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Orthotomicus laricis szúfajt csak Őriszentpéteren találtuk meg, így összehasonlítási alapunk 

nincs. Megjegyzendő, hogy az Ophiostoma brunneociliatum gombafaj csak ennek a szúnak 

a megjelenéséhez kapcsolható. 

A Sphaeropsis sapinea megítélése bizonytalan. Nem egyértelmű, hogy a szúk közremű-

ködésével fertőzte meg a gazdanövényt vagy más, esetleg mechanikai sérüléseken keresztül, 

vagy akár természetes úton telepedett meg és szaporodott fel a fenyőkben. A szakirodalmak 

alapján általában a fiatal hajtásokat fertőzi, ez esetben a kékülés a hajtásban jelentkezik, 

ritkábban a törzsön is megjelenik. Az általunk kitenyésztett telepek a fa törzséből származ-

nak. A 2007-es feketefenyő és a 2017-es erdeifenyő-mintákból nem sikerült ophiostomatoid 

gombákat kitenyészteni, azonban a rájuk jellemző tüneteket minden mintán megfigyeltük. 

Erre az egyik magyarázat az, hogy a S. sapinea gyors telepfejlődésével kiszorítja az ophios-

tomatoid gombákat az adott szubsztráton. A másik magyarázat elsősorban a 2017-es vizsgá-

latokra nézve valószínűsíthető, mégpedig a mintavételek időpontjának helytelen megválasz-

tásához kapcsolódóan. A mintákat rakodón tárolt faanyagból vettük, amelyek jellemzően a 

mintavételt megelőzően több hete kerültek kitermelésre, és amelyeken már sikeresen meg-

telepedtek az olyan fajok, mint az Acremonium strictum, Fusarium sp., illetve Trichoderma 

sp. Ezek a fajok jobban adaptálódtak a szaprofita életmódhoz, mint az ophiostomatoid gom-

bák, így azok kiszorulnak ebből az élettérből. 

Összességében a kapott eredményeink alapján csak feltételezéseink vannak a szú-

gomba-gazdanövény kapcsolatrendszert illetően. A gombák szimbiotikus karakterének, il-

letve szerepük meghatározására további mintavételek, és összetettebb vizsgálatok szüksége-

sek, melyeket a jövőben tervezünk végrehajtani. 
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Bevezetés 

Az Európai Unió madárvédelmi direktívájának hazánk vadászati törvényében való érvényre 

jutása jelentős változást eredményezett a 2008-as évben mind a szalonkavadászat, mind pe-

dig a fajjal kapcsolatos kutatás terén. Az erdei szalonka vadászható státusza ugyan megma-

radt, azonban a 2009-es esztendőben nem volt szalonka vadászati lehetősége a madár a ma-

gyar vadászoknak, hiszen nem állapítottak meg idényt e faj esetében. Ezt követően az Or-

szágos Magyar Vadászati Védegylet koordinálásával 2009-ben indult el – a derogációból 
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fakadóan – az Erdei Szalonka Monitoring program, amihez 2010-ben a biometriai paramé-

terek vizsgálatával csatlakozott a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának Vadgazdálkodási 

és Gerinces Állattani Intézete. A dolgozatban részletezett vizsgálat tárgyát képező erdei sza-

lonka szárnyakat az adatszolgáltatók a mintavételezést követően az egyik oldalon könyöknél 

levágták, kifeszítették és kiszárították. Az ilyen módon preparált szárnyakat egységes borí-

tékokban küldték be a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetébe, ahonnét a 

szárnyminták a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézetbe kerülnek további vizsgála-

tok céljából. A monitoring program protokolljának megfelelően a szárnyminták a kormeg-

határozás célját szolgálták, azonban a mintákból készített fényképes adatbázisok kiváló le-

hetőséget kínálnak számunkra a szín és mintázat jellegzetességeinek nagy mintaszámokon 

alapuló vizsgálatára. E dolgozatban a 2017-es év tavasszán gyűjtött erdei szalonkák szín- és 

mintázatbeli jellegzetességeire vonatkozóan a beérkezett és vizsgálatra alkalmas állapotú 

szárnyak (n = 1321) tollazatának sajátságos eltérései alapján közöljük eredményeinket. 

