


Szöveg és grafika: Kókay Szabolcs – www.kokay.hu

Cinegék i.
A cinegefélék (Paridae) családjának képviselõi kis termetû, laza tollazatú madarak. Szárnyuk lekerekített, az elsõ evezõtoll 
nem hosszabb, mint a második fele. A faroktollak száma 12. Rövid csõrük enyhén kúpos, árszerû. A fajok többsége rejtett 
helyen, természetes és mesterséges odúkban költ. Fészkelõhelyük környékérõl télen sem vonulnak el, hanem csapatokba 
verõdve kisebb-nagyobb távolságra kóborolnak. A hazánkban fészkelõ fajok közül ezúttal a széncinegét (Parus major), a kék 
cinegét (Parus caeruleus) és a fenyvescinegét (Parus ater) mutatjuk be, továbbá a Közép-Európában csupán ritka kóborlóként 
elõforduló lazúrcinegét (Parus cyanus).
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Beköszöntõ
Mikor néhány héttel ezelõtt az egyesület elnöksége felkért a Madártávlat szerkesztésére, hazánk még nem 
volt tagja az Európai Uniónak, amikor pedig májusi számunk megjelenik, már két hete uniós állampolgárok 
leszünk. Az ilyen idõpontokban indokolt átgondolni életünk jelentõsebb eseményeit, fordulópontjait. 

Elsõként Radetzky Jenõ tanár úr agárdi madárvártai táborai jutnak eszembe, ahol sokadmagammal 
– köztük a Madártávlat számos jelenlegi közremûködõjével – szívtuk magunkba a madártani ismereteket és 
a természet szeretetét. Radetzky tanár úr legjellemzõbb tulajdonságai a magas szintû tudás, az igényesség, 
az egyenes tartás és a kitartás voltak – mi, a tanítványai mindezek mellett varázslatos egyénisége miatt 
kerestük fel õt évrõl-évre Agárdon. Miután beleszerettem a madarászásba, gyakorta kijártam a Gellért-
hegyre, nem utolsósorban azért, hogy ott esetleg találkozhassak másik gyerekkori példaképemmel, Schmidt 
Egonnal. Késõbb, huszonévesen, e neves szerzõ írásain felbuzdulva vettem a bátorságot és megkérdeztem 
Csörgõ Tibort: ha megírnám a magyarországi emlõsök határozóját, vajon kiadnák-e valahol? A könyv 
ötletét felkarolta egyesületünk vezetõsége és akkori elnöke, Jánossy Dénes bácsi, majd Péchy Tamás szer-
vezésében ez a könyv lett az MME Könyvtára elsõ kötete. Ugyancsak Tamás hívott meg, hogy Radetzky 
tanár úr halálát követõen, az õ korábbi kívánságával is egyezõen vezessem az agárdi madárvártát. Kállay 
Miklós akkor azzal indított útra: „a becsületednek tartozol elszámolással, hogy ott mit csinálsz…” Nem 
lehet ezen a helyen felsorolni valamennyi embert, akik bizalma nélkül munkám eredménytelen lett volna, 
mindenesetre az eltelt 10 év során szüleim és kollégáim bizalma segített az alkotásban… Mindannyiuknak 
köszönöm, hogy hittek bennem.

Munkatársaimmal most ismét bizalmat kaptunk, hogy egy „kiszínesedõ” folyóiratot adhassunk kéthavon-
ta az érdeklõdõk kezébe. Olyan természetvédelmi lapot szeretnénk készíteni, amely ráveszi az olvasókat, 
hogy elmélyültebben is megfigyeljék a természet megannyi csodáját, ugyanakkor képesek legyenek a prob-
lémákat amúgy „madártávlatból” is megvizsgálni. A Madártávlat céljai a lapindítás óta tehát nem változtak. 
A lap korábbi munkatársaihoz új szakértõk és szerzõk is csatlakoztak, ezzel az összefogással is kifejezve, 
hogy közös fõ célunkat, a természet védelmét csak közös munkával érhetjük el. 

Végezetül még egy emlék: életem legelsõ cikkét a Madártávlat elõdjének, a Madártani Tájékoztatónak 
küldtem el publikálásra. A visszaküldött kézirat egy soros lektori megjegyzése tanított meg arra, hogy kis 
helyre be lehet sûríteni akár lényeges írásokat is. Ami akkor fájt, mára jól hasznosítható tanáccsá lett. Az 
ominózus cikk lektora a most 90 éves Marián Miklós volt. Tisztelt Miklós bácsi! Az egyesület nevében 
ezúton gratulálunk születésnapja alkalmából!

