ill. Csóka területén. 

Juhász Tibor zentai nyomdász 1974-ben sokszorosító eljárással készült k đnyvet adott 
ki a postagalamb tenyésztésér ől és a versenyek szervezésér ől, a Jugoszláviában elsőként 
Zentán megalakult Sólyom -Postagalamb-tenyészt ő  Sport Klub 20 éves fennállása alkalmából. 

Az emlősđk közül egérszerű  rágcsálók (és részben a rovarevők) életkđrülményeit dr. 
Mikes Mihály egyetemi tanár vizsgálta, majd vele együtt Habijan-Mikes Vesna és Mikes Bence 
a Tisza-mente vadon élő  emlősállatainak b ш&gisségét tanulmányozták. Ezekben néhány 
rovarevő  és rágcsáló fajról közölnek adatokat a Rad vojvo đanskih muzeja c. kiadványban és a 
Matica srpska, Zbornik za prirodne nauke c. közlönyben. Utóbbiban köz đlték tanulmányukat 
Jovanović  Vojislav, Šemlk Vukoman és Aleksi ć  Dara, a Vajdaság területén él ő  mezei nyúl 
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teгmékenységéгől és állomány-gyarapodásáról, amelyben Zentár бl származó adatok is talál-
hatók. 

Hatalmas méretű  gyűjtő  és preparátori munkát végzett Hagymás Károly vegyész az 
1950-es években. A Zentai Múzeum preparátoraként s mint lelkes vadász megalapította és 
gyarapította a múzeum gyűjteményét felvásárlás, mások és saját gy űjtése révén. Korábban 
vásárolták fel Boško Dimit гijević  zentai kereskedő  és neves vadász értékes madárgyűjteményé-
nek nagyobb részét a múzeum számára. A leltárkönyvek tanúsága szerint a múzeumi prepa-
rátumok száma a következő : 

— jégkorszaki nagyemlősök csontmaradványai 	  5 faj 

— ma élő  halfajok a Tiszából 	  8 faj 

— madarak 	  114 faj 

— mai emlősök 	  10 faj 
A madárpreparátumokból 81 faj képviselőit most a Tartományi Természetvédelmi 

Intézet gyűjteménye őrzi. 
Múzeumunk őrzi Schmidt Pál tisztviselő , jeles díszmadártenyészt ő  41 fészekaljat tar-

talmazó tojásgyűjteményét is az 1930-50 közötti id őszakból - sajnos hiányos lelőhelyi adatok- 
kal. 

* 

A távoli múlt állatvilágának ismertetése nem tanozik e füzet tárgyk đrébe, de azért a 
jégkorszak utolsó időszakából /Würm/ származó, mintegy 25-35 000 éves ősmaгadványokгб l 
röviden ennyit: 

— a mamut (Elephas primigenius = Mammuthus primigenius) gyakori volt; a bika 
kb. 4,5 m magas és 7,5 t testtđmegű  (súlyú); hatalmas comb-, medence-, koponya-
csontjai, agyarai, bordái, zápfogai jбl példázz. k a méreteit (egy zápfog 4,7 kg); 

— az óriásszarvas vagy бciásgím (Cervus megaloceros = Megaceros hibernicus) -
hatalmas agancsaival együtt  - 6  m magas volt; 

— az ősbölény (Bison priscus = Bison bonasus) marmagassága elérte a 2 métert, 
testtömege a 850 kg-.t. . 

Ez a három faj már kihalt. 
— A jávorszarvas (Alces alces) a jégkorszakban itt is élt, ma csak a távoli északi vidékek 

lakója; a ma élő  legnagyobb szarvas; 

— a gímszarvas (Cervus elaphus) sem pusztult ki, nagy Lombos erdeink legnemesebb 
vadja (pl. a Duna mentén). 

A múzeumunkban őrzött őslénytani leletek a Tisza medréből kerültek elő , többnyire 
a halászok akadtak rájuk. T őlük sokat felvásárolt Bernát Márton szobafest ő, majd az ő  
kđzvetítésével kerültek a múzeumba. A kiállitott anyag többszö гđsét őrzik a raktárban. 
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A GERINCESFAUNA ÁTTEKINTÉSE 

— Alapadatok — 

A község területén fellelhető  gerinces állatok számbavételekor és a fauna értékelésekor 
sem térben, sem időben nem korlátozódhatunk csak a községi határokkal megjelölt területre, 
sem a mára . A zentai község területe - élđvilágával együtt - egy szélesebb tájegység szerves 
része; nem mellőzhetők hát a szomszédos községek adottságai és mindazok a változások sem, 
amelyek az elmúlt évtizedekben itt is, ott is jelentбsebben befolyásolták az állatvilág életfel-
tételeit. 

Élnek még községünkben idősebb emberek, akik jól emlékeznek arra, amir ől a 
Magyarország vármegyéi és városai c. enciklopédia Bács-Bodrog vármegye I. kötetében 
(Budapest, 1909.) olvashatunk Zentá гól. A 283. oldalon többek között ezt találjuk: 

"Kukucskától mintegy öt percznyi gyalogtávolságra látszik az erd ős Porond, zentaiasan 
Porongy-sziget, azon túl, mintegy negyedórányira, az egykori "Mágócs" község helyén, a 
Magöcs, közönségesen Mákos, illetve Makkos nev ű  tölgyerdő, mely szájaz idđben kellemes 
sétahely. Az erdđ  tele van nyúllal, rókával és fáczánnal. 

Mákos tölgyesei fölött Kukucskához látszanak Batka nyárfái..." 
A 285. oldal szövege pedig így folytatja: 
"A zsidбtémetőtől éjszaknyugat гa induló széles országút Adorjánra vezet. Fele útján 

érinti a város egyik legkedveltebb kiránduló helyét: Keresztest, majd kissé távolabb a regé-
nyességéről híres, óriási kiterjedés ű  nádassal borított, tiszta viz ű  és gyönyörű  tavi rózsákkal 
pompázó halastavat, a Zanogát és Fénytót, amit a "Zentai Halastó Rt." bérel. A tó papját nyárfák 
szegélyezik . Száz lépésenként más és más ártézi kút, melyek mindenike karvastagságban ontja 
a jóízű , üdítđ , friss , hideg vizet." 

E szép, szemléletes leírás értékét nem rontja a puszta tény, hogy tavirózsák helyett 
tündérrózsát kellett volna írni, hiszen a mai zentaiak így is csak legyintenek: "Hol van már a 
tavalyi hó?!" Se nyúllal és "fáczánnal" teli Makkos erd đ , se erdős Porond (mi már Porontynak 
neveztük), se Keresztes-erd đ, se tiszta vizű  halastó. Tegyük még hozzá, hogy az 1940-es évek 
végén és az đtvenes évek elején lecsapolták a nagy kiterjedés ű  szikes mocsarakat, de a Tisza 
holtágai is haldoklanak Pánában és Bátkán . Felsorolni is sok! 

Természetesen mindez hatással volt a község madárvilágára, különösen ha tudjuk, 
hogy időközben a környezđ  községek területén (Kanizsa, Törđkkanizsa, Csóka, Bácstopolya, 
Becse) nagy kiterjedés ű  halastavak, víztározók létesültek. Ezét a korábban területünkön 
fészkelő  madarakvagy avonuláskor megpihenő  tollas seregek jelentős része ma érdektelenül 
átrepül községünk területe felett, mert a szomszédban kedvez đbbek a feltételek (különösen 
ősszel , a halastavak lecsapolásakor). 

Ennek ellenére érdemes még odafigyelnünk , hiszen községünk gerincesfaunája ma 
sem túl szegény ; elmúlt évtizedek folyamán észlelt fajok száma több mint 300. 

Kiizségünk határa az eu гб-turáni faunavidék közép -dunai faunaterületének Pannoni-
cum faunakđгzetéhez tagozik . Ennek általános jellemzői: az alacsony térszint , a gazdag 
folyóvízhálózat, a kevés erd ő , a kiterjedt megművelt földterületek és a homokos, szikes 
legelők. Zenta ennek a faunakörzetnek a déli határán helyezkedik el, így lehet őség nyílik arra, 
hogy területünkön keleti és délkeleti , valamint mediterráni és közép -európai állatfajok képvi-
selői is megjelenjenek. 
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Talán kissé önkényes felosztás szerint faunánk jellegét a rég óta itt él ő  és állandóan itt 
tartózkodó (madaraknál az itt fészkelő) fajok határozzák meg (jellemz ő  fajok), míg a kóborlók, 
alkalmi vendégek, átvonulók vagy más vidékekrđl betelepített, honosított fajok (utóbbiak még 
ha most már állandóan itt élnek és szaporodnak is) csak változatosabbá, színesebbé teszik 
faunánk mozaikját (egyéb fajok). 

A madárfajok számbavételét bonyolitja az a tény, hogy községünk területén sok az 
átvonuló és a kóborló faj, amelyek észlelése csak akkor lehetséges, ha a madarak és a 
szakavatott észlelők egyazon időpontban ugyanazon a helyen tartózkodnak. Ez pedig nem 
mindig sikerül Emiatt valószínű , hogy a madárfajok száma több, mint amennyit eddig 
nyilvántartásba vettünk. 

A Zentai község vadon élő  gerinces faunájának megoszlása 

Osztály Észlelt fajok Jellegzetes fajok Egyéb fajok 

Halak 46 - 100% 33 - 71,7% 13 - 28,3% 

Kétéltűek 11 - 100% 11- 100,0% — — 

Hüllők 4 - 100%  4-  100,0% — — 

Madarak 219 - 100% 92 - 42,0% 127 58,0% 

Emlősđk 35 - 100% 32 - 91,4% 3 8,6% 

Összes faj 315 - 100% 172 - 54,6% 143 - 45,4% 

-A halaknál az egyéb fajokhoz soroltuk a nagyon ritkán jelentkez ő  tokokat, valamint a 
beteiepített amerikai és távolkeleti fajokat (törpeharcsa, naphal, ezüstkárász, amur, fehér és 
pettyes busa, kínai razbora), továbbá a ma már nagyon ritka szilvaorrú keszeget, a német 
bucót, az újabban kimutatott tarka gébet és a kóborló angolnát. 

-A kétéltűek és a hüllők kevés faja mind jellemző, honos. 
- A madaraknál az egyéb fajok képezik a többséget, felsorolásuk itt szükségtelen (a 

fajjegyzékben látható). Többségük átvonuló. 
-Az emlősöknél ma már "egyéb" fajként említhetők: a vidra, a borz és a vaddisznó. 
A fenti táblázatban már nemcsak rendszertani, hanem bizonyos állatföldrajzi és k đr-

nyezeti (ökológiai) szempontok is tükröz ődnek, amelyeket később részletesebben taglalunk. 

AZ EGYES ÉLŐHELYEK GERINCES ÁLLATAI 

Az állatok meghatározott élőhelyhez kötődnek, mert ott találják meg biztonságukat, 
táplálékukat és az utódnevelés feltételeit. 

Az egyes élőhelyek gerinces állatainak felsorolásakor csak a leggyakoribb, legjel-
lemzđbb fajokat említem, hogy elkerüljem az ismétléseket; bár számos faj egyedei két vagy 
több életközösségben, ill. élőhelyen is megjelennek. Gondoljunk csaka zöld levelibékára vagy 
a varangyokra: ezek vízi környezetben látnak napvilágot, ott fejl ődnek, de később egész 
életüket száraz környezetben töltik, csak szaporodáskor látogatnak a vízbe egy rövid id őre. 

Az egerészölyv erdőben fészkel, de nem ott vadászik; táplálékát a közeli réten, mez őn 
keresi, ezért főleg ilyen helyen láthatjuk. 
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A fehér gólya leginkább településeken fészkel, de ha megéhezik, vagy fiókáit akarja 
etetni, településen kívüli vizenyős rétre, mocsárhoz vagy a friss szántásba látogat. 

Lehetne sorolni szinte a végtelenségig, hiszen az évszakos vonulás vagy a kóborlás 
örökđs élőhelyváltoztatást jelent. Gondoljunk csak az apró lábú sünre. Err ől a tömzsi 
állatkáról nehéz elhinni, hogy örökké kóborol, pedig így van. Hol az erdiben, hol a réten, 
mezín, a parkban vagy a kutyák bosszantására éppen a kertekben motoszkál éjnek idején, de 
az országutakon is gyakran látni eltaposott példányokat a nyugtalan alaptermészet áldozatai-
ként. 

Mivel monográfiánk keretében az állatvilág bemutatása fileg leltári jelleg ű ; nem 
térhetünk ki az egyes életközösségekben kialakult bonyolult kölcs đnkapcsotatok taglalására, 
hiszen ehhez nem mellizhetnénk a gerinctelen állatokat és a növényvilágot sem. Ezért 
ökológiai áttekintésünk vázlatos és egyoldalú. Szolgáljon némi kárpótlásul az évszakos válto-
zások rövid ismertetése. 

1. A Tisza és hullámtere a múlt század második felében végzett szabályozási munká-
latok óta is folytonosan bolygatott, szabályozás alatt álіб  terület. Több mint száz ev távlatából 
ma már megállapítható, hogy folyamunk alsó szakaszán a szabályozást nem megfeleli módon 
végezték; örökđs kiegészítésekre szorul, néha homlokegyenest ellenkez ő  elvek alapján. Míg 
az eredeti terv a kanyargós meder számtalan átvágásával gyorsítani igyekezett a víz lefolyását, 
újabban vízlépcsők építésével szinte átlóvízzé degradálták a folyót. Fokozódott a meder 
feliszapolódása, ezért egyre magasabbra várható a vízszint emelkedése. A nagyon költséges 
árvédelmi munkák ott is folynak, ahol azel őtt sohasem fenyegetett árvíz (pl. Zenta város 
rakpartját és annak mellvédjét megemelték, a magas Sárga-pap mentén is töltéseznek). 

Szinte kísértetiesen hatnak báró Vay Alajos F.szrevételek a Tisza és mellékfolyóinak 
szabályozásairólc. füzetének sorai, amelyek 1885-ben jelentek meg Budapesten: "Ország-világ 
tudja, hogy a Tisza-szabályozás befejezve nemcsak nincsen, s őt ha az eddigi rendszer továbbra 
is fog folytattatni, nemcsak újra beletelik vagy negyven ev s a szabályozás mégsem lesz 
befejezve - és pedig azon egyszer ű  oknál fogva, mert nemcsak a Tiszapart töltéseit, hanem 
még a mellékfolyókét is kénytelenek leszünk egyre felemelni és e töltésemelésnek hol itt, hol 
Ott  soha vége nem lesz." 

A fenti sorok megjelenésétől több mint 100 év, a Tisza szabályozásának kezdetétil 
mintegy 150 ev telt el. Az egykor agyagos, homokos medrű  folyóba egyre több követ szórnak, 
a víz veszélyesen szennyez ődik, lelassult folyása miatt pedig öntisztuló képessége a minimá-
lisra csđkkent; a szűkre szabott, elhanyagolt, gazos hullámtér pedig éhéktelenné vált a halak 
és a vízimadarak szaporodása szempontjából. 

Az 1970-es évek elején területünkről úgyszólván kiveszett a halak egyik fontos táplálé-
ka, a korábban mérhetetlen mennyiségben éli és rajzó nagy kérészfaj - a tiszavirág; az 1977 
végén üzembe helyezett tđrökbecsei vízlépcső  pedig nemcsak duryaszt, hanem útját is állja a 
halak vonulásának. A megromlott életfeltételek miatt a folyó ezen szakaszán észlelhet ően 
csđkkent a halállomány, egyes fajok pedig már nem vagy csak nagyon ritkán jelentkeznek. 

A Vajdasági Halászati Állomás kiadványában a gazdasági halászat zsákmánya a Tisza 
zentai és a Duna apatini szakaszán az 1950-es években a következi volt: 

A zsákmány megoszlása %-ban 

Halfaj 	. . . 	 Duna Tisza 

kecsege 0, 5 11,5 

ponty . . . 26,25 .19,7 

harcsa 	. . 4,12 21,6 

süli 	. . . . 	2,67 1,9 

csuka . . . 11,31 

egyéb . . . 55,29 . 45,3 
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A Tisza I. szakaszán (Martonos-Becse) a halállomány elszegényedése miatt a hatvanas 
években megszűnt a gazdasági halászat, csak spo пhorgászat maradt (és az orvhalászok). 

Az ipari és háztaгtási szennyvizekhez csatlakozott az ado гjáni kőolajtöltő  állomásról 
több ízben kiömlő  nyersolaj, így a rendszres halasítás (növendékponty és megtermékenyített 
süllőikra) ellenére, majd új fajok betelepítésével sem lehetett megállítani a halállomány 
leromlását. 1978-ban a zentai sporthorgászok éves zsákmányának már csak 37%-a származott 
a Tiszáról, a nyolcvanas években pedig egyre többen utaztak a Palicsi-tóra, a bánáti Duna-Ti-
sza-Duna csatornarendszer nagy csatornáira, a gyöngyszigeti holtágra, mentek Bátká гa, ha 
halat akartak fogni. 

Az 1980-as évek végén a Tisza ezen szakaszán nagyon kevés a ponty, a dévérkeszeg, a 
márna, a kecsege; szinte nincs is paduc, magyar és német búcó ("baráthal"), selymes durbincs, 
hogy a korábban eltűnt törpeharcsát ne is említsük. 

Eléggé jelentős a harcsa és a sülő  állománya, szaporodik a csuka és az ezüstkárász, a 
keszegek közül pedig a karika-, alapos- és a bagolykeszeg, valamint a jász állománya nagyobb. 
Fogynak viszont a felszíni fajok: a balin, a garda, a küsz. 

A víz szélén valamikor tömeges volt a tavi béka, az elöntött hu пámtéгen pedig a 
kecskebéka is nagy számban élt. Kés őbb a szervezett békafelvásárlás és a gyors gazdagodási 
alkalom esztelen békamássá fajult, így e két faj, valamint a főleg velük táplálkozó vízisikló 
állománya nagyon meggyérült. 

A vízhez kötődő  madarak közül a szárazon maradó, meredek mederfalban fészkel ő  
partifecske még elég nagy telepeket alkot hol itt, hol ott (Koplaló, Mákos, Sárga-part), míg a 
tclen-nyáron látható, pompás szín ű  jégmadár csak néhány párban költ. Az 1989-es év tavaszán 
a koplalói új folyómeder szélesítésekor a kotrógép megsemmisített egy igen nagy létszámú 
partifecske-telepet költés idején. Néha a menyét is vámot szed a partifecske fiókáiból. 

A víz szélén látni }stég bakcsót, szürkegémet; az elöntött hullámtéren kiskócsagot, 
vörösgémet, néha kanalas gémet, kivételesen nagykócsagot is, míg a homokos padszegélyen 
vagy a szennycsatorna to гkolatáпál gyáron nem ritka a billegető  cankó. A nyilt vízen egész 
évben elég nagy számban látható a dankasirály, nem ritka a kóborló ezüstsirály, télid đben a 
tőkés réce és kisebb számban más récefajok képvisel ői, valamint a ritkább átvonuló északi és 
sarki búvár, a kis vöcsök, a vörös nyakú és a búbos vöcsök. 

A nyolcvanas évek elején még egy vidrapác élt Mákosban a belvíz-levezet ő  csatorna 
torkolata mellett. Az utóbbi években már nem észleltem jelenlétüket. 

Az elöntött hullámtéren korábban tömegesen ívtak a pontyfélék családjába tartozó 
halak, szaporodtak a békák, költött a vízityúk, alkalmi pihen őt tartottak a különféle récefajok 
képviselői. Sajnos, az időszakosan elöntött hu[ іámtéг  egyre jelentéktelenebb a gerinces ágyatok 
számára. 

Ugyancsak jelentéktelen a községünk nyugati határán csörgedez ő  Csik-patak gerinces 
faunája is, amely csak az alsó szakaszon (Péterréve területén) gazdagabb. 

2. Holtágak, mocsarak és nádasaik. A Tisza három nagy, patkó alakú kanyarjának 
átvágásával, a múlt s7ás2d második felében 3 holtág képződött; ugyanakkor a korábban 
Bácskához tanozó földek a folyó túloldalára, Bánátba kerültek és fordítva: A budzsáki és a 
pávai területeket Zenta és Csóka kés őbb elcserélte, míg Bátka nagyobb része Zentához 
tartozik, noha a bánáti oldalra került. 

A budzsáki és a párai holtágat magas töltés válsztja el a folyótól, míg a bátkai holtág 
előtt csak "nyári töltés" húzódott napjainkig, ezét ez a terület jószerével a Tisza hullámterének 
számított. A bátkai holtág id őnként vizet és halat kapott az anyamederb ől, de hosszabb 
szárazabb időszakban majdnem egészen kiszáradt. Újabban a pánai holtág a réti csatornarend-
szeren át kap vizet. 

Napjainkig csak a bátkai Holt Tisza körül maradt meg füzes erd ősáv. Mindhárom holtág 
sekélyebb részén, néhol a széleken is elég nagy kiterjedés ű  nádasok találhatók, ezért ismer-
tetjük e kétféle életteret egy fejezetben: 

Halállományuk szempontjából a budzsáki és a részben már koton pá пai holtág a 
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szegényesebb; ezekre főleg a vörösszárnyú keszeg, az ezüstkárász és az apróbb csuka jellemz ő ; 
míg a bátkai ágban termetes pontyok, csukák és harcsák foghatók az ún. "fehérhalakon" kívül. 

Herpetológiai állományuk: kecskebéka, mocsári és unka béka, vízisikló és kevés 
mocsári teknős. 

A holtágak és nádasaik inkább a madárviláguk miatt jelent ősek. A bátkai holtág főleg 
az ötvenes - hatvanas években állt az érdekl ődés központjában (Pelle, Hagymás). Bátkán ekkor 
elég nagy bakcsótelep élt, de költött itt a t őkés réce, a szárcsa és a vízityúk is. Az átvonuló 
récefajok csapataiból sok pihent meg ezen a vízen. Őszi-téli időszakban kedvelte ezt a terepet 
a vidékünkön ma már nem látható vándorsólyom is. 

Később is sokféle úszó- és gázlómadár látogatott erre a vízre. 
A pánai holtágat négy évtizeddel ezelőtt még nádassal szegélyezett, két méter mélység ű  

víz és a rengeteg törpeharcsa jellemezte. Kés őbb a medre egyre jobban feltölt ődött, a délkeleti 
rész elzsombékosodott, a nyugati kiszáradt, az északi rész pedig már régen megm űvelt terület, 
de többi részén is a megm űvelt földek egészen a mederperemig nyúlnak; ezért a viszonylag 
háborgatott terület madá гvіlága szegényes. A zsombékos, magas sásos, nádas területen a 
nagyobb madarak közül a bölömbika és a törpegém /pocgém/ költött itt korábban. 