 

Anyag és módszer 

Az adatszolgáltatók a megelőző évek metodikájával azonos módon a 2017-es év tavaszán 

elejtett erdei szalonkák egyik – könyöknél levágott, 130-160 fokban széthúzott –, preparált 

szárnyát küldték be vizsgálat céljából. A beérkező minták elsősorban a kormeghatározás 

célját szolgálták ugyan, mindemellett a mintákból összeállított fényképes adatbázisok kiváló 

lehetőséget kínáltak a szín és a mintázat változatosságának vizsgálatára. Minden egyes 

szárnyról az egyedi azonosíthatóság igényével, állandó megvilágítási viszonyok mellett fo-

tódokumentáció készült. 

A rendellenes, különleges színezettel és mintázattal kapcsolatos szakirodalom úgy nem-

zetközi, mind hazai vonatkozásokban szegényes. A témával kapcsolatos legtöbb ismeret-

anyagot Franciaországban publikálták, hiszen a hazai mintavételi adatokat nagyságrenddel 

meghaladó terítékekben gyakrabban kerülnek kézre figyelemre méltó erdei szalonka kurió-

zumok. Az unikális színezetű madarak körében a francia szalonka kutatók alapvetően négy 

színváltozatot különítenek el; fekete (sötét) tollazatot, a barna tollazatot, az agate vagy achát 

tollazatot, illetve az izabella tollazatot (BOIDOT 2012). Tovább finomítják az osztályozás 

rendszerét a fenti fő kategóriákon belül leírt színváltozatokkal (pl.: a feketén belül: a vörös 

és a rigófeke) (BOIDOT 2012). 

Az egyes színváltozatokon belül pedig a színezetet további kategóriákba sorolják a pasz-

tell árnyalatok segítségével (pl.: a fekete pasztell, agate pasztell, vöröses pasztell, izabella 

pasztell) (BOIDOT 2010). 

Munkánk során a fent részletezett francia metodikánál egy lényegesen egyszerűbb, ob-

jektív besorolást lehetővé tevő klasszifikációt alkalmaztunk, mely során három kategóriába 

sorolva osztályoztuk a beérkező mintákat: normál (klasszikus vad színű) (1. ábra), flavisz-

tikus (világos) (2. ábra) és melanisztikus (sötét, erőteljesebben pigmentált) (3. ábra). 

(LÁSZLÓ et al. 2014; BENDE – LÁSZLÓ 2017a,b; 2018a,b). A 2017-es évben gyűjtött szárny-

minták értékeléséhez – hasonlóan a 2010-2014-es évek mintáinak elemzése során is – ezt az 

osztályozási metódust követük. 

Az erdei szalonka esetében számos a pigmentációt befolyásoló mutáció ismert, amelyek 

sokféle színváltozatot eredményezhetnek, ugyanakkor ezek megjelenése még a közel egy-

millió példányt kitevő éves terítékekben is ritka esemény. E kuriózumok speciális esete a 

pasztell mutáció, ami a színanyagok koncentrációjának csökkenése révén jön létre, tehát 

azok minősége nem változik (KOPF 1986). Ennek megfelelően a fekete tollak szürkés színe-

zetűek, míg a vörösesbarna tollak sárgásbarna színűvé „fakulnak”. A koncentrációcsökkenés 

mértéke rendkívül változatos lehet, így az elváltozás különböző mértékben fakó tollazatot 

eredményez. Ez azt jelenti, hogy a pasztellként leírt színezetű erdei szalonka, tulajdonképpen 

egy különböző mértékben fakó, de normál mintázatú madár. 
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1. ábra: Normál (vad) színezetű madár 

 
 

Eredmények 

A 2017-es év tavaszán Magyarországon keresztülvonuló erdei szalonkák szín- és mintázat-

beli jellegzetességeire vonatkozó eredményeinket – a meghatározáshoz megfelelő állapot-

ban lévő – 1321 szárnyminta tollazatának jellegzetes eltérései alapján közöljük. Az elejtett 

erdei szalonkák szín szerinti megoszlása a következő volt: a normál színezet (91,3%) volt a 

meghatározó melyet gyakoriságban a flavisztikus színváltozat követett (6,7%), míg a minta 

fennmaradó, kisebb hányada melanisztikus (2,0%) volt (4. ábra). 