A Madártávlat valamennyi olvasójának minden jót kívánok Európában; fogadják szeretettel lapunk ezen 
számát!

Ujhelyi Péter

Széncinege
Sárga alsótest, széles fekete 
sávval; fekete fej, fehér pofa

Fiatal: sárga 
pofa, a fekete 
örv nem éri el a 
torokfoltot

Széles fekete sáv 
és hasfolt a hímen, 
keskenyebb,  
szakadozott 
a tojón

KéK cinege
Öreg hím: mélykék 
sapka, széles sötétkék 
gallér; nincs fekete szín 
a hason

Öreg tojó: a fejtetõ 
nem olyan élénk 
kék, a gallér  
keskenyebb

Fiatal: sárga pofa 
és szemöldöksáv, 
zöldesszürke sapka

FenyveScinege
Fehér tarkófolt, kettõs szárnycsík,  
sárgásbarna alsótest, nagy torokfolt

Lazúrcinege
Fehér fej, nagy 
fehér foltok a szár-
nyon és a farok 
két oldalán
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EUrÓPAi UNiÓBAN
A Kárpát-medence 
természeti értéKeineK 
gAzdAgságA és részbeni 
egyedisége szAKmAi 
KöröKben jól ismert. 
mi sem bizonyítjA ezt 
jobbAn, mint Az, hogy 
ezt A térséget önálló 
flórAtArtományKént – 
pAnnonicum – írtáK le. 

A Pannon ökorégió területének legnagyobb része Magyaror-
szág területére esik, de kis részben a Fertõ-tó osztrák oldalára, 
Szlovákia déli részére, Erdély jelentõs területére és Szerbia 
északi részére is kiterjed. 

A Kárpát-medence több klímahatás találkozási területén fek-
szik. Kelet felõl a kontinentális, délrõl a mediterrán, nyugatról 
pedig az atlanti hatások érvényesülnek. Jelentõs a Kárpátok és 
az Alpok befolyása is. A változatos klímahatás, talajszerkezet 
és a vizek gazdagsága (vagy éppen hiánya) rendkívül sokszínû 
élõvilág kialakulását tette lehetõvé.

Tovább növelte a változatosságot, hogy a mintegy 10 000 
évvel ezelõtti utolsó jégkorszakban az eljegesedés határa a 
Kárpát-medence peremén húzódott. A jég elõl „menekülõ” 
fajok eljutottak térségünkbe és számos hûvös, hideg élõhelyen 
közülük sok napjainkig is fennmaradt. A jégkorszak után szá-
mos délre húzódott faj visszatért a Kárpát-medencébe, így az 
itt rekedt hidegkedvelõk és visszatért melegkedvelõk egyszerre 
gazdagítják állat- és növényvilágunkat.

A természet által meghatározott gazdagságot azonban 
jelentõs mértékben csökkentette és gazdagította is egyúttal 
az emberi tevékenység. Ezek együttes hatására alakult ki a 
Kárpát-medence mai természeti képe.

Az Európai Unióban a csatlakozásunk elõtt hat – Kontinentá-
lis, Mediterrán, Atlantikus, Alpi, Arktikus és Makaronéziai – öko-
régió volt, amely belépésünkkel kibõvül a Pannon ökorégióval.

Erre az ökorégióra a síkvidéki táj, az erdõs-sztepp zóna sa-
játságai jellemzõk. Nagy számban vannak olyan életközösségei 

és olyan fajai e vidéknek, amelyek sehol másutt nem fordulnak 
elõ, csak itt.

Az itt kialakult bennszülött növénytársulások elsõsorban a 
homoki, a szikes és a dolomit területeken találhatók. Ilyen pl. a 
budai dolomit-sziklagyep társulás. A bennszülött növénytársu-
lások gyakran õriznek bennszülött fajokat is, de ezek elõfordul-
hatnak más körülmények között is. A csak nálunk elõforduló 
növényfajok egy része rendkívül ritka, csak egy vagy néhány 
élõhelyen él. Ilyenek például a magyar méreggyilok, a magyar 
vadkörte, a bugaci nõszõfû, illetve a tartós szegfû. Vannak 
azonban olyan bennszülött növényfajaink, amelyek egyáltalán 
nem tekinthetõk ritkának, sõt egyes fajok kifejezetten gyako-
riak. Ebbe a csoportba tartozik például a budai nyúlfarkfû, a 
kései szegfû, vagy a magyar gurgolya.