A pánai holtág közelében üzemelt századunk els ő  harmadáig a nagyréti halastó, 
amelynek medre ma már az esztend ő  java részében száraz nádas, kisebb medencéit viszont 
még néhány artézi kút táplálja. A mintegy 70 ha-os volt halastóban és nádasában kisvöcsök, 
búbos vöcsök, bölömbika, törpegém /pocgém/, szürkegém, vörösgém, barna rétihéja, kormos 
szerkő, nádirigó, nádi tücsđkmadár, cserregő  nádiposzáta, néha nádisánmány fészkelt; az 
átvonulók közül pedig gyakran megpihentek itt a fülemilesitke, a szajkó, az erdei fülesbagoly 
stb. csoportjai. Tđbbségük manapság is megtalálhat б . Szeles időben a nádas jó pihenőhely 
sok madárfaj számára. 

A budzsáki holtágon és nádasában az utóbbi években Gergely J. által észlelt fajok Кбzül 
költött: a selyemgém, a szürkegém és a vörösgém. Átvonuló, megpihen ő  fajok: vđrösnyakú 
vöcsök, kárókatona, kerecsensólyom, kormos szerkő, fehérarcú szerkő, havasi pityer. 

- Nagyobb kiterjedésű  mocsarak voltak régebben a várostól délnyugatra húzódó szikes 
laposokon: Kerekszék, Vakszék, Hosszúszék, "Za гić-baгa", a volt Miskei-fürdő  környéke. A 
Kerekszék és a Zari ć-bara vizét egy-egy artézi kút táplálja, a többi - hajdani szikes "tó", ahogy 
a zentaiak nevezik - az év nagy részében száraz medr ű . Ezek a mocsarak korábban jelent ős 
költő- és pihenőhelyek voltak a vízimadarak számára, míg a környez ő  községekben meg nem 
épültek a halastavak, víztározók. Halállományuk nemigen volt, mert sekély vizük minden télen 
fenékig befagyott. 

A korábbi észlelések és a gyűjtések arról tanúskodnak, hogy a Kerekszéken rengeteg 
volt az átvonuló cankó (pajzsos, kormos, piroslábú, szürke), sok volt a kis- és nagygoda, a 
nagy- és kispók, gyakori volt a gulipán. Még az ötvenes-hatvanas években is költött itt a 
feketenyakú vöcsök, a pettyes vízicsibe, a kormos szerk ő, a guvat, a ny ►lfaгkú, a böjti és a tőkés 
réce, a Zarić-banán pedig a vízityúk és a szárcsa. 

Az utóbbi években a Kerekszékben több pár piroslábú cankó, a nádasban barna 
rétihéja költött, de Gergely a kék vércsepác költési kísérletét is megfigyelte itt. 

A kerekszéki nádasban számos apró énekesmadár is fészkel (nádirigó, nádi tücsökma-
dár stb.). 

Ezen a nagy mocsáron a közelmúltban csatornáztak. 
Mocsaras, nádas területeket találunk még a Nagyrétben, nádas maradványokat a 

Kalocsa-völgyben és a Csík-é г  mentén, bár a Csík-ér zentai és adai szakaszán megkezdték egy 
víztározó építésének ar előmunkálatait. 

Kisebb nádas él ma is a Népkegy délnyugati szélén, a vasúti t đltés mentén. 
A szárazabb nádasok jellemző  állatai még a barnavarangy, a tđrpecickány és a róka is. 
3• A véti csatornák mesterséges létesítmények, medrük keskeny, sekély, vízmennyisé-

gük ingadozó. Korábban csak a felgyülemlett felszíni vizek elvezetésére szolgáltak, újabban 
öntöznek is belőlük. Sajnos, a növénytermesztésben manapság sok mérget és m űtrágyát 
használnak, a gondatlan földtulajdonosok pedig a maradék vegyszereket és a kiürült vegysze- 
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res palackokat a csatornába öntik, dobják, de ebbe mossák ki a permetez őgépet is. Ezzel 
gyakran okoznak halpusztulást, a m ű trágya pedig fokozza a hínárnövényzet túlburjánzását, 
felgyorsítja az eut гoиzációt. A mintegy 60 km hosszú csatornahálózat a népkegyi szivattyúte-
lepnél a Tiszához csatlakozik; lecsapoláskor szennyezett vizet juttat a folyóba. A csatornák 
halállományában gyakoribb fajok: vö гösszárnyú keszeg, küsz, compó, ezüstkárász, naphal, 
csuka. Ritkábbak: ponty, kárász, bodorka, karikakeszeg, sügér, vágó durbincs. Nagyon ritkák: 
réti csík, kurta baing, szivárványos ökle, törpeharcsa. Az utóbbi években jelentkezett és terjed 
a kínai rasbбгa. 

Erősen megritkult bennük a gđ ték állománya, de békából sincs sok. A kevésbé hábor-
gatott szakaszokon található mocsári tekn ős, európai kószapocok /"vízipocok"/ és éhékes 
prémű  pézsmapatkány. 

Zenta és Ada határán húzódik a mez őgazdasági öпtözбгendszereket vízzel ellátó 
fđcsatorna, amelyet a Tiszából egy úszószivattyú táplál. Ez a csatorna eredetileg a szikes 
mocsarak lecsapolására készült, kés đbb mélyítették, s most az Orompad alá vezeti a vizet. 
Halállománya apró fehérhalból és csukából áll, de jelentéktelen, mert minden ősszel teljesen 
lecsapolják. 

A csatornahálózat đssz-vízfelülete elég tekintélyes ugyan, de ezek a keskeny csatornák 
nem vonzzák a madarakat. Ritkán pihen meg rajtuk egy-egy гécepáг, vadászik egy-két szürke-
gém, vagy pásztázik felettük néhány füstifecske, esetleg jégmadár. 

A barázdabillegető  viszont éppen a vízpartot kedveli; szívesen költ a csatornahidak alatt 
(régebben a töltés rőzsekazlaiban is költött); a legel ő, mezđ, vízpad rovarvilágát pusztítja. 

Száraz, gazos csatornapartokon, a talajon költ a rozsdás csaláncsúcs és a cigány 
csaláncsúcs. 

Rétek, legelők, parlagok. Nem háborgatott talajú területek, amelyekb ől ma már 
kevés található, és az a kevés is felaprózott, hiszen minden valamit ér ő  földet megművelnek. 
Nedvesebb talajú kaszálórétet találunk az Adorjáni út mentén, a volt halastó környékén, 
valamint az árvédelmi töltés és a párhuzamos csatorna között, a második teraszon, a Karjadi 
út északi oldalán. 

Gyérebb növényzetű  legelő  van az Adorjáni úttól nyugatra és a Nagyrét déli szélén, a 
Tópart alatt, vagyis a zsidótemet őtő l a felsőhegyi Kolóniáig (a valamikori Csordajárás és 
Csüгhejáгás), az Orompart alatti szikes mocsarak környékén stb. 

Parlagok ma már csak keskeny sávokban láthatók a nagyobb utak, vasútvonalak, árkok 
mentén. Mákosban a városi szennycsatorna-hálózat építése nyomán maradt nagyobb, szeme-
tes terület, valamint a homokpapi töltésezés alkalmával felvásárolt gyümölcsös-maradványok 
helyén. 

A nedves réteken, vízközelben él a vö гöshasú unka béka; ill. a szikes területeken ennek 
zöld színű  változata, valamint a hosszúlábú mocsári béka. Ilyen helyen fészkel a korán érkez ő , 
néha áttelelő  bíbic, esetleg a parlagi pityer, amelynek költése nincs bizonyítva, de feltételez-
hető . A szikesebb, nedves réteken otthonos a sárga billeget ő , költött még nemrég a haris. 

A szárazabb réteken, legel őkön fürge gyifk, sün, mezei pocok tanyázik. Nedves és 
szárazabb, lazább talajú réteken gyakori a vakondok. A köröltések napsütötte oldalán ritka a 
homoki gyík. 

Bozótos parlagokban fészkel a soгdély, a rozsdás csaláncsúcs, esetleg a kanvalyposzáta; 
a szikes mocsarak környékén ma is költ az énekes nádiposzáta. 

Parlagnak számíthatjuk a megbontott papos részeket, löszfalak területét is, ahol 
gyurgубka, vagy a seregély is kđit. Jórészt a parlagokra, a mezők szélére szorult ki a nagyon 
megritkult ürge. 

Nedves réteken keresgél a fehér gólya, ritkán a fekete gólya, a feketerigó; a sáskát, 
repülő  bogarakat pusztító kék vércse, a bozótosok mentén télen a kékes rétihéja és a réti 
fülesbagoly. 

A vásáserek, temetők körüli és út menti ördögcérnás is jó búvóhely, fészkel őhely a 
poszáták és más apró madarak számára. 

Mezők /szántóföldek/. Községünk területének nagy részét az agráe гületek foglal- 
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jók el. A talaj megmunkálása , avetés , a növénygondozás és a betakarítás miatt ezek elég gyakran 
háborgatott területek kivéve a hereföldeket , lucernásokat. 

Jellegzetes állataik : a barna varangy, a fürge gyík , a fürj , a fogoly , a fácán, a mezei és a 
búbos pacsirta , részben a sordély ; az emlđsök közül a mezei cickány , a pirók egér, a gđzü 
egér , a mezei pocok, a hörcsög , a mezei nyúl és az öz . Ilyen területen vadészik az ürge 
legnagyobb ellensége , a mezei görény , de az egerészölyv , a vörös vércse , a gyöngybagoly, a 
kuvik, télen még a gatyás ölyv is. 

A baglyok táplálkozására , iii. az  általuk elfogyasztott apró emlбsök számára és fajok 
szerinti megoszlására utal pl . a felsбhegyi templom tornyában gyüjt đtt bagolyköpetek elem-
zése is . A vizsgálandó anyagot Gergely József gy űjtötte , a bennük talált koponyacsontok 
meghatározását dr. Harka ílkos végezte. 

Prédaállatfajok Gyöngybagoly Kuvik Összesen 

Erdei cickány 14 - 14 

Törpecickány 11 - 11 

Mezei cickány 20 3 23 

Keleti cickány 9 - 9 

Gözü /házi/ egér 63 4 67 

кбzönséges erdeiegé г  8 10 18 

Sárganyakú erdeiegé г  10 5 15 

Kislábú (aprószemt5) erdeiegéг  2 10 12 

Törpeegér 1 1 2 

Földi pocok 3 1 4 

Mezei pocok 185 45 230 

Összesen 326 79 405 

Nyilvánvaló , hogy területünkön az apró rovarev ők és rágcsálók sorában legtöbb a 
mezei pocok és a házi egér nálunk élđ  formája a gözü egér. Az utóbbi két faj és a szintén igen 
kártékony hörcsög néha túlságosan elszaporodik ; ilyenkor szervezett irtás keretében mérget 
raknak le pusztításukra (pl. 1983 , 1984-ben). A méreg sajnos jelentös kárt okozhat a hasznos 
állatok és a nemes mezei vad soraiban is. 

Mezőinken néha az aratócséplö - és egyéb gépek is károsítják a földön meglapuló 
hasznos vadat , bár a károk megelđzésére a gépekre ma már гiasztб  csengбket, láncokat stb. 
szerelnek. 

Szántáskor , tarlóhántáskor a pöfögđ  traktortól sem fé[б  madarak sokasága követi az 
ekét , és kapkodja össze a kiforgatott pajorokat , bogarakat , férgeket , de az egereket , pockokat 
is. Tavasszal és nyáron itt serénykedik a fehér gólya , összel a vetési varjú , a dolmányos varjú, 
sбt a dankasirály is felfigyel erre a kínálatra. 

Télidőben mezőinken pihennek vagy tanyáznak a nagylilik , a ritkább kislilik és a vetési 
lúd csapatai. 
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Télutón és tavaszelбп  járják a mezđt a vadászok és elvégzik a vadgazdálkodáshoz 
nélkülözhetetlen állományszámlálást. Az 1989-es évelején a határban 613 đz, 7056 mezei nyúl, 
7100 fácán és 441 fogoly került a vadszámlálók szeme elé. 

Az év folyamán a vadászok sokat tevékenykednek a káros vadak irtása terén. Az 1989-es 
isztendđben 175 rókát, 41 görényt, a fácántelepen 9 menyétet, hatá гszeгte 867 szarkát, 220 
dolmányos varjút, továbbá 325 kóbor ebet és 131 kóbormacskát pusztítottak el. 

6. Fás területek (erdđk, mezđvédđ  eгdđsávok, parkok, gyümölcsösök). Községünk 
területe e гdđkben szegény, az erdбsültség alig 1,5%-os, és a kevés erdđ  és gyümölcsös is a 
Tisza mentéв , tehát a község 22 km hosszú területének a keleti, keskeny oldalán található. 
Nincs szálaló eгdбnk, ezért tarvágásos erd đkitermelés folyik. 

A Tisza hu[lámterén - a töltés mentén - ritkuló, öreg, ültetett füzes e гdósáv húzódik. A 
főleg fehér és törékeny fűz állományába idбvel elég sok fehér nyár települt, és kialakult a 
fűz-nyár ligeterdđ  jellegzetes aljnđvényzitévil. A negyvenes évek végén és az ötvenes évek 
elején a várostól északra, mintegy 3 km hosszan vörös k őrist ültettek a viszonylag keskeny 
hullámtérre. Késđbb, a hullámtér szélesebb részén e két e гdđsáv közé és a pánai holtágma-
гadványon túl nyárfásokat létesítettek. Hasonló nyárfások a Nagyrétben is díszlettek, de 
nemrég mindet kivágták, és helyükbe erdđt nem telepítenek. Az ártéri erdđk rovására egyre 
több kisparci[Іás hétvégi ház épül, terjeszkedik a Halászcsárda-üdülő telep. A Tisza bánáti 
oldalán még szélesebb fűz-nyár-szil ligeterd đ  húzódik, és az erdőlakó madárvilág mindinkább 
ide telepszik. 

A hullámtéri erdđk elhanyagoltak, gazosak, cserjeszintjükben rengeteg a k őriscsemete 
és a gyalogakác, néhol pedig a Ligeti szőlő . A madarak sem a vörös kőrist, sem a rövid életű  
nyárfaerdőt nem kedvelik, így "az erdđ" élővilága főleg a pusztuló, öreg, füzes erd ősávra 
korlátozódik. 

Jellegzetes állatok: a nyúlánk test ű  erdei béka, a közismert zöld levelibéka, a гovaгev8 
erdei cickány; a rágcsálók közül az erdei pocok, az erdei egér, az erd őszéli sásos-szedres 
bozótosban a növényzetre kerek fészket szöv ő  töгpiegé г . 

A puha iszapos-homokos talajban gyakran turkál a vakondok. 
Ritkábban nyúl, őz és róka is tanyázik az erd őben. Az eгdđszéleп  (a kövezett meder-

szakaszok mentén vagy a parti fecske telepei közelében) nem ritka a menyét, nagyon ritka 
viszont a fát is megmászó hermelin, amely a nádasok mentén is kivesz őben van. 

A tavaszi árvizek nagy pusztítást végeznek a talajlakók soraiban, de az avarban vagy a 
talaj közelében fészkelő  fülemüle kicsinyeiben is. 

Az erdđ  madarai közül az utóbbi években fészkel az ige гészölyv, néhány kabasólyom, 
örvös galamb, erdei fülesbagoly, szalakóta, zđld küllő , balkáni tarkaharkály (csak 1937-től 
észlelték, de azóta terjed a gyüm đlcsđsökben is), a berki tücsökmadár, valamint az 1950-es 
években gyorsan elterjedt, majd megcsappant látszámú halvány geze, amelyet Pille kakukk-
dajkaként jelzett. Gyakori költőfajok még: a kerti poszáta, a mezei poszáta, a szürke Légykapó, 
az erdőszélen pedig a tövisszúró gébics. Az utóbbi években szaporodik a fekete гigó; gyakori 
a széncinege, jóval kevesebb a kékcinege, és ma már nagyon ritka a függ őcinege, amelynek 
vékony ágon lógó, gyapjas, zárt fészkével korábban sokfelé találkozhattunk. 

Az őszapó már csak néha költ területünkön, míg a zöldike, a seregély és a sárgarigó 
elég tđmeges. Az irtás ellenére is sok a nem kívánatos szarka és dolmányos varjú, amelyek 
mérgezésére Csornai foszforos eljárást dolgozott ki és alkalmazott nagy sikerrel a harmincas 
években. Ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy kártétele ellenére is a dolmányos varjú 
egyféle szálláscsináló, hiszen nagyméret ű  fészkét gyakran elfoglalják az olyan hasznos ragado-
zó madarak, mint pl. a kék vércse, a vörös vércse, a kabasólyom stb. 
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Füzesünkben csak ritkán látható a nyaktekercs vagy a kóborló csuszka. Minden évben 
tanyázik nálunk néhány kakukkpác, hangjuk gyakran visszhangzik a Tisza felett; de fészket ezek 
sem építenek, sőt nem is költenek, mert tojásaikat apró énekesmadarak fészkébe lopják be. 

Tavaszi-đszi átvonulók: a csonttollú, az erdei szürkebegy, a füzikék, az ö гvđs légykapó, 
a vörösbegy, a nagy fülemüle, az énekes rigó; ritka a rózsaseregély és a szajkó; téli vendég 
pedig a kis đkđгszem (a vízparthoz kđzeli eгd(szél bozótosában), a citromsármány, a téli pinty 
és a süvöltđ, míg a bokorfüzesben gyakran hetekig tanyázik egy-egy magános karvaly. 

Kisebb fásftott területek a főleg akácfával vagy nyárfával beültetett erd őfoltok, 

véd6sávok (mezđvédđ, út és vasút menti, gyárkđгzeti, kórházi, iskolai, vadvédelmi stb.), 

továbbá a mezőgazdasági birtokok és a megritkult tanyák körüli fásitott udvarok. 
Az iparhegyed előtt (a kórház mögött) nemrég nyárfás erd ősáv (" tamponerdő") húzó-

dott, amely főleg a harkályoknak és néhány odúlakó madárfajnak nyújtott otthont, de az 
1988-89-es év folyamán kiirtották. Jelent бsége miatt talán felújítják. 

Ide soroljuk a nagyobb parkokat (Keresztes, Népkert) és a településeken kívüli 
gyümölcsöskerteket. 

A különféle védбsávok rendszerint cserjeszint nélküli fás területek; leggyakoribb 
költőmadaraik a dolmányos varjú, a zártabb fészket készít ő  szarka, a varjúfészekbe teleped ő  
vörös vércse, de fészkel itt a balkáni gerle, akis őrgébics; az öregebb nyárfákban és gyümölcs-
fákban odúkat farag a nagy tarkaharkály és a terjed бben levő  balkáni tarkaharkály, az elhagyott 
odúkba pedig beköltđzik a seregély, a széncinege, az öreg fák korhadt odvába a búbosbanka. 

Élősövényekben bukkanhatunk гá a barátposzáta, bokros helyeken az egyre gyakoribb 
feketerigó fészkére. 

A mezđvéd6 erdősávokban tanyázik a földi pocok, a sárganyakú erdeiegér és az 
1952-ben leírt kislábú eгdeiegér. A temetđkben nem ritka a földi pocok. 

A parkok közül Keresztes még az đtvenes években is erdđjellegű  volt. Itt szervezték 
meg majálisaikat a munkások, és ide rándultak ki évente a gimnázium tanulói tanáraik 
vezetésével. Keresztes nyugati része akácos volt, keleti részén nagy erdei feny ők, öreg szilfák, 

tölgyek, törökmogyoгó stb., valamint díszcserjék tették változatosabbá ezt a szép területet. Ez 
a keveset háborgatott terület nyugodt fészkelési lehet őséget nyújtott a varjúféléknek, véresék-
nek, az apró énekesmadaraknak, de pihen đhelyet a téli vendégeknek vagy az átvonulóknak 
is. A virágkertészet idekđltđzésével alig maradt néhány fa, madárállományának egy része 
átköltözött a vadászok kđzeli akácosába és a szomszédos (volt) halastó környékén Létesített 
vadrózsásokba, vadvédelmi csenderesekbe; más része szétszó гбdott. Jelenleg nem költ köz-
ségünk területén a vetési varjú. 

Ritkán téved vidékünkre vaddisznó vagy borz, de éppen a nagyréti akácosban ejtettek 
el egyvaddisznót 1985. jan. 27-én. Két évvel kés őbb, 1987. március 5-én borzot lőttek a rétben, 
majd nem sokkal később még egyet. 

A Népkert nyugalma sem a régi, hiszen a labdarúgó- és atlétikai stadion, a teniszpályák, 
medencék, vendéglők stb., az itt megrendezett ünnepségek, versenyek gyakran hatalmas 
tömegeket vonzanak ide. Az đreg tölgyek és magask&isek pusztulnak, a galagonyák és cserjék 
jelentбs részét a szaksze гű tlenülszervezett karbantartó munkavállalások alkalmával kiirtották. 
A valamikor gazdag madárállományból ma főleg a harkályok és a cinegék láthatók, hallhatók; 
de néha megtelepszenek irt téli vendégek (pl. kék galambraj telelt át 1954-ben - Pelle), kóborló 
keresztcsőrű t is észleltek itt a fenyőfákon, az öreg, odvas fákból pedig néhol hallani még a 
korai denevérek cincogását: A pázsiton gyakori a feketerigó, néha még télen is. 

Gyümölcsöskerteket találunk a Tisza hullámterén (a Halászcsárdától északra és 
Mákosban), a Pána, Berke, Mákos és В3 tka védett területén, valamint a Kisrétben. A régi 
gyümölcsösđkben gyakori madarak voltak a cinegék, a seregélyek, a búbosbanka, a nagy 
tarkaharkály, a barátposzáta, a vadgerle; kés őbb a balkáni gerle, a fekete rigó, a tđvisszúгб  
gébics, a balkáni tarkaharkály, a kisebb-nagyobb épületekben a kuvik és a törpedenevér. 
Újabban a tđrpefák és a sövénysze гű  termesztés, valamint az évente 15-16-szo гi permetezés 
nem kedvez a madaraknak, ezért a gyüm đlcsösđk között haladva szinte nem is látunk madarat. 

7. Településeink faunájának elemzésekor figyelembe kell vennünk a mez6gazdaság- 
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hoz kötбdб  jellegeket: fasoros utcák, földszintes házak, tágas udvarok, kertek, állattartás. Ett ől 
ma is csak Zenta belvárosi része és az új, "homoki" városnegyed különbözik Lényegesen. 