Az Erdei Szalonka Monitoring keretében 2017-ben intézetünkben megvizsgált szárny-

minták közül mindösszesen egyetlen unikális erdei szalonka szárnyminta érkezett be (5. 

ábra). Sajnos e különleges erdei szalonka elejtési körülményei nem ismertek. 

E minta érdekessége, hogy a melanin hígulása a szárny meghatározott régióira – részben a 

kéz, illetve a karevezők tollazatára-, illetve részben azok fedőtollaira –, koncentrálódik. E 

minta nagyon hasonló a Franciaországból BOIDOT (2008) által közölt – ALAIN LE CONIAC-

tól kapott – két Oroszországból, valamint Franciaországból származó mintához. Ezek szo-

katlan színezetű, speciális melanin hígulással jellemezhető, kékesszürke szárnyminták vol-

tak. Azt nem tudjuk szemrevételezés alapján megállapítani, hogy a kékesszürke tónusú 

minta – vajon a BOIDOT (2008) által bemutatott mintákhoz hasonlóan – szintén opál mutá-

ció-e vagy sem, de a melanin hígulás egyenlőtlensége és intenzitása szemrevételezés alap-

ján is jól látható (4. ábra). 
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2. ábra: Világos, pasztell árnyalatokkal jellemezhető (flavisztikus) színváltozat 

 

 
3. ábra: Sötét, erőteljesebben pigmentált (melanisztikus) színváltozat 
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4. ábra: Az erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) szín- és mintazatbeli 

megoszlása Magyarországon 2017-ben. 

 

 
5. ábra: Melanin hígulással jellemezhető pasztell kuriózum 

 

Összefoglalás 

A Magyar Erdei Szalonka Teríték Monitoring keretében a 2017-es évben beküldött erdei 

szalonka szárnyminták szín- és mintázatbeli változatosságát vizsgáltuk. Az intézetünkbe be-

érkezett 1321 szárnyminta értékelését követően megállapítottuk, hogy Magyarországon a 

normál színezetű madarak részesedése volt a meghatározó (91,3%), melyet gyakoriságban a 

flavisztikus színváltozat (6,7%) követett, míg a fennmaradó kisebb hányad melanisztikus 

(2,0%) minta volt. A 2017-es szárnymintáinak szín- és mintázatbeli megoszlását tekintve 

közel azonos arányokat tapasztaltunk, mint a már közölt 2010; 2011; 2012; 2013 és 2014 

években (LÁSZLÓ et al. 2014; BENDE – LÁSZLÓ 2017a,b; 2018a,b). 

A kézevezők fedő-tolla-

zatán a mintázat el-mo-

sódó, de még halvá-

nyan kirajzolódik 

Oka: Intenzív és 

egyenlőtlen a szín-

anyag hígulás. 

Intenzív és egyenlőtlen melanin hígulás a kéz és karevezőkön. A tollak középső régiói 

felé csökkenő koncentrációjú melanizáció. A mintázat látható, de erőteljesen fakó. 
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A néhány különleges színezetű – tehát melanin hígulással jellemezhető – erdei szalonka 

hazai megkerülésére vonatkozó kevés értékes adatot (pl.: LAKATOS 1886; DONÁSZY 1907; 

BODNÁR 1908) gazdagítja a monitoring keretében 2017-ben terítékre került pasztell kurió-

zum. Az elmúlt több mint 100 évben mindösszesen néhány unikális színezetű erdei szalon-

káról adtak hírt a magyar vadászok. E különleges pasztell madarak ritka megkerülését mu-

tatja az is, hogy a 2017-es vizsgálati anyagban mindössze 0,008%-os részedéssel fordult elő 

ilyen mutáció, így az általunk közölt néhány különleges erdei szalonka igazán értékes ada-

lékot jelent a fajjal kapcsolatos ornitológiai szakirodalmi adatok bővítéséhez. 

 
Köszönetnyilvánítás: Köszönjük a vadásztársak lelkiismeretes adatszolgáltató munkáját, amivel se-

gítették, megalapozták a Magyar Erdei Szalonka Monitoring tevékenységét, eredményeit. A kutatást 

az Országos Magyar Vadászati Védegylet támogatta. 
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