Magyarországon jelenlegi ismereteink szerint mintegy 42 000 
állatfaj fordul elõ. Az alacsonyabb rendû fajokról általában 
sokkal szerényebbek az ismeretek, nemcsak nálunk, hanem 
Európa többi országában is, ezért többek között nem ismert 
ezeknek a fajoknak a pontos elterjedési területe sem. Ezért 
lehetetlen még csak megbecsülni is, hogy mennyi azoknak az 
állatfajoknak a száma, amelyek nálunk elõfordulnak, de a 15 tag-
államot számláló Unióban nem. Vannak azonban olyan fajok, 
amelyekrõl ennek ellenére tudjuk, hogy belépésünkkel kerülnek 
az Unió közös természeti kincsei közé. Ilyennek számít több, 
a laikusok által egyelõre kevésbé ismert gerinctelenfaj, továbbá 
a tagtársaink körében is jól ismert rákosi vipera is, amelynek 
megmentésére éppen most nyert az EU LIFE programjától 
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jelentõs támogatást az MME védelmi programja, amely a nem-
zeti park igazgatóságokkal együttmûködve kívánja biztosítani 
e végveszélybe került, unikális hüllõ egyedeinek és élõhelyeinek 
megõrzését.

Mivel a Pannon ökorégió kis mértékben szinte minden szom-
szédunk irányába átnyúlik politikai határainkon, számos olyan 
társulás és faj létezik, amelyik a korábbi Unióban nem fordult 
elõ, de élõhelyi sajátosságai miatt nemcsak Magyarország 
területére jellemzõ, hanem kisebb-nagyobb mértékben a szom-
szédos országokra is. 43 ilyen növénytársulást ismerünk. Közé-
jük tartozik például a lösztölgyes, a nyáras homoki tölgyes, a 
homoki tölgyes, a gyöngyvirágos tölgyes, a nyáras borókás, a 
sziki tölgyes, vagy a Duna–Tisza közi vakszik társulás.

A növényfajok közül is sok ilyen él nálunk. Ebbe a kategó-
riába tartozik a bánáti bazsarózsa, a magyarföldi husáng, a 
magyar kökörcsin, a tornai vértõ stb. Vannak olyan fajok, ame-

lyek nálunk és a Kárpátokban élnek, de másutt nem. Ezek közé 
tartozik az ikrás fogasír, a magyar kõhúr, a kárpáti sisakvirág, 
a magyar bogáncs, magyar palástfû stb. Más fajok pedig a Bal-
kán felé nyúlnak át határainkon, mint pl. borzas imola, a fekete 
galagonya, a pompás kosbor, a szürke gurgolya stb. 

Vannak a kontinentális, illetve pontusi jellegû fajok közül is 
szép számmal olyanok, melyek nyugati elterjedési határa Ma-
gyarországon található, mint a gyapjas õszirózsa, a kék atracél, 
a sziki õszirózsa stb.

Ebben a kategóriában már sokkal több jól ismert állatfajt is 
besorolható, a lepkék közül például a keleti gyöngyházlepke, az 
L-betûs nimfalepke, a tavaszi csüngõaraszoló. A halak között 

is több ilyen faj él nálunk, például a folyami géb, a kõsüllõ, a tar-
ka géb, a halakkal rokon körszájúak közül pedig a tiszai ingola.

A pannon gyík és az elevenszülõ gyík nálunk elõforduló 
alfaja sem él tõlünk nyugatra, de ugyanez elmondható a kék 
vércsérõl, a parlagi sasról, a csíkos szöcskeegérrõl vagy pusztai 
görényrõl is.

Számos olyan faj él Magyarországon, amelyik elsõsorban 
azért jelentõs, mert állományának nagy része nálunk található. 
Ezek között a fajok között több olyan is van, amelyik az utóbbi 
évtizedek eredményes természetvédelmi tevékenységének kö-
szönhetõen maradt fenn nagy számban, vagy az aktív védelem-
nek köszönhetõen egy korábbi töredékállománya mára megerõ-
södött. A magyar természetvédelem nagy sikerei közé tartozik 
például a kerecsensólyom 30 párról 150 párra növekedett hazai 
állománya, amely napjainkra Ausztria és Szlovákia irányába is 
elfoglalta a számára alkalmas élõhelyeket. Nem kisebb siker a 

12 párról 65-70 párra emelkedett parlagisas-állomány, vagy a 
hasonlóan alacsony szintrõl indult és mára 100 pár fölé emelke-
dett rétisas-állomány sem. A természetvédelem címermadara, 
a nagy kócsag néhány évtizede még a közvetlen kipusztulás 
szélén állt, ma pedig több ezer pár költ Magyarországon.