Régebben a madarakat is érdeklб  utcai fasorokban fehérakác és gömbakác, gyümölcs-
fák, hársak; az udvarokban orgona- és bodzabokrok díszlettek téli eleséget kínálva az éhez б  
apró madaraknak. 

A vadon élб  gerinces állatok közül jellegzetesen urbanizálódott fajokként említhet бk: 
az esti lámpafényben rovarokra vadászó zöld varangyos béka, a mindenhol kot пyeleskedб  
házi veréb, az eresz alatt vagy az istállóban költ б  füstifecske vagy a szalmakazlon, háztetőn, 
kéményen fészkelő  fehér gólya; ritkábban a keni rozsdafarkú, a keni geze és a széncinege. 
Újabban gyakori a fákon költб  balkáni gerle, az emeletes épületek erkélyein és alattuk fészkel ő  
molnárfecske, a legmagasabb épületek vijjogó lakója - a sarlósfecske. A templomtornyokban 
mindennapos volt a gyöngybagoly, a ritkábban háborgatott melléképületi padlásokon a kuvik. 
A szalmakazlak alatt keleti cickány tanyázott, a kukoricagórékból pedig messzire áradt a gözü 
egér szaga. 

A malmok, raktárak környékén még manapság is elég gyakori a bonyolult járatokat 
kaparó vándorpatkány, a tornyokban, padlásokon viszont nagyon megritkultak a denevérek. 
A baromfiálas, galambdúcos udvarokba még ma is belátogat a gđrény és az éjszaka kóborló 
sün. 

Mostanában az utcákon megnövekedett a gépjárm űforgalom (egyes helyeken egyetlen 
nap folyamán 10-11 000 gépjármű  is elhalad), ezért madárfészket nemigen látunk. Nagyobb 
középületeink padlásain viszont még tömeges a szirti galambravisszaüt б , elvadult házigalamb, 
a "vadóc". Az urbanizálódás jeleként a városháza padlására már zajongó csókák, a Tisza-parti 
emeletes házak ablakred đnyének tokja mögé kései denevérek telepszenek, de szinte a hihe-
tetlen határát súrolja, hogy egy füstifecske pár több évben költött Papp Péter és Franciska, 
Zenta, Horti István u. 62. sz. házának középs ő  szobájában, a csillárra épített fészkükben. Err ő l 
fényképes riportot közöltem a Tiszavidék 1984. aug. 24-i számában. 

Őszi-téli vendégként egyes utcák magas nyírfáin és az udvarok feny őfáin megtelepsze-
nek az északi tájakról érkezб  erdei fülesbaglyok, behúzódnak a településekre a mezei verebek, 
a búbos pacsirták, széncinegék, tengelicék. Havas télen apró zsezsék, csízek érkeznek a 
nyírfákra, az ostorfák (Celtis) és a házfalakra futó vadsz бlбfélék pedig bбséges eleséget 
nyújtanak a fent'&igáknak. Néha még keresztcs őrű  is megjelenik a fenyбfákon. 

- Egy község és egy korszak jellemzésekor kár lenne mellбzni a házi- és hobbiállatok 
említését, hiszen gyorsan változó világunkban minden tájnak és id бszaknak vannak sajátossá-
gai. Ennek igazolására csak néhány emlékképet idézek az 1920-30-as évekb ől-, sбt késбbbrбl 
is. 

-A nagyobb tanyákon igénytelen, lomha, de nagyon erős igavonó fekete bivalyokat is 
tartottak. Erejük 50%-kal felülmúlta az ökrökét, tejük zsírtartalma közel 8%-os volt (a tehéntej 
3,5%-os). 

- Az alvégi utcákon tavasztól đszig naponta végighajtották a csordát és a kondát a réti 
legelđre és vissza. 

- A városi villanytelep hálózat-karbantartó dolgozói szamár vontatta kis társzekérrel 
járták az utcákat. 

- A helyбгség "gépesítése" fđleg csak öszvérekből állt; azon vontatták az ágyút, a tábori 
konyhát, szállították a lбszeres ládákat stb. 

-A földdel rendelkezđ  háztartások (még a nem földm űvesek is) egy-két lovat tartottak, 
de még az 1950-es években is lóvontatású ment đkocsi szállította a betegeket, lovak húzták a 
tűzoltókocsit, fiáker szállította az utasokat az állomásra és vissza. 

- Udvarral, kertel rendelkez đ  házban - még a város belterületén is - hizlaltak egy-két 
göndörszőrű  mangalicát. 

- A II. világháború idején sok háztartásban tartottak angóranyulat. Hosszú sz бrébđl 
fonalat, ruházati cikkeket készítettek. 

- A háborút kđvetбen egészen más állatfajtákat tartottak és tenyésztettek, mint ma, a 
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ma is tenyésztett fajokon belül. Pl fehér leghorn-tyúk, Yorkshire és Berkshire setés, cigája 
juh stb., de kutyákból és galambokból sem volt annyi fajta , mint ma. 

A tanyavilág jelentđs részének felszámolása , a mezđgazdaság , a közlekedés és a szállitás 
gépesítése /motorizálódás/, az állattartás és -tenyésztés részbeni átszervez6dése , valamint a 
hobbiállatok elszaporodása elég sokban kihatott a fajok , fajták számára és ezeken belül az 
egyedek mennyiségére. 

Az összeírások szerint községünk fontosabb háziállatainak mennyisége , száma a követ-
kezđképp alakult: 

"zoíњ  éve  1.6 Szагvasma гha Bivaly Juh Setés Baromfi 

1942 4017 7128 98 5201 33 060 ? 

1981 993 5614 5133 30 530 78 018 

Az 1981-es összeírás adatai szerint az igavonó állatokat már 855 traktor helyettesítette 
(persze nem mindenhol). 

A háziállatok és a hobbiállatok leggyakoribb fajtái: 
- Lб : nóniusz, muraközi , lipicai , ügetб ; községünkben a lovassport nem fejlett , a szomszédos 

Adán viszont lóversenypálya van, és nagy versenyeket rendeznek. 

- Szamár : alig látni belđle , de Péterгéve , Becse környékén több található. 

- Lбöszvér /Mulus/: lбkanca és szamáresđdör utóda; régebben főleg a hadsereg tartotta, ma 
nem látni. 

-Szarvasmarha: régen az állomány három csoportba tagolódott; az egyiket a borjak és üsz đk, 
a másikat a fejđstehenek, a harmadikat az igás és hízóökrök képezték. A három csoport 
kb. egyenlб  mennyiségben szerepelt. Igás iik đr ma nincs, ökörhizlalás helyett pedig 
borjúhizlalás folyik. A szarvasmarhafajták közül régebben is elég kevés volt a magyar 
szürke marha , inkább szimentáli fajta , majd a fekete -fehér Holstein -fríz fajtát tenyész-
tették. A Mezđgazdasági-ipari Kombinát fejőstehén-telepére Kanadából hozták a tehe-
neket repülбvel (1970-es évek). 

- HázibivаIlу: néhány évtizeddel ezelđtt még nem volt ritka; az itvenes években elt űnt 
vidékünkről. 

- Házikecske : mindig csak kis számban taпották, főleg a svájci Saanen -vđlgyi fajta leszárma-
zottait (fehér szín ű , tejelб). 

- Juh: a legelđk és a juhászat iránti érdeklбdés csökkenésével ma már csökken đ  számban 
tenyésztik. Korábban a racka és a cigája fajtákat, manapság a merinóval keresztezett 
fajtákat taпják. 

- Sertés: viszonylag gyorsan szaporodó faj, egyedszáma évr ől évre változó, néha elég nagy 
ingadozást mutat . Régebben tartott fajták a göndö гszđгű  mangalica zsírsertés és a 
vđгбstaгka šumadijai, késбbb a hosszú törzsű, fehér Yorkshire  és a fekete, tüsze orrú 
Berkshire  fajták tartására és tenyésztésére tértek át. A bogarasi se гtéstelep éves kapa-
citása kb. 25 000 setés. 

- Kutya : régebben főleg házórzđket, nyájterelőket és vadászebeket tartottak , nagyon kevés 
volt a "szobakutyák" számá (főleg göndör sz&ü fehér pincsi). Újabban valóságos 
státusszimbбlummávált a kutyatartás és a kutyasétáltatás . Az đrzđ  és terelő  fajták közül 
látható a sárhegységi (šaгplaninac), a puli és a pumi , régebben komondor is volt; ház-
ér személyбгzđ  fajták a kuvasz , a német juhász ("farkaskutya"), a kis és nagy schnauzer, 
a dobermann , a bulldog és a boxer ; vadászkutyák a vizslák (magyar, német, angol, ill. 
rövid-, hosszú- és drбtszđгűk), a pointer, a kopók, a pettyes dalmát, a terrierek (fox-, 
boston), a tacskók; külön csoportba sorolhatók az agarak, szetterek, a bob tail, a dán 
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dogg és a cockerspaniel; az apró termet ű  fajták kđzül pedig a chihuahua (csivava), a 
törpe pincsi, a kínai palotakutya stb. Sokan emlékeznek még rá, hogy régebben 
dróthurokkal felszerelt sintérek járták a város utcáit és ketreces kocsiba gy űjtötték a 
kóbor ebeket, amelyeket a sintértelepen бdztek bizonyos ideig, hogy gazdájuk esetleg 
kiválthassa; ellenkezб  esetben elpusztították бket. Jelenleg évente közel 5000 ebet 
oltanak. 

- Házimacska : a közlinséges házimacska különféle színben és színkombinációban , cirmosan 
stb. majdnem minden háztartásban gyakori volt. A társasházak építésével számuk 
csökkent, de a perzsa, a sziámi, az angóra stb. fajták is ritkák. 

- HázinуGl : az üregi nyúlból háziasított parlagi fajta ma már éppúgy nem található, mint a 
negyvenes években tđmegesen tartott angбranуtil sem. Viszonylag kevés a nemes fajták 
kđzül a bécsi kék, a belga 6riás, a csincsilla, inkább a kaliforniai és új-zélandi (fehér, 
Piros szemű) fajták különféle keresztezései találhatók háztáji tartásban es kistenyész-
tésben. Ritkán látható a kosorrú, néhol a fekete-fehér holland tarka is kedvelt. 

- Nutria (hódpatkány): tartása és tenyésztése f бleg az utóbbi két évtizedben terjedt el 
gereznája és húsa miatt. Kés бbb, a szбrme minбségćnek leromlása és a szervezetlen 
felvásárlás miatt csökkent a nagybani teny čsztés. 

- IIázitytk: régebben a kevés gondozást ćs etetést igćnyl6 parlagi tyúkot és annak orpington-
nal való keverékfajtáját tartották különböz б  színváltozatokban. A II. világháború után 
terjesztették a fehér, sokat tojó, de kis test ű  Leghorn fajtát, majd a húsosabb, vö гđs 
Rhode Island, New-Hampshire; a fehér-fekete tarka Plymouth-rok, a Susex és a Cornish 
fajtákat, iii. keresztezett változa еі ikat. Újabban a ketreces pecsenyecsibe (broiler), a 
tojóhibridck (Shaaver, Tetra-L, I-Iy-Linc stb.) tenyésztése terjed. Zentá л  még a hetvenes 
években üzemelt a kooperáciбs kcltet6állomás ćs számos magánkeltetб, de ma már 
vidékrбl szállítják ide a csibčket, fбleg Iiybrбt. 

- Házi gyöngytyrk : még elég sok tanyán, udvarban tartják igćnytelensćge, kiváló ízű  húsa és 
fбΡleg a belиle készült jó !eres miatt. 

- Házi pulyka: a parlagi és a bronzpulykán ki'-ül újabban a fehér tollú nagy broilerpulykát 
(néhol "paziпi-fehér" néven emitik) tartják, de nem nagy számban. 

- Házikaesa: a tókés réce leszármazottja; nálunk f бΡleg a fehér aylesburi (ejlszböri) keverék-
fajai, ritkábban a pekingi kacsa és a díszmadárnak számító mandarinréce található. 

- Iiázilúd: a parlagi lúd mellett a rajnai lúd ćs az emdeni lúd keresztezćsei a leggyakoribbak. 

- IIázigalamb: a húshasznú, dísz- ćs sportgalambok sokaságából csak a leggyakoribbakat 
említhetjiik, mert városunkban az utóbbi években, sót évtizedekben igen kifejl бΡdött a 
"gálambászat" (két egyesület is m űködik). Szakirodalmi csoportosításuk szerint említ-
hctбk a kđvctkezбk: 

— fecskegalambok: lahora galamb; 

— postagalambok: verseny postagalamb; 

— óriásgalambok: magyar óriás, római óriás; amerikai királygalamb (king), straszer, 
újabban az amerikai texan; 

— tyúkgalambok: máltai galamb; csirkegalamb; 

— begyes galambok: nagy angol begyes, törpe brünnai begyes; 

— különleges tollalakulású galambok : parókás galamb ; pávagalamb; 

— sirályka galambok: kínai si гályka; 

— dudoros galambok : indus , carrier; 

— keringбΡ galambok: bácskai, szegedi magaszálló, belgrádi magaszálló, budapesti 
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magasröptű , a nagyon kedvelt és gyakori angol tipllec kering ő  és végül, de nem 
utolsósorban a zentai galamb. 

- Házipáva: nagyon kevés helyen tartják; kizárólag díszmadárként. 
A többi hobbiállat közül említhetők. 

- az akváriuшi halak: fogaspontyok, pontylazacok (fekete tetra, neonhal, szumátrai díszmáz-
na, zebrádánió, kolibrihal stb.); a mexikói kardfarkú hal, a vitorláshal, a sziámi 
harcoshal /betta/, a fátyolfarkú hal, a szivárványos guppi, a kék és a gyöngygurámi stb. 

- hüllбk: ékszeгteknđs (vízi), görögtekn đs (délebbre tőlünk vadon élő  faj, a nyaralók hozzák 
hobbiállatként). 

- dfszmadarak: díszfácánok (arany, ezüst, gyémánt, király), díszfürjek japánfürj/, foglyok, 
papagájok sokasága (arara, Sándor- papagájok, pennant, nimfa, rozella, különféle 
színű  hullámos papagájok), kanárimadarak, díszpintyek (amandinák, vidapintyek, 
zebrapintyek, lepkepintyek stb.), tangarák; a vadon él ő  fajok közül szelidítve a kacagó-
gerle, tengelic (stiglic) stb. 

- eшlősök: szíriai aranyhöresđg, tengerimalac, fehéregér. 

ÉVSZAкOS VÁLTOZÁSOK 

Mérsékelt égövi körülményeink között az egyes évszakokban jelent ősen változnak az 
életfeltételek. Nyilvánvaló, hogy az él ővilág -így a gerinces állatvilág is - csak akkor maradhat 
fenn, ha ezekhez valamiképpen alkalmazkodik. Az alkalmazkodás a létfenntartás /túlélés/ és a 
fajfenntartás (szaporodás és utódnevelés) érdekét szolgálja. 

A következőkben a kerek hónapokkal behatárolt meteorológiai évszakok szerint iga-
zodunk. 

Tavasz (március, április, május) 
Havi hőmérsékleti éttagok: 5; 12; 16 °C 
Az évszak középhőmérséklete: 11°C 
A csapadék mennyisége: 157 mm /41; 54; 62 mm/ 
Csapadékos napok száma: 29 

A nappalok hosszabbodása, a felmelegedés, a hóolvadás és a növekv ő  csapadék-
mennyiség felébreszti, új életre kelti a növény- és állatvilágot. 

Vizeinkben megkezdődik a halak ívása, i ll,  a vele kapcsolatos tevékenységek sora. 
Nemes halainkat ilyenkor fajlagos fogási tilalom, ivarérettségük eléréséig pedig méretkorláto-
zás védi. Célja, hogy minden hal életében legalább egyszer zavartalanul elívhasson, utódot 
hagyjon, hozzájárulva ezzel fajának fenntartásához. Mivel az idevágó rendeletek gyakran 
változnak, és tájanként is eltér őek, érdemes feltüntetni az 1990. évben érvényes tilalmi 
időszakokat és méretkorlátozásokat. Halainknál a standard hosszúságot mérjük (a farokúszó 
nélkül). Részlet a Tiszára és mellékvizeire érvényes rendeletb đl: 
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Halfaj Fogási tilalmi idбszak Legkisebb kifogható méret 

Csuka 

Sцпб  

Kecsege 

Ponty 

Harcsa 

Dévérkeszeg 

február 20. - március 31. 

március 15. -április 30. 

április 1 . - május 31. 

április 15. - május 31. 

május 15. -június 15. 

30 cm 

35 cm 

40 cm 

30 cm 

50 cm 

20 cm 

A süllővel kb . egyidejű leg ívik a rokonsága is (sügér , durbincsok), valamint a szintén 
ragadozó balin . A ponty ívásával egybeesik a compó, a kárász és a keszegfélék szaporodása. 
Többnyire ez idбtájt szaporodnak az ártér sekély vizében , csatornákban a gőték és a békák is. 
A küsz ívása inkább a harcsáéval egyeztethet ő . 

A madaraknál a hímek kezdik a tavaszi tevékenykedést : a fészkelбhely kiválasztását és 
a terület "birtokba vételét ". Ilyenkor hallhatjuk leghangosabb éneküket. 

Nálunk költő , vonuló madaraink közül a tavasz első  hírnökei március elején (enyhe 
télen egyesek már február végén) érkeznek . Ezek: a bíbic , a barázdabillegetб , az örvösgalamb, 
a mezei pacsirta , a sordély , a seregély , a feketerigó , a házi rozsdafarkú fürj, a piroslábú cankó 
és a vörösvérese . Néha az öreg példányok áttelelhetnek . A közelben költők köziil korán 
érkezik pl, még a szürkegém és a nytlfa гkú réce. Márciusban érkeznek még: a bakcsó, a 
vörösgém, a fehér gólya , a pettyes vízicsibe, a nádi tücsökmadár , a szárcsa , a barna rétihéja és 
a nagyobb tömegben átvonuló cankófajok , a gulipán és a sárszalonka . Áprilisban érkezik a 
pocgém /törpegém/, a vízityúk, a füsti fecske , néhány nappal később a molnárfecske és a 
partifecske , a búbosbanka , az énekes nádiposzáta , a barátposzáta , a mezei poszáta, a kis 
poszáta , a szürke légykapó , a kerti rozsdafarkú , a szép énekű  fülemüle , a sárgarigó , a berki 
tücsökmadár. Áprilisra esik a darvak látványos és zajos átvonulása is. 

Utolsókként , májusban érkeznek : a selyemgém , a kabasólyom , a kormos szerkő , a 
vadgerle , a szalakóta, a sarlósfecske , a tövisszúró gébics és a kis бrgébics , a nádirigó. 
Rendszerint május elseje körül hallatja hangját elбszđr a kakukk . Késón érkezб  még a 
gyurgyalag és a megritkult , kakukkdajka halvány geze . A kakukkról tudjuk , hogy fбleg a szбrös 
hernyókat irtja. 

Tavasszal mintegy 50 nálunk költб  madárfaj egyedei pusztítják a férgek , sáskák, 
hernyók , bogarak tömegét . Ilyenkor a magevбk többsége is áttér a rovarevésre, és kicsinyeit 
is rovarokkal táplálja . Ebbe a hasznos munkába belesegítenek a békák , a gyíkok , a cickányok, 
a sün , a vakond , a denevérek; sokan talán nem is gondolják , hogy a kék vércse is rovarev б , de 
a dankasirály és a varjak is sok pajort , és egyéb káros állatkát pusztítanak el. 

Fбleg kalászos vetésekben és lucernásokban ritkítják a vincellérbogár , a lucernaböde, 
a kolorádóbogár , a répabarkó , a lóhereormányos , a gabonaszipoly, a gabonapoloska , a mezei 
pattanóbogár (lárvája a drótféreg) stb. tömegeit a fürj , a fogoly, a fácán , a mezei pacsirta stb., 
bár nem tesznek különbséget az ember és a termesztett növények szempontjából káros, ill. 
hasznos férgek, rovarok között. 

A tavaszi idбszakban nagy a nyüzsgés a szikes mocsarakon , mert sok réce , cankó, goda, 
góli , partfutó szívesen pihen a tocsogós terepen ; míg az átvonuló , apró énekesmadarak seregei 
a nádasok biztonságában éjszakáznak. 

Tavasz derekán okoz kárt a fiatal gyümölcsösökben az agancsát tisztogató бz; a mezei 
rágcsálókat , de a hasznos vad kicsinyeit is fбleg ilyenkor pusztítja a fiait nevelб  róka . A tavaszi 
idбszak végéig a mezei nyúl kétszer is fial, épp úgy , mint a pockok és egerek. 

A tavasz vége felé jelentkezб  tiszai "zöld ár" gyakran nagy pusztítást végez a hullámtéren 
alacsonyan fészkelб  fülemüle és vörösbegy fészekaljában , valamint az itt élб  cickányok , egerek 
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és pockok menekülni még nem tudó, föld alatii üregekben meghúzódó kicsinyeiben is. A 
vízlépcsők megépítését kđvetđen a tavaszi árvizek megritkultak. 

Nyár (június, július, augusztus) 
Havi ћбmérsékleti átlagok: 20; 22; 21°C 

Az évszak középhбmérséklete: 21°C 
A csapadék mennyisége: 162 mm /64; 52; 46 mm/ 
Csapadékos napok száma: 22 
Legmelegebb évszakunk középh đmérséklete a tavaszinak kétszerese, a csapadék 

mennyisége pedig valamicskével több is (az es đs június miatt). Tavasszal azonban a csapadék 
mennyisége hónapról hónapra növekszik, a nyári hónapokban viszont csökken đ  irányzatú. 

Halaink közül a Legnagyobbra növ đ, melegkedvelđ  harcsa csak júniusban ívik. A nyári 
idđszakban zajlik le a gđte- és békalárvák átalakulása. 

A mezđk életében nagy változást hoz a kalászosok aratása, majd a tarlóhántás. Emiatt 
sok madár és más mezei állat kénytelen étOhelyet változtatni. Megkönnyíti ez a róka, a görény 
és a menyét dolgát. A rendelkezések ellenére néhol még el őfordul a tarlóégetés, a szalmaé-
getés. Ilyenkor sok hasznos béka, gyík pusztul el (nem is említve most a gerinctelen állatok 
tđmegét). 

Számos énekesmadár-és rágcsálófaj, de cickány is évente többször šzaporodik. A kés бn 
költđ  madarak közül júniusban neveli fiókáit a gyurgyalag, a kék vércse, a kabasólyom stb. 
Leggyorsabb röptű  madarunk, az apró madarakkal táplálkozó kabasólyom, költés idején és 
fiókáinak nevelésekor rovarpusztítóvá válik. 

Az 1989-es évben a Tisza koplalói szakaszán júniusban szélesítették a korábbi évben 
kikotort új mederszakaszt, elpusztítva éppen költés idején az itt megtelepedett népes parti-
fecske-kolóniát, holott tudott tény, hogy egy fecskepár és fiókái egy év alatt mintegy öt kilónyi 
szúnyogot és egyéb repülđ  rovart pusztítanak el. Ugyanakkor a nyárid đben a Tisza mentén 
vegyszeres szúnyogirtásra kényszerülünk, s e költséges munka utórezgéseként rengeteg 
hasznos rovart és a mérgezett, de még mozgó rovart elfogyasztó gerinces állatot is etpusztí-
tunk. 

Magas vízjárású esztend őben az elöntött hullámtérrđl nyáron visszahúzódik a víz az 
anyamederbe, az eltömđdött kubikgödrökben és lapályokban visszamaradó pocsolyákban 
pedig húszas szürkegém-csopo гtok, este bakcsók vadásznak a tehetetlenül vergđdđ  halivadék-
ra, mert immár senki sem szervezi a halmentést, holott ezt a horgászok egy-két évtizeddel 
ezelđtt eredményesen végezték. 

A Tiszán nyáridđben is látható kóborló dankasirály, néha ezüstsirály, de vendégként 
megérkezik a víz szélén keresgélđ  billegetđ  cankó is. Szikes mocsarainkra érkeznek az északi 
tájakról a réti cankó és a nagygoda csapatai, július végén pedig már laza csoportban vonul a 
Tisza felett a szép fehér kiskócsag. 

Itt költđ  madaraink közül augusztus elején útra kél a kormos szerk ő, a sarlósfecske, a 
gyurgyalag, majd augusztus vége felé a tövesszúró gébics és a kis đrgébics, a sárgarigó és a 
fehér gólya. Nyár végén vagy đszelđn érnek ide északabbi tájakról a vadgerterajok, de arájuk 
lesđ  olasz vadászcopook is. 

Augusztus végén gyülekeznek már az utcai villanydrótokon a füstifecskék és a molnár-
fecskék, mert rđvidesen útra kelnek Az 1989-es esztend őben augusztus utolsó négy napja 
hideg, csapadékos volt, és sok fiatal fecske pusztulását okozta. 

Ősz (szeptember , október , november) 
Havi ћбmérsékleti átlagok : 17; 12; 6°C 

Az évszak középhбmérséktete: 12 °C 
A csapadék mennyisége: 153 mm /46; 48; 59 mm/ 
Csapadékos napok száma: 24 
Az állatvilágban ez az évszak a télre való felkészülés. Az ürge és a hörcsög magvakat 

gyíljt, a keleti cickány és a gđzüegér behúzódik a településekre, egyes állatfajok téli álomra, 
félálomra húzódnak el, mások elvonulnak enyhébb éghaj latú vidékekre, míg az állatok számos 
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faja vállalja a nehéz körülmények közđtti túlélés küzdelmeit . Ezek az állandó (itt telel) 
madarak, a ragadozó emlősök és a télen is tevékeny halfajok (menyhal , csuka stb.). 

Állandó madaraink közül néhány faj ismét étlapot cserél . A vegyesevők a korábbi 
гovaгpusztításгбl áttérnek a bogyó - és magfogyasztásra, felkeresik a parlagokat , bodzabokro-
kat. Ilyenkor bizony nagy segítség lenne madaraink számára , ha a mezбvédб  ás egyéb 
eresávokban madáreleséget kínáló bokrok is lennének. 

Augusztus utolsó vagy szeptember els б  napjaiban kelnek útra a fehér gólyák, majd 
rövidesen utánuk a füstifecskék , pár napra rá a molnárfecskék és a partifecskék . Néha azonban 
még októberben is látható egy -egy megkésett , északabbi vidékről vonuló fecskeraj . szeptem-
berben már nagy rajokba ve гбdnek a seregélyek is, és füstfelhбként gomolyognak a táj felett. 
Ez azonban még csak erбpróba, hiszen a vonulás csak később kezdбdik. Még novemberben 
is látni északabbi vidékek гбl átvonuló seregélyeket. 

Jellegzetes szeptemberi vonulók : a selyemgém , a fürj , a vadgerle , a kakukk , a szalakóta, 
a nádi tücsökmadár , a már említett fecskék , az énekes nádiposzáta , számos poszátafaj, a 
halvány geze , a szürke légykapó , a sárga billeget , a kabasólyom és a kék vércse. 

Szeptember derekán már átvonulnak az északabbi vidékek гбl éгkezб  fenyvescinegék, 
a hónap végén pedig rendszerint elhúzódnak az éjszakai гepülб  rovarokkal táplálkozó 
denevérek. 

Októberben már a halak is vonulnak a ve гmelőhely felé, a madarak közül pedig ebben 
a hónapban kel útra a feketenyakú v đcsök, a törpegém (porgém), a bakcsó, a vörös gém; a 
piroslábú cankó, az öгчбsgalamb, a nádirigó , a fülemüle és a barna rétihéja. 

Többnyire október végén , november elején vonulnak el vá гosunk felett a darvak ÉK- гđl 
DNy irányba. Vonulásuk rendszerint a fagyos napok közeledtét jelzi. 1989 eszén a f бvonulás 
november 11-én volt , de 1990 . január 64n is átrepült egy kisebb csapat. 

Régebben októberben rengeteg cankó , goda, szalonka , réce és más átvonuló vízimadár 
tanyázott szikes mocsarainkon , de mostanában inkább a szomszédos községek halastavainak 
lecsapolt tóegységeit választják , mert ott bбséges eleséget találnak. 

Novemberben már a halak többsége és a kétélt űek, a hüllбk is pihenni térnek annál is 
inkább, mert ilyenkor rendszerint egy hideg hullám vonul át vidékünkön. 

Egyes madárfajoknál kezd kialakulni a téli tollruha, az emlбsöknél a vastagabb szбгme. 
Madaraink közül novemberben vonul el számos vízhez kötődi faj: a nytlfa гkú réce, a 

szürke gém , a pettyes vízicsibe , a vízityúk, a szárcsa , az énekesmadarak közül a mezei pacsirta, 
a sordély, a ba гázdabillegetб, a ragadozók közül a vö гösvérese. 

Nálunk az eszi -téli idбszak a vadászat faidénye , noha a vízivad /szárnyasok/már augusz-
tus 1-tel lđhetб  a kđvetkezб  esztendб  januárjának végéig , a vonuló gerlék pedig július elsejétбl 
szeptember végéig vadászhatók. Fácánra október 1-t ől január 31-ig vadásznak, de a kilбhetб  
egyedszámot a vadállomány mennyisége alapján határozzák meg éчгб l évre. Az 1989-es év 
đszén ez 17 db volt vadászonként, de ennyit nagyon kevesen zsákmányoltak. A fácánvadászattal 
egybeesik a vadlúdуadászat ideje is. Mezei nyúlból Zentán csak ötöt lehettek a vadászok 
fejenként (okt. 16. és dec. 15. Кбzött, vasár- és ünnepnapon). бzbakot május 6-tól okt. 1-ig 
lehetett leni külön engedély alapján, míg a suták és a gidák selejtezése október elejét бl január 
végéig tan . A fogolyvadászat csak a külfđldiek számára engedélyezett , meg a fogolyén többet 
fizetnek, mint a fácánén . A fürjvadászat nincs ugyan korlátozva , de erre a szárnyasra nemigen 
vadásznak a helybeliek . A vadászegyesület évente több ezer fácáncsibével , idбnként bizonyos 
számú vásárolt fogollyal , nyúllal , újabban tókés récével gazdagítja és frissíti a terület vadállo-
mányit, amely jelentós devizaforrás is egyúttal . A vaddisznó mostanában nagyon ritka vendég, 
fбleg a bánáti erdбkbбl jön át. Az 1970-es években és a nyolcvanas évek elején még jónéhány 
példány élt a koplalói eгdđben. Vadászata nálunk csak febr. 1-től április végéig tilos; az 
esztendO nagy részében engedélyezett. 

Az utóbbi években az idejárás alakulásától függбen október végén , november folya-
mán százával érkeznek hozzánk északabbi tájakról az erdei fülesbaglyok . Rendszerint a tópadi 
utcák magas nyírfáin és az udvarok lucfen убin tanyáznak hetekig. Az 1989-es év đszén a 
felsOvárosi kápolna és a Vajdasági Bank mđgđtti udvar fáin tömegesen pihentek (egyik nyírfán 
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25 szundikált). Sajnos, a babonás emberek űzik, sőt lövik ezeket a rágcsálópusztító, hasznos 
és védett madarakat. 

Hideg novemberben a Tiszán néha megjelennek a téli vendégek és kóborlók: északi 
búvár, sarki búváz, jeges búvár, vörösnyakú vöcsök; a nálunk is költ ő  kisvđcsök. Ezek 1989 
őszén nem jelentkeztek. 

Bokorfüzesünkben rendszeres đszi-téli vendég egy-egy karvaly, a településeken és 
környékükön pedig a szintén madarakra vadászó héja. 

Tél (december, január , február) 
Havi ћбmérsékleti átlagok: 1; -2; 0 °C 
Az évszak középhőmérséklete: -0,3°C 
A csapadék mennyisége: 117 mm /47; 34; 36 mm/ 
Csapadékos napok száma: 26 
Télidđre nagyon elszegényedik községünk gerinces állatvilága. A nálunk költ ő  madarak 

nagy többsége elvonul, a többi gerinces osztály képvisel ői közül pedig sok elhúzódik, 
féldeгmedten pihen, vagy téli álmot alszik. Halaink többsége elvermel, a menyhal viszont 
januárban ívik. A csuka is élénk, hiszen néha már február végén megkezdi ívását. 

Nem látni ilyenkor gőtét, békát, gyíkot, siklót, tekn őst; de sün, denevér, ürge, h еresög 
sem jelentkezik 

Állandó (itt telelő) madaraink közül havas télen számos faj képvisel ő i beköltöznek a 
településekre, főleg a baromfit és lábasjószágot tartó háztartások udvarába vagy ahol madác-
etetőt készítenek számukra. Ilyenkor a balkáni gerle, a házi veréb, a gyöngybagoly, a kuvik, 
újabban a csóka mellett beköltözik a széncinege, a ritkább kék cinege, a zöldike, a tengelic, a 
búbos pacsirta; kóborlóként a kertekben néhány harkály, mezei veréb, csóka varjú látható. 

Télen is eredeti élőhelyén marad a jégmadár, a fogoly, míg a fácán gyakran behúzódik 
a rétről, mezđгб l az erdőbe. 

Enyhe télen a vonuló fajok közül néha áttelel a bölömbika, a tőkés réce, a bíbic, a 
szárcsa, a barázdabillegető , a feketerigó, az erdei pinty és a seregély néhány öregebb egyede. 

A megritkult állatvilág helyére néha téli vedégek érkeznek. A Tiszán tömegesen jelent-
kezhet a tőkés réce és néhány más récefaj (csö гgđréce, kerceréce), továbbá a kis- és a 
nagybukó, a kóborló dankasirály, az ezüstsirály. Tél végén mutatkozik a víz felett a kormos 
szerkđ  és a fehérarcú szerkđ ; míg a Tisza menti bokorfüzes felett az apró madarakra vadászó 
karvaly és kékes rétihéja. 

Mezőinken gyakori téli vendég a nagylilik, ritkább a kislilik; néha nagy csapatokban 
legelészik a vetési lúd, keresgél a szintén nagy rajokban kóborló kenderike. A ragadozók közül 
nyfit terepen vadászik ilyentájt a gatyásölyv és a néha itt telel đ  egerészölyv, ső t a kis sólyom 
is. 

Ártéri erdőnkben és más fás területeinken mutatkozik ilyentájt a csonttollú, a hamvas 
küllő , a nagy őrgébics és az ökörszem. 

Településeinken, parkjainkban látható [élen a kék galamb, a feny đгigб , a kisebb és 
ritkább szбlőrigó, a süvöltő , a meggyvágó, a keresztcs őrű , a zsezse és a sárgafej ű  királyka, 
valamint a csíz. 

Télidőben, este hallani a vonuló vadludak hangját. Repülésük irányából a nép az 
időjárás változására kđvetkeztet: ha északra vonulnak, felmelegedés, ha dél felé szállnak, akkor 
hideg várható. 

Emlőseink közül télen is tevékeny életet élnek a cickányok, a vakondok, az egerek-és 
a pockok, továbbá a mezei nyúl, az őz, valamint a ragadozók: a menyét, a télen fehér bundás 
hermelin, a gđrény és a róka. 

A vadászok télidőben szervezetten gondoskodnak a hasznos vad téli etetésér ől, védel- 
méről. 

Télidőben szervezik meg a kisállattenyésztők a házinyúl-, galamb- és fajbaromfi-kiállí-
tást, mert ilyenkor a legszebb a madarak tollruhája és a sz đrmések bundája. 

Településeinken télidőben gyakran felszaporodik a kóbor ebek száma, egyrészt mert 
a fajfenntartás ösztönét đl hajtott ebek közül sok kiszökik az utcára, másrészt decemberben, 
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januárban végzik az ebek kötelezđ  oltását . Sok lelketlen kutyatulajdonos ilyenkor kicsapja 
házőrzőjét, hogyne kelljen érte fizetnie az oltási díjat és az adót . Az ilyen kбbor ebek gyakran 
kán tesznek a vadállományban, de a veszettség terjeszt őivé is válhatnak. 

Az 1989-es esztendó végén és 1990 januárjában számos téli madárvendég és kóborló 
faj nem jelentkezett vidékünkön , talán mert a tőlünk északabbi tájakon sem volt tartós hideg, 
nagyobb mérvű  havazás ; és nem alakult ki vastagabb hótakaró , sem jégpáncél a vizeken. 

Ez is igazolja , hogy irreális lenne egy kis tájegység élővilágát - főleg madárvilágát -
egy-két évi megfigyelés alapján összegezni , hiszen vidékünk madárfajainak 60% 4t , összes 
állatfajainknak pedig több mint 40 %4t a területünkön csak rövidebb ideig észlelhet б  átvonu-
ló, kóborló , téli vendég vagy nagyon ritka fajok képezik. 
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ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉS SZŰKEBB KÖRNYÉKÉN AZ 
ELMÚLT ÉVTIZEDEKBEN ÉSZLELT VADON ÉLŐ  GERINCES AL- 

ZATOK ÉS HÁZIÁLLATOK FAJAINAK JEGYZÉKE 

HAIAK - RIBE - PISCES 

Szakirodalmi adatok szerint a Vaskapu vízier бmű  megépítése /1970/ előtt, ha nem is 
oly tömegesen, mint a Dunába, de a Tiszába is felúszott ívni a Fekete-tengerb ől a hatalmas 
termetű  viza (Husi husi), és gyakoriak voltak az egyéb, termetes tokfajok is. Jegyzékcink a 
vizát már nem emliti. 

Tokfélék családja -  Jesetre -  Acipenseridae 

Vágó tok -  оbi na jesetra -AclpensergüldeПtsdtdti cokbicus 
A Tisza zentai szakaszán legutóbb 1980-ban fogtak egy 6 kg-os példányt. Kivételesen 

ritka. 
sбгegtok - pastruga -Acipenser stellatus 
Kivételesen ritka; a Tisza zentai szakaszán legutóbb 1982-ben fogtak egy 5 kg-os 

példányt. 
Kecsege - kečiga -Aclpenser rutbenus 
A törökbecsei vízlépcső  megépítéséig (1977) gyakori volt a Tiszán, de a lelassult folyású 

és eliszaposodó medrű  vízben egyre ritkább; nem is horgásznak rá. 

Csukafélék családja -  Štuke -  Esocidae 

Csuka - š tuka -Esox lucius 
Korábban inkább a holtágak és a csatornák hala volt, mostanában a Tiszán is terjed. 

Pontyfélék családja - Šarani - Gyprinidae 

Bodorka - bodorka -Rutllus rutilus 
(vöгösszárnyú koncér) - Vizeinkben elég ritka 
Amur - beli amur - Ctenopbaryngodon idella 
Az 1960-as évekvégétбl észleljük a Tiszán; manapság már 15 kg testtömeget meghaladó 

példányokban is. Vizeinkben nem ívik; apró példányai hiányoznak. 
Vöгđsszáгпyá keszeg - crvenperka - Scardinius erytbropbtbalmus 
Főleg a holtágak és a csatornák apróbb hala. Sokan összetévesztik a jásszal. 
Doшolykб  - klen -Leuciscus cepbalus cepbalus 
(fejes domolykб) - Koгábbaп  is ritka volt a Tiszán; a vízfolyás lassulásával állománya 

csökken. 
Jász - jaz -Leuciscus idus 
A szennyezettebb vizet is elég jól elviseli, a Tiszán egyre gyakoribb horgászzsákmány. 
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Balin - bolen -Aspius aspius 
(ragadozó đn, búcó - bucov) - A vízlépcsб  megépítését és a sorozatos felszíni víz-

szennyezéseket /kбolaj/ követбen állománya csökkent; ritka a termetesebb példány. 
Kurta baing - belka - Leucapius delineatus 
Apró termete miatt a horgászok nem ismerik. Elég kevés van bel бle a Tiszán, az 

öntözđcsatornában (Zenta Ada között) és a Csík-patakban. 
Küsz - uklija -Alburnus alburnus 
(szélhajtó küsz, "bökle") - Régebben rengeteg volt, állománya megcsappant. 
Karikakeszeg - krupatica - Blicca boerkna 
Fđleg a Tiszában gyakori , de a holtágakon és a réti csatornákban is élnek kisebb 

példányok. Sok horgász összetéveszti a dévérrel. 
Dévérkeszeg - deverika -Abramis brama 
Régebben gyakori volt, manapság igen ritka. 
Laposkeszeg - kesega -Abramis ballerus 
Hol tömegesebben, hol ritkábban jelentkezđ  faj. A zentaiak "dunai keszeg" néven 

említik. 
Bagolykeszeg - crnooka deverika -Abramis sapa 
Az elбbbihez hasonlóan idđszakonként változó mennyiségben jelentkezik. Egyesek 

"cápakeszeg" néven említik. 
Szilvaorrи  keszeg - pavonos - Vimba vimba 
(évakeszeg) - Ezen a Tisza -szakaszon kivételesen ritka. 
Garda - sabljarka -Pelecus [ultratus 
Régebben a tiszavirág rajzásakor és đsszel a halastavak lepcsapolásakor nagy rajokban 

jelentkezett , manapság szórványosan fogható hal. A zentaiak "galla" és "kardkeszeg" néven 
emlitik. 

Compó - linjak - Tinka tinka 
(nyálkás compó, cigányhal) - Réti csatornákban és holtágakban szórványosan el đfor-

dul6 faj. 
Paduc - podust , skobalj - Cbondrostoma nasus 
A törđkbecsel vízlépcsб  megépítése elđtt gyakori volt a gyorsabb folyású szakaszokon; 

manapság csak véletlenül téved erre. 
Márna - mrena - Barbus barbus 
A Tisza vízfolyásának lelassulásával és medrének eliszaposodásával nagyon megritkult; 

régebben gyakori volt. 
Fenékjáró küllб  - govedarka , kгkuša - Gobio gobio obtusirostris 
Homokos és köves aljzatú, felgyorsuló vízfolyású Tisza-szakaszokon, sekélyebb vízben 

nem ritka ; /"ilona"/. 
Halványfoltá küllб  - krkuša - Gobio albipánnatus vladykovi 
Tiszán, a sekély, homokos, köves aljzatú, lassúbb folyású helyeken, szórványos, de 

terjedб, apró termetű  faj. 
Kínai rasbora - razbora - Pseudorasbora parva 
A távolkeleti nбvényevб  és planktonevđ  halak ivadékával véletlenül bekerült, apró 

termetű  faj; fđleg a réti csatornákban található, terjed б  faj. 
Szivárványos бkle - gavčica -Rbodeus sericeus amarus 
Réti csatornákban és holtágakban kis számban található. 
Kárász - karaš - Carassius carassfus 
A negyvenes évek elején rengeteg volt a Mákosban az un . Szipán-tóban ; mostanában 

alig található a holtágakban , réti csatornákban , ill . a Csík-patak kiszélesedett szakaszain. 
Ezüstkárász - srebrni ka гaš , babuška - Carassius auratus gibelio 
Az 1960-as évektбl kezdđdđen minden vizünkben található. 
1986-ig csak ikrás (nбstény) példányai éltek vizeinkben. Más pontyfélékkel összeívott 

ugyan, de nem keresztezđdött. Néhány éve hímek (tejesek) is megjelentek. 
Ponty - šaran - Cyprinus carpio 
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Az 1970-es évekig tömeges volt a Tiszán, holtágakon, s őt a réti kis csatornákban is; 
később ismeretlen okból szinte eltűnt. Manapság is elég ritka, noha évente halasítják a Tiszát 
magas hátú pikkelyes és kevés pikkelyű  (tükrös) példányaival. Régebben két alakja élt a 
Tiszában: a nyurga ponty és a magasabb hátú t őponty. A tavi pontyok szaporodóképessége 
vitatható. Az eddig kifogott és hitelesen mért legnagyobb példányt Répás István fogta 1989• 
július 31-én; súlya 18 500 g volt. 

Fehér busa - beli tolstolobik -Hypophtbalnzichthys molitrix 
Az 1960-as években halastavakban telepített távolkeleti planktonev ő  faj ma már nem 

ritka a Tiszában sem. 
Pettyes busa - sivi tolstolobik -Aristichthys nobilis 
Nagyon apró állatokkal és korhadó anyagdarabkákkal táplálkozó, gyorsan növ ő  faj. A 

Tiszán megjelent ugyan, de ritka. 

Csíkfélék családja - vijuni - Cobitidae 

Réti esik - čikov -Misgurnus fossilis 
Régebben a réti csatornákban, mocsarakban gyakori volt, manapság nagyon ritka. 
Vágбcsfk - vij un - Cobitis taenia 
Megtalálható vizeinkben, de az utóbbi két évtizedben állománya gyérül. 

Harcsafélék családja -  somovi -  Sžluridae 

Harcsa - som - Silurus glanis 
A Tiszán és a bátkai holtágban hatalmas példányok is élnek. Évente horogra kerül 

néhány 40-60 kilós példány a Tiszán. Lehet, hogy a lassú folyású víz és a feliszapolódó meder 
kedvező  számára. Az utóbbi években a sporthorgászok is használhatják a. kuttyogatót 
("puttyogatб"), segítségével ritkítják az đreg harcsákat, de a pergető  (villantós) horgászok 
zsákmányában sem ritka. 