A kanalasgém, a szalakóta, a fehér gólya, a kék vércse vagy 
a csíkosfejû nádiposzáta védelme érdekében tett intézkedések 
eredménye, hogy ma ezeknek a fajoknak olyan állományaival 
büszkélkedhetünk, amelyek jelentõs mértékben gazdagítják a 
közös európai természeti örökséget.

Haraszthy László
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(a 7. oldalon szereplõ névjegyek szövegét Bõhm András állította össze)

Kárpát-medencei endemizmus, a világon egyedüli ter-

mõhelye a Pilisszentiván közelében lévõ Kisszénás dolo-

mit sziklagyepe. Termõhelyét korábban a feketefenyõ 

térhódítása, a kirándulók és jelentõs vaddisznóállomány 

veszélyeztette. Élõhelye jelenleg Európa-diplomás foko-

zottan védett terület, az Európai Unió LIFE Nature ke-

rete pénzügyileg támogatja a faj hathatós megõrzését. 

Természetvédelmi értéke: 100 000 Ft.

A Tisza vízgyûjtõjének endemikus körszájú-

faja. Gyorsfolyású, tiszta vizû dombvidéki és 

hegyi patakokban fordul elõ. Lárvája szerves 

törmelékkel táplálkozik, kifejletten pedig vér-

rel táplálkozva halakon élõsködik. Mivel a 

vízminõség változásaira nagyon érzékeny, 

a kipusztulástól közvetlenül veszélyeztetett. 

Természetvédelmi értéke 250 000 Ft.

Ez a tenyérben is elférõ kígyó a legveszélyez-

tetettebb magyar gerinces, egyedeinek száma 

mindössze néhány százra tehetõ. Erdélyi állo-

mányai kipusztultak, már csak a Hanságban 

és a Kiskunságban fordul elõ. A füves puszták 

helytelen kezelése, égetés vagy akár vonuló 

madárcsapatok is veszélyeztetik. Természetvé-

delmi értéke: 1 000 000-Ft.

E ragadozómadár hazai állománya a 

hetvenes évekre a kipusztulás közelébe 

jutott a fészekfosztogatások és a raga-

dozómadarak irtása miatt, azonban több 

évtizedes munkával sikerült jelentõsen 

megerõsíteni a hazai populációt. Termé-

szetvédelmi értéke: 1 000 000 Ft.

Globálisan veszélyeztetett faj, tõlünk nyugatabbra 

nem fordul elõ. A védelmére indított program a 

kerecsensólyom védelmével együtt a magyar termé-

szetvédelem egyik sikertörténete: aktív természetvé-

delmi kezeléssel sikerült csökkenteni a veszélyeztetõ 

tényezõket és a fajt megóvni a kipusztulástól. Ter-

mészetvédelmi értéke: 1 000 000 Ft.

Eurázsiai elterjedésû faj, mely valaha sokkal 

nagyobb számban fordult elõ a Kárpát-me-

dencében, mint jelenleg. Csak a Tiszántúl 

egyes elszigetelt pontjain maradtak fenn 

kisebb állományai. Fokozott védelmét a nagy-

fokú veszélyeztetettsége indokolja. Termé-

szetvédelmi értéke 500 000 Ft.

Pannon endemizmus, melyet a legújabb vizs-

gálatok alapján önálló fajnak tekintenek a 

kutatók. A Vajdaságban és a Fruška-Gorán is 

elõfordul, azonban ezen populációk is veszé-

lyeztetettek, nálunk csak a Kelet-Mecsekben 

fordul elõ. A faj megóvása kiemelt természet-

védelmi feladatunk. 
Természetvédelmi értéke: 100 000 Ft.

Mediterrán eredetû csiga; az egyetlen fokozot-

tan védett puhatestûfaj Magyarországon. Dél-

kelet-Magyarországon és Erdély egyes részein 

fordul elõ. Üde, jó vízellátottságú erdõkben for-

dul elõ, a névadó békés megyei falu térségében 

vagy a Körös-vidéken. Elkülönítése más fajoktól 

még a specialistáknak sem könnyû feladat. 