Törpeharcsa -félék családja -  američki somići -  Ictaluridae 

Törpeharcsa - američki somić  - Ictalurus nebulosus 
Észak-Amerikából telepítették Európába a múlt sz 7  d végén. Vidékünkön az 1920-as 

években terjedt el, és az 1950-es évekig tömeges volt a Tiszán, holtágakon, csatornákban, majd 
hirtelen eltűnt. Mostanában nagyon ritkán kerül el ő  egy-egy példány a réti csatornákból vagy 
a holtágakból. 

Angolnafélék családja - jegulje - Anguillidae 

Angolna - jegulja -Anguilla anguilla 
A Tiszán minden évben horogra akad egy-két példány. Kóborló. 
Vére mérgező . Tisztításkor bőrét lenyúzzák. 

Tőkehalfélék családja -  bakalari -  Gadidae 

Menyhal - manić  - Lota Iota 
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Kisebb állománya él a Tiszában, de csak télen merészkedik el ő . Januárban ívik. 

Naphalfélék családja -  sunčanice -  Cent  rarchidae 

Naphal - suјќanica - Lepi mis gibbosus 
(napkárász) - Főleg a réti csatornákban, holtágakban gyakori, de innen a Tiszába is 

bekerül; a lassú folyású szakaszokon él. Kanadából hozták Európába díszhalként, de minden-
hol elterjedt. Ikrafaló, káros, nálunk elkorcsosult. 

Sügérfélék családja -  grgeči -  Percidae 

Sügér - grgeč, bandar -Perca fluviatílis 
Kis számban, de minden vizünkben előfordul, csak apró. 
Vágó durbincs - obični balavar - Gymnocephalus cernuus 
(Acerina cernua) - Minden vizünkben el őfordul, de csökkeni állományú. Úgy látszik, 

kiszorítja a széles durbincs. 
Széles durbines - zdepasti balavar - Gymnnocephalus balovi 
Az 1970-es évek derekán írták le, addig a vágó durbincs zömökebb formájának 

tartották. Minden vizünkben eléfordul, a Tiszán gyakori, főleg a kihányásos folyószakaszokon. 
Selymes durbincs - prugasti balavar - Gymnocephalus schraetzer 
("sógorsüllő") - Régebben gyakori volt a Tiszában, manapság nagyon ritka. 
Fogassüllб  - smud - stizostedron lucioperca 
(Lucioperca saradra) -Elég gyakori a Tiszán, hiszen évente halasítják a folyót megter-

mékenyített sülyikrát tartalmazó "fészkekkel". 
Kбsüllб  - smud kamenjar - stizostedion volgense 
A kapófogak nélküli, erбteljes harántcsíkolású kбsüllé régebben elég gyakori volt a 

Tiszán, ma inkább a DTD nagycsatornáin (Padénál) gyakori, a Tiszán nagyon ritka. 
Magyar bйcб  - veliki vretenar - Zingel zingel 
(Aspro zingel) -Az 1970-es évekig elég gyakori volt a Tiszán, majd nagyon megritkult; 

manapság alig található. "Baráthal" néven ismerik a zentaiak. 
Német bdcб  - mali vretenar - Zingel streber 
(Aspro streber) - Régen is ritka volt, de mintegy három évtizede nem jelentkezik ezen 

a folyószakaszon. 

Gébfélék családja - glavo či - Gobiidae 

Tarka géb - mramorasti glavoč  -Proterorhinus marmoratus 
Jelenléte eddig nem volt bizonyított. 1990 tavaszán fogtam fejlett példányokat a Tisza 

kđvezett medrű  szakaszán a város elétt. 
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KÉTÉLTŰEK - VODOZEMCI - АМРІІВІА  

Farkos kétéltűek - Repati vodozemci - Caudata 

Tarajos gбte - krestasti triton - Trlturus cristatus 
Holtágak sekély vizében , kis csatornákban , hullámtéren. 
Pettyes gdte - običan triton - Trtturus vulgaris 
Az elбbbihez hasonló élбhelyeken ; gyakoribb. 

Farkatlan kétéltűek - Bezrepni vodozemci -Anura 

Korongnyelvű  békafélék családja - Mukači - Discoglossidae 

Vöгöshasú unka - crvenotrbi muka č  - Bombina bombina 

Kis állóvizekben , hullámtéren. 
Vöröshasú unka zöld szín ű  változata - Bombina bombina var. viridis - Szikes , nedves 

réteken , mocsarak szélén. 

Ásóbékafélék családja -  žabe češnjarke - Pelobatidae 

Barna ás6béka - žaba češnjarka - Pelobatesfuscus 

Az I. és II . terasz lazább talajú részein. 

Varangyfélék családja -  krastave žabe -  Bufonidae 

Barna varangy -  obična krastava žaba - Bufo bufo 
Holtágak , nádasok mentén , mezбvédб  erd6sávokban. 
Zöld varangy - zelena krastava žaba - Bufo viridis 
Mezбn, kertben , utcákon ; nagyon gyakori. 

Levelibékafélék családja -  kreketuše -  Hylidae 

Zöld levelibéka - kreketuša (gatalinka) -Hyla arborea 
Erdбben , gyümölcsđsökben , kertekben. 

Valódi békafélék családja -  prave žabe - Ranldae 

Mocsári béka - poljska žaba -Rana arvalis 
Nedves réten , nádasok mentén , hullámtérben. 
Erdei bćka - dugonoga žaba -Rana dalmattna 
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Ártéri erdő  tisztásán; meglehetősen ritka. 
Kecskebéka - zele ~a žaba -Rana esculenta 
Fđleg holtágak, csatornák szélén. 
Tavi (kacagб) béká - barska zaba -Rana ridibunda 
Tisza szélén, holtágakban. Legtömegesebb. 

HÜLLŐK - GMIZAVCI - REPTIL[A 

Gyíkok - Gušteri - Sauria 

Fürge gyík - sivi gušteг  - Lacerta agilis 
Mezőn, réten, hullámtér szárazabb részén, temet őben. 
Homoki gyfk - krimski gušter -Lacerta taurica 
Pána, Mátka körtöltésein. 

Kígyók -  Zmije -  Serpentes 

Vfzisiklб  - belouška -Natrix natrix 
Tisza szélén, holtágak mentén, nádasokban. 

Teknősök -  Kornjače -  Testudines 

Mocsári teknős - barska kornjača -Emys orbicularis 
Holtágakban, réti csatornákban, volt réti halastó visszamaradt kis vizeiben; néha a 

Tiszába is besodródik a lecsapolt vízzel. 

MADARAK - PTICE - AVES 

Gerinces állataink közül községünk területén fajokban messzemen ően leggazdagabb 
a madarak osztálya. Részben ezért, részben a madarak iránti vonzalom miatt, az elmúlt 
évtizedekben rengeteg észlelés gy ű lt össze, amelyeknek csak tđredékét kđzölhetjük itt (füze-
tünk jellege és terjedelme miatt, másrészt mert ezt a t đbbi osztály fajainál sem tettük). 

Az észlelők nevét legtöbbször csak гбvidítve közöljük a következők szerint: 
Cs. - Csornai Richárd 	 H. -Hagymás Károly 

Ger. - Gergely József 

Gu. - Guelmino János 

P.  -Pille István 

sz. - szlivka Iászló 

A ritkábban jelentkező  észlelők teljes nevét közöljük. 
Tekintettel a madarak mozgékonyságára, nem korlátozódhattunk szigorúan közsé-

günk területére, hanem a keleti határa mentén figyelembe vettük a Zentával átellenes bánáti 
területet mintegy 6-8 km távolságra, hiszen itt terül el Mátka, amely ma is Zentához tartozik, 
Вudzsák, amely korábban tartozott községünkh đz. Jegyzékbe vettük a Gunaras területén 
észlelt fajokat is, hiszen Gunaras néhány évtizeddel ezel őtt szintén Zentához tartozott. A 
távolabbi területeket viszont mellőztük, mert akkor már értékelnünk kellett volna a közeli 
halastavak madárvilágát, amely a zentai körülményekt ől jelentősen eltér. 

A madaraknál a következő  fogalmakat jelöljük: 
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— költ vagy költött a község területén az utóbbi évtizedekben; 

— állandó faj - nálunk költő, télen is itt tartózkodik (pl. széncinege , szarka stb.); 

— vonuló - nálunk költő , бsszel távozó, tavasszal visszatér б  faj (pl. fehér gólya, fürj 

stb.); 

— átvonuló -északabbi vidéken költ б, területünk felett átrepülб  vagy csak rövid 

pihenđt tartó fajok (pL vadludak, daru); 

— vendég (бszi, téli, nyári) - máshol költбΡ, de néha hetekig, néhány hónapig nálunk 
tartózkodó fajok (fenyőrigó, zsezse) 

— kóborló - máshol költđ, de területünkbn az év bármely szakában megjelen б , 
eseleg egy-két napig itt tartózkodó fajok egyedei (pl. kiskócsag, csérfajok, holló 
stb.); 

— nagyon ritka faj -évtizedek folyamán véletlenül ide téved б  egy-egy példány (pl. 
futómadár , keselyűk, sasok stb.). 

A Zentai Múzeum leltárkönyvébe bevezetett preparátumot és fészekaljat — függetlenül 
attól, hogy azt pillanatnyilag hol érzik — a következ б  módon jelöltem: Múz.: prep., fész. 

CSALÁDOK ÉS FAJOKJEGYZÉKE 

Búvárok - Morski gnjurci - Gaviidae 

Északi bиvár - krivokljuni morski gnjurac - Gavia stellata 
NAGYON RITKA. Hideg novemberekben jelenik meg néha a Tiszán 1-2 példány. L бtték 

már Zentán (Cs.). 
Sarki btvár - morski gnjurac - Gavia arctica 
NAGYON RITKA. Ősszelvagy tavasszal jelenik meg néha a Tiszán 1-2 példány (P., Ger.). 

Múz.: prep. 
Jeges bиvár - veliki morski gnjurac - Gavia immer 
NAGYON RITKA. Néha бsszel a Tiszán egy-egy példány. Legutóbbi észlelés: 1988• nov. 

5., egy pld. (Gu.). Hagymás: prep. 

Vöcskök - Gnjurci - Podicipadae 

юsvöcsök - mali gnjurac - Podiceps ruficollis 
KÖLT a a holtágakon, szikes mocsarakon, korábban a réti halastónál. Vonuló. Kés đ  

бsszel, télen a Tiszán (Cs., P., H., Ger., Gu.). Múz.: prep., fész. 
Peketenyakú vöcsök - zlatouhi gnjurac - Podiceps nigricollis 
ÁTVONULÓ, de az 1950-60-as években költött is a Kerekszéknél és a Zari ć-barán (P., 

H., Gu.). Múz.: prep., fész. 
Vörösnyakіі  yöcsök - ridoglavi gnjurac -Podicepsgr'seigena 
ÁTVONULÓ. Вudzsák: 1984. május 14. - 3 pld. (Ger.); Tisza; 1988• nov. 9. egy pld. 

(Gu.). Múz .: prep. 
Bábos vöcsök - ćubasti gnjurac - Podiceps cristatus 
Költött a réti halastóban (Ger.). Most ÁTVONULÓ (P., Gu.) 
Fбleg márciusban , áprilisban a Tiszán . Múz.: prep. 
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Kárókatonák - Vranci - Phalacrocoracidae 

Kárókatona - veliki vranac (kormoran) - Pbalacrocorax carbo 
ÁTVONULÓ; ritka. 1957. márc. 22. Gunaras, több pld. (Sz.), 1984. május 14. Budzsák, 

1 pld. (Ger.); 1989• július 1. Zenta, 1 pld. (H.), 1990. június 26. 1 pld. (Gu.). 

Gémek, bölömbikák -  Čaplje -  Ardeidae 

Bölöшblka - bukavac - Botaurus stellaris 
Költött a réti halastó és a pánai holtág nádasában . Mostanában 
ÁTVONULÓ, néha áttelel (P., Gu., Ger.); Múz.: prep. 
Törpegém (pocgém) - čapljica -Ixobrycbus miautus 
KÖLT a pánai holtágon és a réti halastó nádasában. Vonuló. (Cs., P., H., Ger.); Múz.: 

prep., fész. 
Bakcsó - gak (no ćna čaplja) - Nyctícorax nycticorax 
Költött Bátkán a holtág fáin 1954-58-ban (P., H.). Manapság 
KÓBORLÓ; elég gyakori a Tisza szélén (Gu.); Múz.: prep., fész. 
Selyemgém (üstökös gém) - žuta čaplja -Ardeola ralloides 
KÖLT a budzsáki holtág nádasában (Ger., 1985, 1988.) Vonuló. Az ötvenes években is 

költött (H.). Múz.: prep., fész. 
Nagykócsag - velika bela čaplja - Egretta alba 
KÓBORLÓ; nyáron a Tisza hullámterén; ritka (Cs., Gu.) 
Klskбcsag - mala beta čaplja - Egretta garzetta 
KÓBORLÓ és átvonuló, a Tisza hullámterén elég gyakori. Csornai szerint a harmincas 

években rengeteg volt; kđltđtt a moholi Holt Tiszán. (Cs., P., H., Ger.). Bátkai hullámtéren 
1976. aug. 14. kb. 40 pid.; 1987. aug. 26. Tisza felett 20 pld. vonult; 1988. ápr. 26. a hullámtéren 
2 pld., 1989. június 28. Koplalónál vonult a Tisza felen kb. 70 pld. 1990. aug. 20-21-én a Tisza 
szélén 6 pld. (Gu.); Múz.: prep. 

Szürke gém - siva čaplja -Ardea cinerea 
KÖLT a budzsáki holtágnál (Ger. 1988•); korábban Padéval költött (P.); gyakori a Tisza 

hullámterén (1989. július 6., 14 pld. - Gu.); Múz.: prep., fész. Vonuló, néha áttelel. 
Vörđs géш  - mrka čaplja -Ardea purpurea 
KÖLTabudzsáki nádasban (Ger.); régebben a réti halastónál (P.);ATisza hullámterén, 

ritkán (1989. július 26., 1 pld., Gu.); Múz.: prep. fész. Vonuló. 

Gólyák - Rode - Ciconiidae 

Fehér gólya - bela roda - Ciconia cicoma 
KÖLT a településeken (kb. 6-8 pár). Pele 1950-1987 közđtt 340 fiókát gyűrúzőtt meg. 

Vonuló. (Cs., H., Ger., Gu.); Múz.: fész. 
Fekete gólya - crna roda - Ciconia nigra 
ÁTVONULÓ. F6leg nedves réten tátható nyár végén Becke és Koplaló területén. Szanád 

és Тбгбkkanizsa környékén költ az á гtéгi erdőben (Cs., P., H., Ger., Gu.); Múz. prep. 

Kanalasgémek és íbiszek - Kašlkare i ibis! - Threskiornithidae 

Kanalas géш  - čaplja kašikarka -Platalea leucordia 
KÓBORLÓ; néha megjelenik a Tiszá hullámterén (Cs., Gu.); Múz.: prep. 
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Batla - ražanj trkoč  - Pkgadisfascinellus 
ÁTVONULÓ; fбleg бszelбn. Ritka, néha évekig nem látni (Cs., H.); Múz.: prep., fész. A 

fészekalj arra utal, hogy költđtt erefelé. 

Récefélék - Patke, guske -Anatidae 

Nyári lúd - divlja gurka - Anse: araser 
ÁTVONULÓ; egyre ritkább (P., H.) 
Vörösnyakú lúd - crvenovrata guska - Branta ruficollis 
NAGYON RITKA átvonuló (Cs., H.) 
Nagylilik - lisasta guska - Araser albifroпs 
TÉLI VENDÉG; a mezбkön gyakori és tömeges novembe гtбl márciusig. A szikes 

mocsarak környékén is tanyázik (Cs., P., H.); 1988• jan. 30., Fels бhegy, 70 pld. - Ger. Múz.: 
prep. 

Kislilik - mala guska -Ansi: erytbropus 
TÉLI VENDÉG; mezбkön, decembeгtбl márciusig; az elбbbinél ritkább. (Cs., H., Gu.); 

Múz.: prep. 
Vetési lúd - guska glogovnja ča -Ansi:fabalis 
és alfaja : Anscr fabalis arvensis 
TÉLI VENDÉG a mezбkön; elég tömeges, fиleg december elején. 
(Cs., P., H .); 1989 . nov. 11 . - mintegy 120 pld. vonult (Ger.). 
Énekes hattyú - žutokljuni labud - Cygnus cygnus 
NAGYON RITKA átvonuló; 1987. dec. 9•, 4 pld. Riesz Attila. 
Bütykös ásólúd - šaгena utva - Tadorna tadorn'? 
ÁTVONULÓ; mezбkön, fбleg januárban (Cs., H.); Múz.: prep. 
Tókés réce - divlja patka -Avas platyrcbyncbos 
KÖLT néha a bátkai holtágon. Télen sok gyűlik össze a Tiszán, holtágakon (Cs., P., H., 

Ger., Gu.); Múz.: prep., fisz. 
Csörgб  réce - kгžuђa patka - Avas creca 
ÁTVONULÓ; иsszel a legtömegesebb átvonuló récefaj, néha téli vendég (P., H.); Múz.: 

prep. 
Kendermagos réce - kreketaljka patka -Ansi: strepera 
ÁTVONULÓ, fбleg бsszel (P., Ger.) 
Fütyülб  réce - zvižda гka patka -Aпas penelope 
ÁTVONULÓ, (P.); Kerekszék, 1984. március 18. - több pld. (Ger.) 
Nyflfarkú réce - lastarka patka -Anas acuta 
ÁTVONULÓ, fиleg tavasszal. Csornai szerint költött itt az 1930-as években. Kerekszék, 

1984. ápr. 1. - 1 pár (Ger.); Múz.: prep. 
Böjti réce - pupčanica patka -Anas querquedula 
ÁTVONULÓ; valószínűleg költött az 1950-es évek végén a Kerekszékben (Pille); ezt 

részben megerбsíti a Múz .: prep. (Hagymás , Kerekszék , 1957. július 30.). 
Kanalas réce - zli čагka patka -Anas clypeata 
ÁTVONULÓ; (P.); Kerekszék, 1984. ápr. 15.  -4  pld. (Ger.) 
Barátréce - ridoglava plovka -Aytbya ferina 

ÁTVONULÓ; (P., H.); Múz.: prep. 
Cigányréce - patka njorka -Aytbya nyroca 
ÁTVONULÓ; бszidбben fбleg a bárkai holtágon (P., H.). Múz.: prep. 
Kontyos réce - ćubasta plovka -Aytbya fuligula 
ÁTVONULÓ; télen a Tiszán /P./; 1986. I. 2-án 3 pld. (Ger.) 
Füstös réce - mrka patka -Melaniva fusca 
ÁTVONULÓ, ritka, de I5tték Zentánál a Tiszán (Cs., Gulyás K.) Múz.: prep. 
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Kerceréce - plovka dupljadca - Bucephala clangula 
TÉLI VENDÉG a Tiszán (P., H.); Múz.: prep. 
Ktsbukб  - mali ronac - Mergus albellus 
TÉLI VENDÉG a Tiszán és a belvizeken; Ger.: 1983. II. 12. Múz.: prep. 
Nagybukó - veliki ronac -Mergus merganser 
TÉLI VENDÉG a Tiszán (P.). Múz.: prep. 

Héjafélék, ölyvek, sasok - Jastrebovi, orlovi - Accipitridae 

Vörös kánya - ridasta lunja - Milvus milvus 
ÁTVONULÓ, ritka (Cs., H.) 
Barna kánya - crna lunja -Milvus migrans 
KÓBORLÓ (P., H.). Múz.: prep. 
Héja - jastreb kokošaг  -Accipitergentžlis (Asturpalumbarius) 
KÖLT a Zarić-baгánál (Ger.: 1988). Állandó. Korábban téli kóborlóként említik (Cs., 

H., P.) 
Karvaly - kobac ptičar -Accžpiter nisus 
TÉLI VENDÉG, főleg a hullámtéri bokorfüzesben (általánosan észlelt). Múz.: prep. 
Gatyás ölyv - gaćasti mišar - Buteo tagopus 
TÉLI VENDÉG, mezön, réten (P., H.). Múz.: prep. 
Pusztai ölyv - ridi stepski mišar - Buteo rufinus 
ÁTVONULÓ, ősszel, ritka (Cs., P.). Lőtték Zentánál. 
Egerészölyv - mišar - Buteo buteo 
KÖLT a hullámtéri erdőben (Ger., Gu.); vonuló. Korábban átvonuló vagy téli vendég 

(P., H.). Múz.: prep. 
Kígyászölyv - orao kečer - Circaétus gallžcus 
NAGYON RITKA átvonuló (Cs.) 
Fekete sas - orao k1ktaš -Aquila clanga 
NAGYON RITKA átvonuló, főleg kora tavasszal; Gunaras, 1957. március 20. (Sz.) 
Parlagi sas - orao krstaš -Aquila beliaca 
NAGYON RITKA átvonuló (H.); Obornja čai rét, 1957. márc. 5. (Sz.) 
Rétisas - orao belorepan - Haliaitus albicilla 
NAGYON RITKA átvonuló (H.); 1937. febr. 12. (Cs.). 
Kékes rétihéja - poljska eja - Circus cyaneus 
TÉLI VENDÉG; (P.); Kerekszék, 1988. október 30. - (Get.) 
Barna rétihéja - eja mo čvaгica - Circus aeruginosus 
KÖLT a réti halastó nádasában (P., Ger.); Múz.: prep. Vonuló. 
Fakókeselyű  - sup beloglavi - Gyps fulvus 
NAGYON RITKA átvonuló (P.); egy példány berepült a városháza ablakán, és elfogták 

(1947. június 12 én). 

Sólymok -  Sokolovi -  Falconidae 

Kerecsensólyom - stepski orao - Falco cberrug 
NAGYON RITKA átvonuló. Budzsák, 1984. október 18. - 1 pld. Ger. Múz.: prep. 
Vándorsólyom - sivi soko - Falco peregrinus 
ÁTVONULÓ; az 1950-es években többször észlelték, főleg októbertől áprilisig (H.). 

Mostanában nem látni . Múz.: prep. 
Kabasólyom - lastavičaг  soko -Falco subbuteo 
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KÖLT; (Cs., P., H.); Keresztes, 1988. június 18. (Ger.). Múz.: prep. - 1958. június 16. 
Vonuló. 

Kissólyom - sokolić  -Fako colunibarius (F. aesalon) 
TÉLI VENDÉG; (Cs., P.); Get.: 1984. nov. 4. és december 14. 
Kék vércse - siva vetгuša - Falco vespertinus 
KÖLT, de egyre ritkább (P.); Gergely: Kerekszéknél költ (1989• június 10.). Rovarpusz-

tító. Múz.: prep. Vonuló. 
Vörös vércse - vetгuša - Falco tinnunculus 
KÖLT a réti akácosban, az ipari đvezet fáin (Cs., P., H., Ger., Gu .). Elég gyakori; vonuló, 

néha áttelel. Múz.: prep., fész. 

Fogolyfélék cs. -  Fazani i jarebice -  Phasanidae 

Fogoly. poljska jarebica - Perdix perdix 
KÖLT a mezön. Csornai (1935): "Némelyik kukoricatáblában 150-200 tanyázik." Ma-

napság kevés van (P., H., Ger., Gu.). Állandó, télen csoportokba veródik. 
Fürj - prepelica - Coturnix coturnix 
KÖLT a mezőn, de kevés (Cs., P., H., Ger., Gu.). Vonuló, korán távozik. Múz.: prep., 

fész. 
Fácán - fazan - Pbasianus colcbicus 
KÖLT a mezón; állományát keltetéssel gyarapítják, de így is kevés jut a vadászoknak 

(P., H., Get., Gu.). Néha a hullámtéri vagy más erd бs övezetben taгtózkodik. Állandó. Múz.: 
prep., fész. 

Darvak cs. -  Ždralovi -  Gruidae 

Daru - ždгal - Grus grus 
ÁTVONULÓ; бsszel, tavasszal tđbb népes raj vonul át Zenta felett ÉK-DNy irányban és 

vissza, de ezen a területen titkán tartanak pihen đt (Cs., P., H., Get.). Gu.: 1989. március_ 25.; 
november 11. és 1990. január 6. - a legutóbbi észlelések. 

Guvat-  és víziityúkfélék cs. -  Barske koke -  Rallidae 

Guvat - barski petlovan -Rallus aquaticus 
KÖLT a Kerekszékben (Ger.). Korábbi észlelések (Cs., H., P.). 
Az adai Budzsákban is költ (Tóth L.). Vonuló. 
Pettyes vízicsibe - barski petli ć  -Porzana porzana 
Költött a Kerekszéken (H., P., Get.), ma átvonuló . Múz.: prep. 
Kis vízicsibe - mali barski petlić  -Porzana parua 
ÁTVONULÓ; ritka (P.) 
Haris - prdavac - Crex crex 
Költött a nedves, szikes réteken (Cs., P.), ma átvonuló (H., Ger.) 
Vízityák - barska kokica - Gallinula cbloropus 
KÖLT a holtágakon, néha az elđntött hullámtéren (P., Gu.), a Zari ć-barán (H.). Múz.: 

prep. Vonuló. 
Szárcsa - liska - Fulica atra 
Kđltött a holtágakon, hullámtéren (P., Gu.), Zari č-barán (H.). Vonuló, de néha áttelel. 

Múz.: prep ., fész. Most átvonuló. 
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Túzokok Cs. - Droplje - Otididae 

Reznektиzok - mala droplja - Otis tetrax 

ÁTVONULÓ; Lđtték Zentán (Cs.); Gunarasból Szlivka jelzi. 

Lilék -  Vivci -  Charadriidae 

Parti lile - blataгić  - Cbaradrius biaticula 
ÁTVONULÓ; május közepén /Get./ 
Kislile - zujavac slepi ć  - Cbaradrius dubius 
ÁTVONULÓ; nem ritka (P., Get.) 
Széki lile - zujavac zlatar - Cbaradrius alexandrinus 
ÁTVONULÓ; szikeseken pihen (P.) 
Bfbic - vivak - Vanellus vanellus 
KÖLT a nedves réteken. Vonuló, de néha áttelel (Cs., P., H., Get., Gu.). Múz.: prep., 

fész. 
Kбfotgatб  - peščaгka morska -Arenaria intetpress 
ÁTVONULÓ; ritka; lđtték Zentán (Cs.). 

Cankók, godák, szalonkák -  Šljuke -  Scolopacídae 

Aprб  partfutб  - blatarić  patuljak - Calidris (Tringa) minuta 
ÁTVONULÓ; ritka (Cs.), a köгnyezб  halastavakon pihen. 
Teшш inck-partfutб  - blatarić  crnč ić  - Calidris temminckii 
ÁTVONULÓ; ritka (Cs.) 
Havasi partfutе  - severni zalar - Calidris (Tringa) alpira 
ÁTVONULÓ; gyakoribb mint a fentiek (Cs., P.) 
Pajzsoscankб  - prudnik ubojica -Philomacbuspugnax 
(Tringa p., totanus p., Pavoncella p.) 
ÁTVONULÓ; szikes mocsarainkon néha nagy csapatokban látni tavasszal, nyáron, 

đsszel (Cs., P., H., Get.). Múz.: prep. 
Kormos caпkб  - mrki prudnik - Tringa erytbropus 
(Totanus fuscus - füstös cankó) 
ÁTVONULÓ nyár végén, néha elég sok (Cs. P.). Múz.: prep. 
Piroslábf caпkб  - crvenonogi prudnik - Tringa totanus 
KÖLT a Kerekszéken (1986, 1988. - Ger.). Korábban átvonult (Cs., P.). Vonuló. 
Szürke caпkб  - veliki prudnik - Tringa nebularis 
ÁTVONULÓ a szikes mocsarakon, ffSleg nyáron és đsszel (Cs., H.) Múz.: prep. 
Erdei caпkб  - prudnik pijukavac - Tringa ocbropus 
ÁTVONULÓ a Tisza hullámterén, kis számban (P.) 
Rćti caпkб  - prudnik lipavac - Tringa glareola 
ÁTVONULÓ, fбleg tavasszal és nyáron a szikeseken (Cs., H., P.). 
Kerekszék, 1988. április 20. -  Get.  Múz.: prep. 
Billegetđ  caпkб  - polojka - Tringa bypoleucos 
ÁTVONULÓ; nyáron néhány példányt gyakran látni a Tisza szélén (Cs., P., H.). Manap-

ság a szennycsatorna to гkolatánál a leggyakoribb (Gu.). Múz.: prep. 
Nagygoda - obična muljača -Limosa linaosa 
ÁTVONULÓ (P., H.). A harmincas években és valamivel kés бbb is nagy tđmegekben 

vonult át tavasszal és nyáron (Cs.). Padénál ma is költ a Кaгikán (Tóth L.). Múz.: prep. 
Kisgoda - crvenorepa muljača -Limosa laporiica 
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ÁTVONULÓ; mocsaras terepeken korábban gyakori volt (Cs.), manapság ritka. 
Nagypбli (póling) - velika zlovremenica - Numenius arquata 
ÁTVONULÓ; korábban tömeges volt a szikeseken március-május, ill. július-október 

idđszakokban (Cs.). Késđbb kisebb számban jelentkezett (P., H.). Múz.: prep. 
Kispбli - srednja zlovremenica - Nume иius phaeopus 
ÁTVONULÓ a szikeseken; eléggé tömeges (Cs., P.). Kerekszék, 1988. április 24. kb. 80 

pld. (Ger.). Múz.: prep. 
Erdei szalonka - šumska šljuka - scolopax rusticola 
ÁTVONULÓ. Régebben gyakori eszi vadászzsákmány volt (Cs.), ma ritkán jelentkezik 

kis számban (H., Ger.). Hullámtéri erd đ, 1989. okt. 22. -Tóth L. Múz.: prep. 
Sárszalonka - š ljuka bekasina - Gallinago gallinago 
ÁTVONULÓ ; régen tömeges volt a holtágakon (Cs, P, H). Múz.: prep. 
Kis sárszalonka - šljučica -Lymnocryptes minima 
ÁTVONULÓ; télen, tavasszal, szikesen, holtágon /H, Ger./. Múz.: prep. 

Gulipánok és székigólyák -  Sabljarke -  Recurvirostridae 

Székigбlya (gólyatöcs) - vlastelica -  Ii ma  ntopus himantopus 
ÁTVONULÓ; szikes mocsarakon /Cs, H./. Újabban Csóka közelében, a Terjáni-réten 

költ (Ger. 1987, 1988.). Múz.: prep. 
Gulipán - sabljarka -Recurvirostra avosetta 
ÁTVONULÓ; szikeseken, ritka (Cs., P., H.). Múz.: prep. 

Ugartyúkok - Potrci - Burhinidae 

Ugattyák - noćni potrk - Burhinus oedicnemus 
ÁTVONULÓ ; szikesen tavasszal , đsszel ; ritka (Cs.). Múz .: prep. 

Székicsérek és futómadarak -  Trkalice i zujavci -  Glareolidae 

Futómadár - plava trkalica - Cursior curslor 
NAGYON RITKA; 1929 okt. végén lбttek egyet Zentán. Jugoszláviában ez az egyetlen 

páldány. Múz.: prep. 
Székicsér - zujavac - Glareola pratincola 
ÁTVONULÓ ; régebben tiibb volt a szikeseken (Cs., H.); ma ritka 

RaьІбsiirályok -  Pomornici -  Stercorariidae 

Ékfarké halfarkas - kratkorepi pomornik - stercorarius parasiticus 
NAGYON RITKA; az 1950ks években Fehér István Lбtt egy példányt Zenta határában, 

amikor a tanyán csirkét lopott a halfarkas (P.) 

Sirályok, csérek - Galebovi, čigre -  Laridae 

Törpesirály (kis sirály) - mali galeb -Larus miautus 
KÓBORLÓ ; Csornai emliti mint zentai ritkaságot 
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Dankasirály - obični (геčП i) galeb - Lanus ridibundus 
KÓBORLÓ; régebben átvonuló példányok tanyáztak a Tiszán, f đleg télen (Cs., P.). Az 

utóbbi években állandóan és elég tömegesen jelen van a folyó zentai szakaszán; halpusztulás-
kor rengeteg van belđlük; a szántásokon is megjelenik. Gergely (1988) szerint Csóka közelé-
ben költ. Múz.: prep. 

Ezüstsirály - srebrni galeb -Larus argentatus 
ÁTVONULÓ; ritka (Cs., P.).ATisza felett vonuló, kóborló példányok:1989• április 27-én 

3 pld.; auguszt. 2-34n 3 pld., 25-én 4 pld., szept. 2 4n több fiatal példány (Gu.); újabban nem 
ritka. 

Viharsirály - sivi galeb Lanus canus 
KÓBORLÓ; a Tiszán télutón (Cs.) 
Kormos szerkó - crna čigra - Chlidonia niger 
KÖLTÖTT; Csornai téli vendégként jelzi (1939); 1957-ben kđltött a Kerekszéken (H., 

P.); 1984-ben a buzsáki holtágon (Ger.). Tavasszal és đszelđn a Tiszán látni kóborló példá-
nyokat (Gu.). Múz.: p rep. 

Fehéгszárnyá szeгkб  - belolika čigra - Chlidonias leucopterus 
ÁTVONULÓ, fđkg télutón; ritka (Cs., P.) 
Fehérarcи  szerkó - belobrada čigra - Cbidonias bybrida 
(Fattyúszerkó). KÓBORLÓ a Tiszán, holtágakon (Cs.); Budzsáki holtág, 1984. május 

14.  -2  pld. (Ger.). Padénál a Karikán kđltđtt 1987-ben (Tóth László, Ada; fészekalj begy űjtve). 
Küszvágó csér - obi čna čigra - steгПа  birundo . 
KÓBORLÓ; régebben gyakoribb volt a Tiszán, mostanában ritka (P., Gu.). Múz.: prep. 

Galambok, gerlék -  Golubovi -  Columbidae 

Örvös galamb - golub grivnjaš - Columba palumbus 
KÖLT a hullámtéri erdđben (Cs., P., Ger., Gu.). Múz.: fész. Vonuló. 
Kék galamb - golub dupljaš - Columba oenas 
ÁTVONULÓ, esetleg téli vendég (Cs., P., H.). Múz.: p rep. 
Balkáni gerle - gugutka - streptopelia decaocto 
KÖLT; Vajdaságban és Zentán is csak az 1930-as évek derekán jelent meg, de azóta 

rohamosan terjed, egyre tömegesebb és urbanizálódóbb faj (Cs., P., H., Ger., Gu.). Múz.: fész. 
Állandó. 

Vadgerle - grlica - streptopelia turtur 
KÖLT, de nagyon megfogyatkozott (Cs., H., P.). Manapság f đleg az augusztus végi, 

szeptemberi északi rajok vonulásában tömeges (H., Ger., Gu.). Múz .: fész. 

Kakukkok - Kukavice - Cuculfdae 

Kakukk - kukavica - Cuculus canorus 
"Költ". Május elseje kđrül hallatja hangját elбször ; tojásait a nádirigó fészkébe lopja; 

Pille szerint a halvány geze is kakukkdajka . Vonuló. (Cs., H., P ., Ger., Gu .). Múz.: prep. 

Gyöngybaglyok -  Kukuvije -  Tytonfdae 

Gyöngybagoly - kukuvija - Tyto alba (strix flammea) 
KÖLT, állandó. Régebben nagyon gyakori volt a templomtornyokban, állománya már 

erđsen megfogyatkozott (P., H., Ger ., Gu.). Múz .: prep. Hasznos , rágcsálópusztító épp úgy, 
mint a többi bagoly. 
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Baglyok - Sove - strigidae 

Erdei fülesbagoly - soya utina -Asio otus 

KÖLT, az ártéri füzesben (Cs., P., Gu.), đsszel nagy csoportokban "bandázik". Újabban 
sok északi egyed átvonul vagy telel az utcák, udvarok nyírfáin, lucfeny đin (Ger., Gu.). Múz.: 
prep. 

Réti fülesbagoly - soya močvadca -Asio Jlammeus 
(Asio accipitrinus). TÉLI VENDÉG (Cs., P., H.); Nagylapos, 1988. szept. 29. (Get.). Múz.: 

prep. 
Kuvik - kukumavka -Athene noctua (Carine n.) 
KÖLT; kevésbé háborgatott melléképületek padlásán (Cs., P., H. Get., Gu.). Múz.: 

prep. Állandó. 
Macskabagoly - šumska soya, plačka - stux aluco (syrnium a.) 
KÖLT a hullámtéri erdбben (H., Get.). Múz.: prep. 

Lappantyúk -  Pomrakuše -  Caprimulgidae 

Lappantyá - pomrakuša - Caprimulgus eropaeus 
ÁTVONULÓ, nagyon ritka, rejtett életmódú; l бtték Zentán (Cs., P.). Gergely szerint 

korábban költött itt; 1989. április 20. Keresztes (Ger.). 

Sarlósfecskék - Čiope -  Apodidae 

Saгlбsfecske - čiopa -Apus apus (Cypselus a.) 
KÖLT, magas épületeken (pl. volt nagymalom a Tisza partján - Gu.). 
Késбn érkezđ, korán távozó; vonuló (Cs., P., H., Get.). Múz.: prep. Neve félrevezet đ ; 

nem fecske! 

Jégmadarak -  Vodomari -  Alcedinidae 

Jégmadár - vodomar -Akedo otthis 
KÖLT a Tisza meredek medrének üregeiben. Az utóbbi években nem ritka; áll аПd6 

(Gu.). Az 1930-as évek elején nem észlelték, késđbb átvonuló, ritkán költб  faj volt (Cs., P.). 
Múz.: prep. (H.) 

Gyurgyalagok -  Pčelarice - Meropidae 

Gyurgyalag - pčelarica -Merops apiaster 
(gyurgyóka, méhészmadár). KÖLT. Régebben avásáctérgödreinek falában (1963 -  Gu.) 

és a Sárga partok mentén. Cs., és P. is jelzi. Gergely az utóbbi években Keresztes környékén 
észlelte több pár fészkelését (1988.) i ii. nagyobb raj átvonulását (1988. szept. 9., 30 pld.). 
Múz.: prep. Földbe vájt üregekben fészkel. Vonuló. 

Szalakóták -  Zlatovrane -  Coracidae 

Szalakóta - zlatovrana - Coracias garrulus 
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KÖLT a hullámtéri füzesben. Az ötvenes években gyakori (Cs., P.,  H.).  Еgуёb nevei: kék 
csóka - mrdivrana. Számuk csökken (Ger.) Múz.: prep. fész. Vonutó. 

l3úbosbankák - Pupavci - Upupidae 

ВGbosbanka - pupavac - Upupa epops 
KÖLT a gyümölcsösökben, tanyák melléképületeiben, odvas fákban (P., H., Ger., Gu.). 

Vonuló. Múz.: prep., fész. 

Harkályok -  Detlići - Picidae 

Nyaktekercs - vijoglav -Jynx torquilla 
ÁTVONULÓ, állítólag ritkán költ is odvas fákban (Pele) 
Zöld küllб  - zelena žunja - Pícus vindis 
KÖLT a hullámtéri erdбben. Állandó. (Cs., H., P., Ger., Gu.) Tóth Múz.: prep., fész. 
Hamvas (szürke) küllб  - siva žunja -Pícus canus 
TÉLI VENDÉG (Pille) 
Fekete harkály - ccna žunja - Dryocopus maгíus 
NAGYON RITKA. Hullámtéri erdđ  (Ger.) 
Nagy tarkaharkály - veliki ša гeni detlić  - Dendrocopos major 
(Dryobates m. - nagy fakopáncs). KÖLT; gyüm đlcsösök, erdđ. (Cs., P., H.). лllandб . 

Mu.: prep. 
Balkáni tarkaharkály - sirijski detlić  -Dendrocopos syriacos 
(D. s. balcanicus - balkáni fakopáncs). Az 1930-as évek elején jelentkezett vidékünkön; 

azóta terjed. KÖLT; gyümölcsösökben, nagyobb kertekben, parkokban (Cs., P., Ger., Gu.). 
Állandó. 

Közép tarkaharkály - srednji detli ć  - Dendrocopos medius 
KÓBORLÓ; te гjedđben. Utcai fasor, 1990. ápr. 15. (Gu.). 

Pacsirták -  Ševe - Alaudidae 

Búbos pacsirta ("pipiske") - ćubasta ševa - Galerida cпstata 
KÖLT; réten, utak mentén; télen a települések utcáin látható 
Állandó. Általánosan észlelt faj. 
Mezei pacsirta - poljska ševa -Alauda arvensis 
KÖLT; mezón, réten; vonuló (P., H., Ger., Gu.). Múz.: fészekalj 

Fecskék - Laste - Hirundinidae 

Parti fecske - lasta bregunica -Riparia riparia 
KÖLT a Tisza magas, meredek papjában és más partos helyeken. 
Általánosan észlelt. Kolóniákban kđlt; vonuló. Múz.: fészekalj. 
Füsti fecske - seoska lasta - Hirundo rustica 
KÖLT; épületek eresze alatt. Vonuló. Egy páréveken át költött Papp Péte г  (Zenta, Horti 

István u. 62) házának középsб  szobájában a csilláron. Tiszavidék, 1984. aug. 24. (Gu.). Múz.: 
fészek. 

Molnárfecske - gradska lasta -Delichon urbica 
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(Hirundo u., Chelidon u.) KÖLT; főleg a Tiszához közeli emeletes házak erkélyein és 
azok alatt. Vonuló . Általánosan észlelt . Múz.: fészekalj. 

Pityerek és billegetők -  Trepteljke i pliske -  Motacillidae 

Parlagi pityer - stepska trepteljka -Anthus campestrts 
ÁTVONULÓ (esetleg kđlt is a Nagyrétben). P., Ger. 
Erdei pityer - šumska trepteljka - Anthus trlvialis 
KÖLT a nagyréti akácosban Keresztes k đzelében (Gergely, 1989•)• 
Pele korábban átvonulóként említi. Vonuló. 

.. Réti pityer - livadska trepteljka - Antbus pratensls 
ÁTVONULÓ. Csornai említi, hogy .1938. januárjában -20°C hidegben a nádasban 

észlelte . Pele is átvonulóként jelzi. 
Rozsdástorkd pityer - rujogria trepteljka -Anthus cervinus 
ÁTVONULÓ; október közepe táján (Ger.) 
Havasi pityer - planinska trepteijka -Anthus sptnoletta 
ÁTVONULÓ; Gergely: 1984. március 18.; 1986. február 5. 
Sárga billegetd - žuta pliska -Motacilla flava 
Két alfaja közül a M. flava flava KÖLT a szikes réteken (P., Gu.) A M. flava feldeg -balkáni 

alfaj átvonul (Gergely : 1988 . ápr. 24.). 
Barázdabillegető  - bela pliska (govedarka) -Motacilia alba 
KÖLT; a Tisza és a réti csatornák metén (Cs., P., H., Ger., Gu.). Vonuló, néha áttelel. 

Múz.: prep., fész. 

Gébicsek -  svračci -  Lanidae 

Tövisszиrб  gébics -  žuti svračak -Laníus collurio 
KÖLT, hullámtéri erdőszélen, bokrosokban. Vonuló. (Cs., P:, H., Ger., Gu.). Múz.: 

prep., fész. 
Kis őrgébics - crnoglavi svračak -Lanius minor 
KÖLT, fás sávokban; elég gyakori (Cs., P., H., Ger.). Korán elvonul. Múz.: pre., fész. 
Nagy őrgébics - veliki svračak - Lanius excubitor 
TÉLI VENDÉG; (Cs., P., Ger., Gu.); elég ritka. 

Csonttollúak -  svilorepe -  Bombycillidae 

Csonttollá - svilorepa - Bombicylla gam'Ius 
TÉLI VENDÉG , de néha már ősszel jelentkezik a füzesben , a Népkertben , fasorokban. 

Múz.: prep. 

Ökörszemek -  Carići -  Troglodytae 

Ökörszem -  carić  - Troglodytes troglodytes 
TÉLI VENDÉG a . fölyó menti bokorfüzesben (Cs., P., Gu.). 
Esetleg költ is; akkor állandó. 
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Szürkebegyek - Popići - PruneUidae 

Erdei szürkebegy - obični popić  -Prunella modularis 
ÁTVONULÓ, fđleg tavasszaL a füzes erdöben (Cs., P.). 

Légykapók - Muharica - Muscicapídae 

Nádi tücsđkmadár - običan cvгčić  -Locustella luscinfoides 
KÖLT a szikes mocsarak és a pánai holtág nádasában (P., Ger.). Vonuló. 
Berki tücsčikшadár - cvгčić  potočaг  - Locustella f luviatilis 
KÖLT a hullámtéri eгdđ  sűrű  aljnövényzetében (P., Ger.). Vonuló. 
Fülemilesitke - ševaгski cгčić  - Lusciniola melanopogon 
ÁTVONULÓ; nagyobb nádasokban (Ger.). 
Foltos nádiposzáta - trstenjak rogozar -Acrocepbalus schoenobainus 
KÖLT a hu[Іámtéri eгdđ  sűгújében és nádasokban (P.). Vonuló. 
Énekes nádiposzáta - trstenjak miakar -Acrocepbalus palustris 
KÖLT a mocsarak szélén, gyomnđvényzetben, hullámtéren (Cs., P.). Vonuló. 
Csertegб  nádiposzáta - trstenjak c гkutić  -Acrocephalus scirpaceus 
KÖLT a nádasokban; a Leggyakoribb nádiposzáta (P.). Vonuló. 
Nádirigó -veliki trstenjak -Arcocephalus arundinaceus 
KÖLT a nádasokban, szikes mocsarak mentén, a Népkert szélén stb. (Cs., P., H., Gu.). 

Vonuló. Múz.: pre., fész. 
Kerti geze - žuti voljić  -Hippolais icterina 
ÁTVONULÓ (P.), de lehet, hogy néha költ. Múz.: prep. 
Halvány geze - sivi voђ ić  - Hippolais pallida 
KÖLT a huпámtéri erdőben, néha a nagyobb kertekben is. Vajdaságban f đleg az 1930-as 

évektđl észlelték, bár Schmidt Pál mái 1928-ban begyűjtötte fészkét a füzesben. Az ötvenes 
években nagyon elszaporodott, később megritkult. Kakukkdajka (Cs., P., Ger.). Május derekán 
érkezik csak. Vonuló. 

Karvalyposzáta - pirgasta gгmuša - sylvia nisoria 
ÁTVONULÓ, de néha költhet is az ördđgcérnásokban (P., Ger.). Múz.: fészekalj. 
Kerti poszáta - vrtna gгmuša - sylvia borín 
KÖLT, fбleg a hullámtéri füzesben (Cs., P.). Vonuló. 
Barátposzáta - crnoglava g гmuša - sylvia atricapilla 
KÖLT a huІámtéгi erdđben, Keresztesben, nagyobb kertekben. Vonuló (Cs., Sz., P., 

H.). Múz.: prep., fész. 
Mezei poszáta - obična gгmuša - sylvia communls 
KÖLT a hullámtéri erdđben, gyümölcsösök sövényében. Vonuló (Cs., P.). 
Kisposzáta - gгmuša čevrljinka -sylvia curruca 
KÖLT a Tisza-parti bozótosokban, csendesebb utcák fasorában. Vonuló (P., Ger.). 
Fitisz füzike - zvižduk kovačić  -Pbylloscopus trocbilis 
ÁTVONULÓ; (P.). Gergely 1984. okt. 8-án gyűrűzött egy példányt. 
Csilpcsalp füzike - obi čan zviždak - Pbylloscopus collybita 
ÁTVONULÓ; (P.) 
sisegő  füzike - šumski zviždak -Pbylloscopus sibilatrix 
ÁTVONULÓ. (P.) 
sárgafejű  kiгályka - običan kraljič  -Regulus Rgulus 
ÁTVONULÓ, rendszerint áp гiпs-május, i ll. október-november. hónapokban. Ritka; né-

ha télen is mutatkozik (Cs., P.). 
Tüzesfejű  királyka - vatroglavi kraljič  -Regulus ignlcapillus 
ÁTVONULÓ, ritkább mint a sárgafej ű  királyka (Cs., P.). 
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Kormos légykapó - агеnа  muhadca - Fžcedula hypoleuca 
ÁTVONULÓ a hullámtéri füzesben (P., Ger. - 1984. ápr. 24., 27.). 
Örvös légykapó - belovrata ša гena muharica - Fžcedula albžcollis ÁTVONULÓ (P.) -

ritka. (Muscicapa a.). 
Szürke légykapó - siva muharica -Muscicapa striata 
KÖLT a hullámtéri füzesben (Cs., P., Ger.). Múz.: fész. Tóth L. is begy űjtötte fészekalját 

Zentán (1974). Vonuló. 
Rozsdás csaláncsecs - obi čna travarka - saxicola rubetra 
KÖLT. Szikes mocsarak mentén jelentkezik (P.); Ger.: Kerekszék, 1986. aug. 28. 

Újabban kđlt kis számban. Vonuló. 
Cigány csaláncsúcs - crnoglava travarka - saxžcola torquata 
KÖLT, de ritka. Vonuló (Ger.). Korábban átvonult (Cs., P.). 
Hantmadár - obična belka - Oenanthe oenanthe 
ÁTVONULÓ (P. - esetleg költ is); Gergely: Kerekszék, 1988. ápr. 24. Ritka. 
Házi rozsdafarkú - planinska crvenorepka -Phoenicuros ochruros 
KÖLT a városban is (Ger.). Vonuló. Korábban átvonult (P.). 
Keni rozsdafarke - obi čna crvenorepka - Phoenžcurus phoenžcurus 
KÖLT, öreg fűzfák odvában. (Cs., P., Ger., Gu.). Vonuló. Múz.: fész. 
Vörösbegy - crvendać  - Euthracus rubecula 
KÖLT a fák odujában (Ger.) a füzesben. (P.). Vonuló. 
Fülemüle - mali slavuj - Luscžnža megarhynchos 
KÖLT a hullámtéri erdő  bokrai alatt. Magas vízálláskor a fészekalj elpusztul (Cs., P., 

Gu.). Tóth L. begyűjtötte a fészekaljat Zentán. Vonuló. Gyakran énekel kés ő  este, éjszaka is. 
Nagy fülemüle - veliki slavuj - Luscinia luscinia 
ÁTVONULÓ; a hullámtéri füzesben látható főleg ősszel (P.). Múz.: prep. 
Kékbegy - modrovoljka - Cyanosylvia svecžca 
(Luscinia svecica cyanecula). ÁTVONULÓ. Gergely: Kerekszék, 1986. aug. 29.; Kormá-

nyos R. Csókáról jelzi 1988. áp г. 22-től július 24-ig. Költése feltételezhető . 
Fenyőrügе  - drozd branjug - Turdus pilaris 
TÉLI VENDÉG; főleg a parkok, utcai fasorok ostorfáin tanyáznak, néha igen nagy rajok 

(Cs., P., H., Ger., Gu). Múz.: prep. 
Feketerigó - kos - Turdus merula 
KÖLT a fás tejületeken (Keresztes, gyümölcs đs, Népkert, füzes); vonuló, de több 

példány gyakran áttelel. A városi park pázsitján is gyakran látható (P., H., Ger., Gu.). Tóth L. 
is begyűjtötte Zentán a feketerigó fészekalját. Múz.: prep., fész. 

Szőlбгigб  -  drozd crvenih potkrila -  Turdus iliacus 
ÁTVONULÓ, ritka, főleg télen észlelhető  (P., Gu.) 
Énekes rlgб  - drozd pevač  - Turdus philomela 
ÁTVONULÓ, főleg ősszel (P.). Múz.: prep. 
Léprigб  - drozd imelaš - Turdus viscivorus 
NAGYON RITKA téli vendég (P.) 

Papagájcsőrű  cinegék - Krivokljune senice - Paradoxornithidae 

Barkós cinege - brkata senica - Panurus biarmicus 
ÁTVONULÓ, ritka. Csornai szerint évtizedekig hiányzott err ől a területről, majd 1938-

ban lőtték. 
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Cinegék - Senice - Paridae 

Őszapó - dugorepa senica -Aegithalos caudatus 
KÖLT; Tisza-parti bokorfüzes (Gu.: 1989. március 25-én párzottak); Cs., Tóth L. is 

begyűjtötte fészekaljukat Zentár бl. Állandó. Múz.: prep. 
Fenyves cinege - jelova senica -Parus ater 
KÓBORLÓ, főleg бszelőn a Tisza mentén (Ger.). Guelmino: vonuló csoport 1989. 

szept. 17. a Tisza-parti vadgesztenye fasorban. 
Kék cinege - plava senica (senica plavić) -Parus coeruleus 
KÖLT a hullámtéri füzesben, de elég ritka (P., Gu.). Állandó. 
Széncinege - velika senica - Parus major 
KÖLT a hullámtéri erdđben, de öreg gyümölcsösben, parkban is (Keresztes, Népkert). 

Gyakori; télen a településekre húzódik. 
Általánosan észlelt faj. Múz.: fészekalj. Állandó. 
Függбcinege - beles senica -Remizpendulinus . 
KÖLT a hullámtéri erdđben (P., Cs., Gu.). Az utóbbi években megfogyatkozott. 

Állandó. Fészke az iskolák gyűjtemányében található. 

Csuszkák - Puzavci - Síttídae 

Csuszka - brgljez - Sittes europaea 
NAGYON RITKA kбborlб  (P.). 

Fakuszok - Puzići - Certhüdae 

Rövidkaгmи  fakusz - kratkoprsti puzavac - Certhia brachydactyla 
KÓBORLÓ, ritka. Legkđzelebb Adorjánnál költ (P.) és Adán (Tóth). 

Sármányok - Strnadice - Emherízídae 

sordély - velika strnadica - Emberiza calandra 
KÖLT a Nagyrétben és a mezők szélén, bozótosokban (P., Ger.) Vonuló, de korán 

érkezik. 
Citroшsárшány - obična strnadica - Emberiza citrinella 
TÉLI VENDÉG, főleg a füzesben; (P.). Múz. prep. Get.: 1989. febr. 11. 
Nádi sármány - močvarna stгn~dica -Emberia schoeniclus 
KÖLT, mocsaras nádasokban (P.). Tóth L. Padénál gyűjtötte be fészekalját. Vonuló. 
HбsáгяПány - snežna strnadica -Plectrophenas nivalls 
NAGYON RITKA téG vendég; néha évekig nem látni (Cs., Sz., Ger.). 

Pintyek -  Zebe -  Fringlllidae 

Erdei pinty - zeba obi čna -  Fri  ngilla coelebs 
KÖLT a hullámtéri füzesben (P.). Múz.: fész. Tóth: fészekalj. Vonuló, de északi példá-

nyok télen is láthatók itt. 
Téli pinty (fenyбpinty) - severna zeba -Fringilla montifringilla 
TÉLI VENDÉG (P.). Múz.: prep. 
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Csics(irke - divlja kanarinka - Serіnus serfnus 
(žutarica obična - serinus hortulanus) - (P., sz.). 
Az utóbbi években terjed, lakott területen, utcai fasorban. 
KÖLT (Gergely). Vonuló. 
Zöldike - zelentarka - Carduelis cbloris 
KÖLT a füzesben, nagyobb parkban (Cs., P.). Múz.: prep., fész. Állandó. 
Csfz - čizak - Carduelis spinus 
TÉLI VENDÉG - (P., Get.). 
Tengelic (stiglic) - štiglic - Carduelis carduelis 
KÖLT; állandó; gyakori a füzesben, gyüm đlcsösökben, nagyobb kertekben (P., H., 

Ger., Gu.). Múz.: prep., fész.; Tóth: fész. 
Kenderike - obična juričica -Acantbis cannabina 
TÉLI VENDÉG (P.), az utóbbi időben ritka. 
Zsezse - severna juričica -Acantbis jlammea 
TÉLI VENDÉG - (P., Get., Gu.) - főleg azóta gyakori, amióta nyírfák vannak az utcákban. 
Keresztcsőrű  - običnn krstokljun -Loxia curvirostra 
KÓBORLÓ - (P., Ger.). Múz.: prep. 
süvöltő  - zimovka - Pyrrbula pyrrbula 
TÉLI VENDÉG - (P.). Ger.: 1984. dec. 4. Múz.: prep. 
Meggyvágó - batokljun - Coccotbraustes coccotbraustes 
TÉLI VENDÉG a füzesben (P.). Múz.: prep. Get.: parkban ostorfán. 

Verebek - Vtapci - Ploceidaé 

Hází veréb - domaći vrabac -Passer domesticus 
KÖLT, állandó, legtömegesebb madarunk. Múz.: prep., fész. 
Mezei veréb - poljski vrabac - Passer  minta  nus 
KÖLT, állandó; mezőn, fasorban. Egyre gyakrabb a településeken. Múz.: prep., fész. 

seregélyek - Čvorci - Sturnidae 

seregély - čvorak - Sturnus vulgaris 
KÖLT; erdőben, parkban, löszfaloduban stb.; tömeges. Általánosan észlelt faj. Nagy 

rajokban vonuló, egyes példányok néha áttelelek. Múz.: prep., fész. 

Sárgarigók - Vuge - Oriolidae 

sárgarig6 - vuga - Oriolus oriolus 
KÖLT a hullámtéri füzesben, Keresztesben, de ritkul (Cs., P., H., Get., Gu.). Múz.: 

prep., fész. Vonuló. 

Varjak - Gavrani - Corvidae 

szajkó - kreja - Garrulus glandarius 
KÖLT a Sárgaparttal szembeni füzesben (Cs., P., Get.). Múz.: prep. Állandó. 
szarka - svraka -  Pica  pica 
KÖLT az ártéri erdőben, facsoportokban. Állandó; káros. Csornai tömegesen irtatta 
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foszforos készítménnyel. Gyakori, általánosan észlelt. Ósszel csoportokba ver иdik. Múz.: 
prep., fész. 

Csóka - čavka - Corvus monedula (Colaeus m.) 
KÖLT odvas fákban, löszfalban, újabban már a városháza padlásán is (Cs., P., H., Ger., 

Gu.). Múz.: prep., fész. Állandó. 
Vetési varj' - gačac - Corvus frugikegus 
KÖLTÖTT Keresztesben, tanyacsoportok k đzelében; ma KÓBORLÓ, de állandóan 

jelen van (Cs., P., H., Ger., Gu.). Múz.: prep., fész. 
Dolmányos varjá - siva vrana - Corvus toron cornix 

KÖLT, állandó; káros; mindenhol költ, ahol fás terület található. Csornai tömegesen 
irtatta foszforos készítménnyel. Általánosan észlelt faj. Múz.: prep., fész. 

Holló - gavran - Corvus corax 
KÓBORLÓ egyedei elég ritkán láthatók (P., Ger., Gu.). Múz.: prep. 

Jegyzéken kívül megemlítek néhány madárfajt, amelyek adatai nem eléggé bizonyítot- 
tak. 

Pehelyréce - severna gavka - Somateria mollissima 
Csak Szlivka jelzi Gunarasból mint átvonulót. 
Darázsölyv - osičar - Perisis apivorum 
Csornai említi mint a zentai gy űjtemény ritkaságát, de eredete bizonytalan. 
Hamvas rétihéja - eja livadarka - Circus pygargus 
Csornai említi mint a zentai gyűjtemény ritkaságát. Eredete bizonytalan. 
Túzok - velika droplja - Otis tarda 

A Zentai Múzeumban van preparátuma. Legközelebb a jázovói és szajáni réten költ. 
Uhu - sovuljaga bulj ina - Bubo bubo 
Boško Dimitгijević  gyűjteményében volt preparátum, de eredete ismeretlen. 
Búbos pacsirta - ćцbasta senica -Parus cristatus 
Zentárбl csak Gallé István emliti; 1938. III. 16-án; 2 pld. 
sziki pacsirta - kratkoprsta ševa - Calandrella cinerea 
A Zentai Múzeumban van egy preparátum 1962-ból, de adat nélkül. Állítólag Adónál 

észlelték e madár költését. 
Rózsaseregély - ružičasti čvoгak - Sturnum (Pastor) roseus 
Csornai eml ti átvonulását 1937. május 30-án. Azóta senki sem észlelte. 
Kormos varjú - vrana galovrana - Corvus corone toron 

Csak Gergely észlelte 1989. január 26-án 3 pld. megjelenését a Budzsákban. 
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A zentai község teriiletén és közvetlen környékén észlelt madárfajok 
megoszlása (1935-1989) 

Család R6lq 
állandó 

Коáоп  
vonulá 

Агиопи lо  
. 

Ő szi-[éli 
vrndEg  

K6bodб  Nagyon 
ritka 

Őssцsen 

Gaviidae - - - - - 3 3 

Podicipidae - 3 1 - - - 4 

Phalacrocoraidae - - 1 - - - 1 

Aredeidae - 6 - - 2 - 8 

Ciconidae - 1 1 - - - 2 

Threskiornithidae - - 1 - 1 - 2 

Anatidae - 1 12 6 - 2 21 

Accipitridae 1 2 2 3 1 5 14 

Falconidae - 3 1 1 - 1 6 

Phasanidae 2 1 - - - - . 	3 

Gruidae - - 1 - - - 1 

Rallidae - 5 1 - - -  6 

Otididae - - 1 - - - 1 

Charadriidae - 1 4 - - - 5 

scolopacidae - 1 16 - - - 17 

Recunлcostridae - - 2 - - - 2 

Burhinidae - - 1 - - - 1 

Glareolidae - - 1 - - 1 2 

stercorariidae - - - - - 1 1 

Laridae - 1 2 - 5 - 8 

Columbidae 1 2 1 - - - 4 

Cuculidae - 1 - - - - 1 

Tytonidae 1 - - - - - 1 

strigidae 1 2 - 1 - - 4 

Caprimulgidae - - 1 - - - 1 

Apodidae - 1 - - - - 1 

Alcedinidae 1 - - - - 1 

27 család 7 31 50 11 9 13 121 
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Család 
Kólt, 
állandó 

Kđltótt 
vonuló 

Án оnuló Öszi-téli 
vendég 

Kóbo гІó Nagyon 
ritka 

Öss~sen 

Nlcropidac - 1 - - - - 1 

Coracidae - 1 - - - - 1 

Upupidae - 1 - - - - i 

Picidae 3 - 1 1 2 1 8 

Alaudidae 1 1 - - - - 2 

Hirundinidae - 3 - - - - 3 

Motacilidae - 3 4 - - - 7 

lanidae - 2 - 1 - - 3 

Bombycillidae - - - 1 - - 1 

Trogloditae - - - 1 - - 1 

Pruncllidae - - 1 - - - 1 

Muscicapidae - 19 15 1 - 1 36 

Paradonxonthidae - - 1 - - - 1 

Paridae 4 - - - 1 - 5 

Sittidae - - - - - 1 1 

Certhidae - - - - 1 - 1 

Emberizidae - 2 - 1 - 1 4 

Pringillidae 2 2 - 6 1 - 11 

Ploceidae 2 - - - - - 2 

Sturnidae - 1 - - - - 1 

Oriolidae - 1 - - - - 1 

Corvidae 5 - - - 1 - 6 

22 család 17 37 22 12 6 4 98 

27 család az elđz6 
oldalról 

7 31 50 11 9 13 121 

Összesen: 49 es. 24 68 72 23 15 17 219 
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5. EMLŐSÖK - SISARI -1VLAMMALIA 

Rovarevők - Bubojedi - Insectivora 

Siinfélék családja - Ježevi - Erinaceidae 

Keleti sün - jež - EriПaceus europaeus roumanicus 
(E. concolor) - Mezđn, legelđn, lakott területen; gyakori 

Vakondokfélék családja -  Krtice -  Talpidae 

Vakondok - krtica - Talpa europaea 
Hullámtér, hajdani ágyér, néha még kertben is 

Cickányfélék családja -  Rovčice -  Soricidae 

Törpecickány - Patuljasta rovčica -Sorex minutus 
Holtágak és nádasok mentén. 
Erdei cickány - šumska rovčica -Sorex araneus 
Ágyéti erdđ , nádasok széle. 
Keleti cickány - baštenska rovč ica - Crocidura suaveolens 
Tanyákon, mezđgazdasági udvarokban, szalmakazlak alatt stb. 
Mezei cickány - poljska rovčica - Crocidura kucodon 
Mezđ, ágyéri füzes, mezбvédđ  erdđsáv, néha kertben. 

Denevérek - Ljiljci - Chiroptera 

Simaortú denevérfélék cs. -  Obični 1jiljci -  Vespertilionidae 

Hegyesoггá denevér - š iljonosi ljiljak -Myotis blytbi 
Tornyokban, padlásokon. 
Kései denevér - veliki no ćni ljiljak - Eptesicus serotinus 
Házak, középületek padlásán, ablakred đnytok mögđtt. 
Korai denevér - ve černji ljiljak - Nyctalus noctula 
F61eg odvas fákban az erdđben, a Népkertben. 
Töгpedenevéг  - patuljasti ljiljak - Pipistrellus pipistrellus 
Gyümiilcsösök melléképületeiben, hétvégi házakban. 
Szüгke hosszиfülű  d. - sivi dugouhi lj. -Placotus austriacus 
Padlásokon; néhol nagyobb, háborítatlan pincékben. 
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Nyúlalkatúak - Zečevi - Lagomorpha 

Nyúlfélék családja - Ze čevi - Leporidae 

Mezei nyúl - poljski zec - Lepus europaeus 
Mezđn, réten, néha az ártéri erd őben, erdősávokban. 

Rágcsálók - Glodari - Rodentža 

Mókusfélék családja - Veverice - Sciurtdae 

Ürge - tekunica - Citellus citellus 
Mezőgazdasági területek szélén, parlagokban; nagyon kevés. 

Hörcsögfélék családja -  Hrčkovi -  Cricetidae 

Közönséges hörcsög - hr čak - Cricetus cr1cetus 
Szántóföldeken. 

Erdei pocok - šumska voluharica - Clethrioаimys glareolus 
Ártéri erdőben, nagyobb parkokban. 
Európai kószapocok - vodena voluharica - Arvicola terrestпs 
(vízipocok) -réti csatornákba и , holtágon. 
Pézsmapocok - bizamski pacov - Ondatra 2ibethica 
Réti csatornákban. Észak-t цΡnerikábбl került Európába 1905-ben. 
Földi pocok - zemljišna vo[uharica - Pitymys subterraиeus 
Füves területeken, erdősávokban; ritka. 
Mezei pocok - poljska voluharica -Microtus arvalis 
Mezőn, legelőn, réten; legtömegesebb rágcsáló, nagy kártev б . 

Egetek családja -  Miševi - Muridae 

Törpeegér - patuljasti mi š -Micromys miautus 
Ágyér és nádas szélén, néha parlagon; növényekre épít kerek fészket. 
Pirók egér - prugasti miš -Apodemus agrarius 
I  a>a  talajon (Pára, Mákos, Вátka), mezőn. 
Sárganyakú erdeiegér - žutogoli šumski miš -Apodemus flavicollis 
Agarárterületek véd ősávjaiban. 
Kislábú (aprбszeш t3) erdeiegér - sitnonogi šumski miš -Apodemus microps 
Mezővédő  és egyéb erdősávokban. 
Közönséges erdeiegér - šumski miš -Apodemus sylvaticus 
Ágyéri erdőben, nagyobb fás területeken, de mezőn is. 
Vándorpatkány - sivi pacov -Rattus norvegicus 
Településeken, élelmiszerraktárak, hulladékgy űjtők közelében. 
Gözü egér (házi egér) - miš humkaš -Mus musculus spicilegus 
Mezőkön, településeken. 
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Ragadozók - Mesojedi - Carnivora 

Kutyafélék családja - Psi - Canidae 

Vörös rбka - lisica - Vulpes vulpes 
Nádasok, erdбs területek , nagyobb árkok oldalában. 

Menyétfélék családja - kune - Mustelidae 

Közönséges görény - tvor - Mustelaputorius 
Településeken , tanyákon. 
Mezei görény - stepski tvor -Mustela eversmanni 
Mezđ, parlag. 
Hermelin - hermelin -Mustela euninea 
Ártéri erdđ , nagyobb nádas ; nagyon megritkult. 
Menyét - laska -Mustela nivalis 
Tisza mentén , hullámtérén , gyümđlcsösökben. 
Borz - jazavac -Miles miles 
Ritkán téved ide egy -egy példány ; fás terület, mezđ . 
Vidra - vidra - Lutra lutra 
A mákosi csatornatorkolat közelében élt egy család még a nyolcvanas évek elején; az 

utóbbi években nem észleltük. 

Párosujjú patások - Papkari -Artiodactyla 

Seгtésfélék családja - svinje - Suidae 

Vaddisznб  - divlja svinja - Sus scrofa 
Régebben a koplalói erdőben tanyáztak , mostanában ritkán téved ide egy -egy példány; 

fás területek , réti akácos. 

Szarvasfélék - jeleni - Cervidae 

Őz - srna - Capr+eolus capreolus 
Mezőn , hullámtéri erdőben. 
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Ht1ZIÁLLATOK - DOMAĆE ŽIVOTINJ)r 

Házityбk - дотаса  kokoš - Gallus gallus domesticus 
Gyбngytyók - morka - Numida meleagris 
Pulyka - ćurka -Meleagris gallopavo 
Házikacsa - дотаса  patka -Anas domestica 
Házllód - domaća guska -Anser anser domesticus 
Házigalamb - domaći golub - Columba domestica 

H6zinyól - kunić  - Oryctolagus cuniculus domesticus 
Nutria (hбdpatkány) - nutrija -Myocastor coјpus 
Kutya - pas - Canis domesticus familiaris 
Házimacska - дотаса  mačka -Fe/is domestica 

L6 - konj -Equus cabal/us 
szamár - magarac - Equus asinus 
Házisertés - дотаса  svinja - Sus scrofa domesticus 

Kecske - дотаса  koza - Capra bircus 
Juh - дотаса  ovca - Ovis aries 

Házibivaly - domaći bivo - Bubalus domesticus 
szarvasmarha - дотасе  goveče - Bos taurus 
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ÁLLATAINK VÉDELMÉBEN 

Rohamosan szennyez'dđ  környezetünk és ritkuló, pusztuló állatvilágunk fokozott 
védelemre szorul . Az ember saját szemszögéb đl ítéli meg az állatok hasznos vagy káros voltát, 
és intézkedik a hasznosnak vélt fajok, egyedek védelme érdekében, ill. irtja a ká гtevđket. 
Sajnos , a kártevđ  fogalma nemrég még a ragadozó (húsevđ) fogalmával azonosult , de gyakran 

nyilvánítottuk ká гtevđnek az olyan növényevđket is, amelyek akár csak kis mértékben is vagy 
idбnként károsították a termesztett növényeket; mell őzve a hasznos tevékenységüket. 

Egyes állatfajok megritkulása miatt ma már védelmeznünk kell a károsnak nyilvánított 
fajokat is, ha azokat a kipusztulás veszélye fenyegeti;.hiszen a túl kevés egyed úgysem okozhat 
nagy kárt. 

Halaink kđzül a nemes fajokat (kecsege, ponty, harcsa, süll б, csuka) fogási tilalmi 
időszak, méret- és napi kifogható darabszám-korlátozás védi. Vizeinkben csak azokat a fajokat 
minősíthetjük károsnak, amelyek apró növés űek (gazdaságilag közvetlenül jelentéktelenek), 
de ikrafalók vagy ivadékpusztítók; tehát károsíthatják a nagyra növ ő  nemes halak állományát. 
Károsnak tarthatjuk a naphalat (napkárász), valamint a vágódurbincsot és a széles durbincsot, 
bár ezek egyúttal a ragadozók táplálékát képezik. 

Kétéltűink közül minden gđte- és békafaj hasznos, hiszen férgekkel, rovarokkal 
táplálkoznak. Csak a tavibéka és a kecskebéka okozhat némi kárt a halivadék pusztításával. 

Hüllбink közül a gyíkok is rovarpusztítók, a vízisikló viszont f ő leg a tavi és kecskebé-
ka-állományt ritkítja, de kis egyedszáma miatt nem káros. Hasonlóan értékelhetjük a mocsári 
teknđst is , amely szintén húsevđ , esetleg a halivadékot károsíthatja. 

Madaraink nagyon nagy többsége védelmet érdemel. Kivételt képeznek bizonyos 
esetekben ahalivadék-pusztítók közül a gyakoriak és a nagytest űek (pl. szürke gém), mert pl. 
a jégmadár kicsinysége és ritkasága miatt nem okozhat számottev đ  kárt , noha hallat táplálko-
zik. Védelmet érdemel a ragdozó madarak többsége is, bár egyesek (karvaly, héja, kékes 
rétihéja) apróbb madarakra vadásznak, de ezek a ragadozók k đzségünk területén kis egyed-
számban és elég ritkán t гtбzkodnak. Különös védelmet élvez a rovarpusztító, talán a vegy-
szeres rovarirtás következtében nagyon megritkult kék vércse, de a többi ragadozó madár is. 
A sirályok és a csérek csak ivadéknevelđ  tavakon okozhatnak komolyabb kárt, vizeinken inkább 
a hulladékot takadtják, a beteg halakat selejtezik. Különösen hasznosak az đsszes baglyok, 
hiszen rengeteg káros rágcsálót pusztítanak cl (lásd a bagolyk đpetek elemzését). Méhes 
közelében megtelepedđ  gyurgyalag (méhészmadár) némi kárt okozhat, de ez a szép madár 
ma már elég ritka. Szđlđskertek, gyümölcsösök kártevője a nagy csapatokban kóborló sere-
gély. Néha károsnak minősíthető  a dolmányos varjú és a szarka, mert mindkét faj tömeges, és 
pusztítja a madá ćfiókákat, apró nyulat. Avetési varjú csak túlszaporodás esetén és bizonyos 
esetekben tehet kárt avetésben, inkább hasznos, mert sok pajort, rágcsálót pusztít. K đzségünk 
területén nem fészkel mostanában , tehát nem tömeges. 

Összes tđbbi madárfajunk nagyon hasznos, hiszen rovarpusztító, vagy gyommagvakkal 
táplálkozik; ezért messzemen đ  védelmet érdemel. Szerencsére a gyermekek szórakozásából 
ma már kiveszett a fáramászás és a "fészkezés", vagyis a madárfészkek fosztogatása, s helyette 
egyre többen gondoskodnak az apró énekesmadarak téli etetésér ől vagy mesterséges odúk 
készítésével és kihelyezésével az egyes madárfajok védelmér ől. 

Emlбseink közül különösen hasznosak a rovarevők: a sün, a cickányok, sőt még a 
turkálásával néha és néhol némi kán okozб  vakondok is. Nagyon hasznosak a rovarpusztító 
denevérek, bár a babonás emberek félnek t őlük épp úgy, mint a baglyoktól. A rágcsálók közül 
csak a legtömegesebb fajokat mondhatjuk károsnak, mert sok takarmányt, élelmiszert pusztí-
tanak el, károsítanak, szennyeznek be, élősködőket - és ezek közvetítésével - kórokozó 
baktériumokat, vírusokat terjeszthetnek. Ilyenek a hörcsög, a legtömegesebb mezei pocok, az 
egerek kđzül pedig a házi egér, ill. annak vidékünkön élő  változata, a gözü egér, valamint a 
vándorpatkány. 

A ragadozók mindig hasznosak is, mert pusztítják a rágcsálókat , a beteg állatokat, 
korlátozzák egyes fajok túlszaporodását . Sok ragadozó azonban már káros lehet egy területen, 
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mert a nemesvadat , hasznos madarakat és a háziállatokat is tizedeli ; pl. a róka , a görény, a 
menyét . Хáгosnak minбsíthetđ  a vidra , a borz és a vaddisznó is , de ezekbб l csak ritkán téved 
területünkre egy-egy példány. 

Tény, hogy még a szelíd nyúl is okozhat néha kán a mez đn, a kertben, de vadászati 
értéke jóval túlhaldja ezt a kártevést . Az đz is okozhat némi kán a vetésben és f őleg a лatal 
gyümölcsđsökben , mert barkás agancsának tisztogatása közben lehántja a fák kérgét. 

Komoly károkat okozhatnak viszont a kóbor kutyák és kóbor macskák nemcsak a 
vadállományban , hanem mint a veszettség terjeszt ői is. 

Ne feledjük , hogy a természetben mindig kialakul egy dinamikus biol бgiai egyensúly, 
amelyet rendszerint az emberi beavatkozás bont meg . Az értelmes embernek létszükséglete, 
tehát kötelessége is a természet - és azon belül az állatvilág -ésszer ű  védelme. 

Ennek érdekében legégetőbb tennivalók lennének: 
- megakadályozni a Tisza további szennyezését és medrének feliszapolódását , megđriz-

ni a holtágakat és a nádasokat , életre kelteni a szikes mocsarakat , amelyek területét ma sem 
hasznosítják; 

- a növénytermesztésben csökkenteni a mérgek használatát; 
- fokozni az erdősítést , fásítást és az öreg e гdósávok megőrzését; 
- megszüntetni az orvhalászatot, a békák tömeges befogását , valamint nem hivatásos 

madárpreparátorok tevékenységét. 
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Gcada za monograiju sen[е  
Guelmino Janoš 
ŽIVOTINJSIü sVET sENTE 
I Kičmenjaci 
(sažeta informacija) 

Ovaj рори lасло-naučni rad izlaže u kratkim crtama geografske osobine opštine sente, 
prethodna istraživanja i osmatmanja kičmenjaka (Čornai, PeLe, Hadmaš, Mikeš, Gergelj, Guel- 
mino), kao i objavljene članke i studije u vremenskom periodu 1935-1989•  god., a zatim 
detaljno upoznaje čitaoca sa pojedinim staništima i životinjama na njima ,  0 promenama tokom 
smenjivanja godišnjih doba , te daje spiskove vrsta i kratak osvrt na važnost zaštite pricode, a 
posebno pomenutih životinjskih vrsta. 

Opština senta se nalazi u severnom delu Vojvidine, na desnoj obali  mike Tise. Teritori ja 
obuhvata oko 300 km2, a po vertikalaij razudenosti deli se na  td terase. 

Prva terasa  ii aluvijalna mavan, nekadašnji plavni term n Tise . Danas ii većim delom 
iivičen jakim odbrambenim nasipom , pored kojeg se prima koritu mike prostire plavna zona 
(forland) sa šumom vrba i topola . Na isušenim terenu (mit) dominiraju vo ćnjaci i oranice s 
tim, što  ii ceo rit ispnesecan gustom kanalskom mrežim. Na ovii terasi u Pani , Batki i Budžaku 
postoje ostaci cečnog korita (mrtvaje). Pcosečna nadmorska visina prve terase  ii 74 m. 

Druga terasa  ii zapmavo Lesna terasa na kire  ii grad. Nadm, visina 84 m., nikad nije 
plavljena . scazmerno ii  mali , na njoj su lepi obmadene njive, a u podnožju treče terase 
prosticu se slatine i močvace. 

Тгеса  terasa  ii  lesni plato sa nadm. visinom od 108 in u proseku. Najveći deo opštine 
ii  na ovoj jedniličnij terasi , koja  ii uglavnom poljoprivredna biocenoza . Tu se nalazi i 
nekoliko sela i manjih naselja, nešto salaša, te nekoliko uprava kombinata. 

Po broju vrsta životi пjski svet tceće terase ii sirimašan. 
srednja godišnja tempematuca sente  ii 10,9°С, a višegodišnji prosek oborina 589 mm. 
Poslednjih decenija na teritoriji naše ipštine smanjene su pivršine pod šumom, a 

isušene su i neke vode (cibnjak u ritu, močvace na slatinama itd.). Ti pivršine se ni dan danas 
fi koriste, a oduzeta su vredna staništa ptica . U isto vreme, na teritocijama susednih i oЫižnjih 
opština izgrađeni su ribnjaci , pravljene akumulacije privla čne za odredene vrste ptica. 

Zagadivanje zemljišta, vode i vazduha prouzrokovali su smanjenje jedinki  skin o kid 
svih vrsta , a znatno ii рогетесепа  i biološka cavnoteža u ekosistemima. 

Najfaznovmsnija staništa nalaze se na pcvoj terasi, te je i životinjski svet ovde najraz- 
novmsniji. 

U reci Tisi , mrtvajama i kanalima još se uvek očuvaLo 46 ribijih vrsta, ali izgradnjom 
bmana (и  Mađarskoj i kid nas , u N. Весеји  - 1977. god.) vodotok mike ii usporen , povećala se 
količina taLoženog mulja, pa ii sve manje jedinki reofiLnih vmsta (kečige, mmmi , podusta, 
vretenara), no i populacija šarana, deverike i drugih ciba smanjila se na kгitičnu (iako se 
gidišnje vrši poribljavanje šacanom i gnezdima oplodene smudeve ikre ). Danas u reci 
dominiraju : krupatica , kesega , jaz, srebrni kacaš, som i balavac , a ima i dosta smuđa. Nescai 
ii amecički somić, ali su introducirane dalekoistočne vrste (amur, tolstolobik, srebrni ka гaš). 

U mrtvajama i kanalma jedva se riže naći običan (žuti) kacaš i čikov, dok linjaka, 
crvenperki i štuke još ima. 

U pmiobalju smanjen  ii  broj zeLene žabe, a tгitona  ii  vrlo mali .  Id  gmizavaca se vida 
belouška,  Pl kanalma i mrtvajama barska kornja ča; a od sisara vodena voluharica i po koji 
bizamski pacov . Doskora  ii  na obali Tise u Makošu živela i vidra. 

Na strmim obalama  mike  gnezdi se još u kolonijama lasta bregunica i po neki par 
vodomara , na obali se vida polojka , siva čaplja, maLa bela сар lја, gak; navodi  ii  stalno prisutan 
običan galeb , a vida se i poneki srebrni galeb . U kasnu jesen pristižu momski i slatkovodni 
gnjunci i jata divljih pataka. 

Na mmtvajama i bivšem cibnjaku gnezdili su se: ćubasti gnjurac, bukavac , gak, liska; 
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gnezdi se i sada mali gnjurac, divlja patka, barska kokica. U smanjenim ttšćaclта  gnezde Si 
cvrčići, trstenjaci, močvacna strnadica, čapljlса, žuta čaplja, siva i mrka čaptja, a tu se odmaraju 

i velika jata priLikom jesenje migracije. 
Id  grabijivica tu se gnezdi eja močvarlса , a od sisara vrlo  ii  redak hermelin, dok se 

l!slса  odгžavз  u dosta velikom broju. 
• 	Na drugoj terasi na slatinskim mo čvarama gnezdio se zlatouhi gnjurac, barski petll с , 

prdavac, crna сlgca i dr.,  bib o ii to omiljeno mesto skupljanja i odmaranja jata pataka, 
petlovana, raznih vrsta prudnika, ти lјаса , zlovremenica; a nije bila  ritka ni sabijarka; javljao 
se i zujavac itd. 

Na livadama, pašnjacima i agroekosistemima žlvotlnjski svet  ii  dosta slromašan, a 
nerazumna hemizacija i nedostatak poljozaštltnlh šumskih pojaseva i raznih revira još više 
smanjuje mogućnost prežlvljavanja ovdašnjlh žlvotlnjskih vrsta.  N.  vlažnim livadama gnezdi 
se vivak, na poljima fazan, jarebica, prepelica, potjska i ćubasta ševa, velika strnadica. Zimski 
gosti su lisasta i mala guska, guska glogovnjača. Ovde doteću Pl hranu vetcuša, mišac i sove, 
a ponekad i po koji soko i oral. 

Id  ostalih životlлја  mall ii  zelene krastave žabe i češnjacke kao i sivog guštera.  Id  
sisara se susreću: jež, krtica, rovčice; ali  ii  najviše glodara (poljska votuharica, hrčak, miš 
humkaš). Populacija potjskog zeca procenjena  ii  na oko 7000, a srna na oko 600 jedinki. Vrto 
mali  ii  tekunica, pa se smanjuje i populacija njenog najvećeg neprijateija - stepskog tvora. 
Lasica se uglavnom nalazi u priobalnom родгисји  reke. 

Id  šumskih površlпа  (pošцmljenost opštlne  ii  svega oko 1,5%) za životinjski svet  ii  
najvredniji staci vrbak pored odbrambenog nasipa, na plavnoj zoni reke Tise.  ‚state,  sađene 
topolove šume su kratkog veka i u njima se  fi  može formirati pogodno stanišce za žlvo[l пје . 
Nažalost, i vrbak se krčl, pa  & uskoro nestati i ptlčjeg sveta koji  ii  još tu našlo utočišta. 

Na vlažnom t1u ponekad plavljene vrbove-topolove šume živi dugonoga žaba, krtica, 
šumska covč lса, šumski miš, lasica, lisica, pa i hermelin, koji se vešto veri po drveću. Ispod 
grmova se gnezdi mali slavuj, a  na  ysokoj tray! pray svoja okrugla gnezda patuljasti miš. Po 
džbunju se veri kreketuša. 

Po dcveću se gnezde: golub eclvnjaš, zlatovrana, zelena žunja i dcugi detlić! - koji 
pcaveć! duplje, olakšavaj ц  gneždenje crvenorepki, ccvenda ću, velikoj senici itd. U dupljama 
drveća žlуе  i porodice večernjeg ljiljka. U ysokom džbunju i Pl krošлjama gnezde se: oblсап  
svračak, sivi voljić  (u с lје  gnezdo često polaže  jaja! kukavica), zelentarka, štlgll с , ali i mlšar, 
pa i soya utina. 

Zimi na iyci šume lovi kobac ptlсаг , a pod grmljem se yđa cacić  - naša najmanja ptica. 
Na drveću manjih šumsklh pojaseva gnezdi se crnoglavi svcačak, svraka, siva vrana, a 

u napuštenlm velikim gnezdima i siva vetcuša koje već  jedva ima u ovom kraju. 
Neki žlyotlпје  prilagodile su se ucbanoj sredini: krastava žaba, po baštama se gnezdi 

gugutka, na tavanima i u tornjevima soya kukuvija i kukumavka; po kućama i štalama seoska 
lasta, u njenim napuštenlт  gnezdima crvenorepka; naj češća naša ptica  ii  domaći vrabac; pod 
balkonima vlšespcatnih zgrada leže gradska lasta, a na visokim zgradama сlора . Veliki посл ! 
Ijiljak se ponekad nastanjuje i iza okvira prozorskih roletni. 

Iz seoskih čardaka često se šir!  minis  mlša humkaša; sivog pacova fiji uništdla ni 
sistematska deratizacija, a goiubove i žlyпu ponegde još tamani tvor. 

Zimi se usetjava u лasеlја  ćubasta ševa, velika senica , a dolaze i gosti sa severa : čizak, 
severna јигс lса, kraLjlс, zimovka , svitorepa , dcozd bcanjug. Na ullсп lт  brezama i smcčama 
danju spavaju sove utine, a potudivlje goiubove lovi jastceb kokošac. 

Domaćlh životinja evidentirano  ii 17 vrsta. U posleratnim godinama nestao  ii  domać! 
bivo, smanjio se broj konja i magaraca znatno su se menjaLe rase  svinja i žlупе ; u postednje 
vreme gaji nutdja. Nešto ii smanjen broj goveda , a bcoj koza i kunlса  raste . Postato  ii 
pomodarstvo držanje rasnih pasa. 

Sveska obraduje promene u toku godišnjlh doba, daje spiskove vrsta kičmenjaka po 
ktasama, a na kraju i kratak osvrt na potcebe zaštlte prirode. 

Broj navedenih vrsta po klasama  ii  sLedeći:  re 46, vodozemci 11, gmizavci 4, puce 
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219 i sisari 35 vrsta. Ukupno se navodi 315 vrsta. Van spiska nabrojeno je još nekoliko vrsta 
ptica čiji nalaz nije dovoljno utvrđen, kao i vrste i rase doma ćih životinja. 

Id  ukupnog broja pti čijih vrsta (219) u toku poslednjih nekoliko decenija utvrđeno 
ii  gnežđenje 92 vrste, od kojih prezimljuju jedinke iz 24 vrste. Pcllikom proletnje i jesenje 

• migracije javljaju se jata iz 72 vrste, zimskih i jesenjih gostiju (zadržavaju se ponekad i više 
nedelja na teritoriji opštine senta) ima ih 23 vrste, lutajućih jedinki iz 15 vrsta, a izvanredno 
retkih viđeno  ii  i1i upucano iz 17 vrsta. senćanski muzej  ii  imao zbirku ptica od 114 vrsta, čiji 
se  veti deo danas čuva u zbirci Zavoda za zaštitu prirode u Novom sadu (Petrovaradinu). 

senćanski muzej čuva zbirku gnezda i jaja koju  ii  sakupio Šmit Pal pre nekoliko 
desetina godina; a ima i preparate nekoliko vrsta slatkovodnih riba, zatim sisara, pa i 
paleontološki materijal iz ledenog doba (mamut, evropski bizon, džinovski jelen i dr.). 

Pošto  ii  poslednjih decenija čovek bitno zatcovao i ugrozio prirodu, a prvenstveno 
životinjski svet,  bib  o bi potrebno da se hitno preduzmu mere u cilju 

- zaštite reke Tise od zagađivanja i zamuljivanja korita; sa čuvanja mrtvaja, trstika i 
oživljavanja slatinskih baca; 

- smanjenje upotrebe otrova u zaštiti biljaka; 
- povećanja šumskih površina, poljozaštitnih pojaseva i sačuvanja starih parkova i 

šumskih pojaseva; 
- eflkasnijeg suzbijanja krivolova, lova žaba, kao i rada samozvanih preparatora ptica. 
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