Természetvédelmi értéke: 100 000 Ft.

Az utóbbi években kipusztultnak vélték e kirívóan 

tarka mintázatú kis lepkét, ugyanis a hetvenes 

évektõl kezdve korábbi élõhelyein, a Budai-hegy-

ségben évtizedekig nem bukkantak nyomára. 

Életmódjáról nagyon keveset tudunk. Az emberi 

zavarás nagyon jelentõsen hat e kipusztulás szélén 

álló fajra. Természetvédelmi értéke: 100 000 Ft.

Jellegzetes lápi lepke, amely korábban sokfe-

lé elõfordult a síkvidéki lápréteken. A lápok 

lecsapolása és az általános vízrendezési 

beavatkozások nyomán állománya nagyon 

megritkult: egyedül a Duna–Tisza közi tur-

jánvidékeken található meg. Természetvé-

delmi értéke: 100 000 Ft.
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MAdArAK, 
MAdAráSZOK, 
MAGyArOrSZáG…

…mivel gazdagítjuk Európát?

„Mi európaiaK úgy KeLL teKintSünK önMagunKra, 
Mint egy éS ugyanazon hajó utaSaira”

coMeniuS
(praeFatio ad europeoS,1645)

tiSzteLt ünnepi KözgyûLéS, tiSzteLt vendégeinK, 
KedveS MadárbarátoK!

A Német Madártani Társaságot 1850-ben alapították. Az 
immár 153 éves intézmény volt annak idején a világ elsõ orni-
tológiai társasága. Nagynevû alapítói, Baldamus, Naumann, 
Homeyer és Brehm vendégei voltak a magyar Petényi Salamon 
Jánosnak, aki megismertette velük hazánk madártani neveze-
tességeit. Ezt követõen a német tudósok nagy lelkesedéssel 
publikálták és propagálták Magyarország egyedülálló természe-
ti kincseit – így ezek a hungarikumok már akkor nemzetközi 
jelentõségûek voltak (igaz, akkoriban csak tudományos körök-
ben). Most ránk hárul a feladat, hogy hazánk ezen nemzeti és 
európai szintû természeti értékeit társadalmi és politikai szinten 
is tudatosítsuk. A hungarikum ezentúl természeti és kulturális 
világörökséget is jelent: a Hortobágy káprázatos madárvilágától 
és endemikus pásztorkultúrájától kezdve a Bartók és Kodály 
által összegyûjtött hatalmas népdalkincsünkig. Ezekbõl a szó 
szoros értelmében egyetemes, határokat áthidaló jelentõség-
gel azok a nonverbális elemek bírnak, amelyeket semmilyen 
nyelvre nem kell lefordítani: a zene és a madárdal. Népzenénk 
és madárvilágunk páratlan sokszínûsége az, amivel Pannónia 
földje, Magyarország elsõ helyen gazdagítja Európát.

Peter Berthold alapvetõ kézikönyve (Die Brutvögel Mitteleuro
pas – Bestand und Gefahrdung, 1996) egy egész sor olyan fajt 
sorol fel, melyek európai állományának ökológiai tartalékbázisa 
Magyarország. Ez azt jelenti, hogy ezen fajok maradványpo-
pulációi a szomszédos országok területén újra és újra hazánk 
földjérõl „töltõdnek fel”. Néhány példa ezek sorából… három 
úszómadár állományának súlypontja hazánk területén található: 
kis vöcsök, feketenyakú vöcsök, cigányréce. Akárcsak három 
gázlómadárnak: nagy kócsag, törpegém, kanalasgém. Úgy-
szintén három ragadozómadárnak: kerecsensólyom, parlagi 
sas, kék vércse. Vonatkozik ez három guvatfélére is: pettyes 
vízicsibe, kis vízicsibe és törpevízicsibe. Akárcsak három szer-
kõfajunkra: kormos, fehérszárnyú és fattyúszerkõ. Hazánk a 

súlypont-élettere továbbá három partimadárnak: gulipán, széki 
lile, székicsér. És a példák sorát még tovább folytathatnánk… 
Még pénzérménkeinken is találkozhatunk védett madarainkkal, 
a nagy kócsaggal és a kerecsennel.

Ami az átvonuló fajokat illeti, leghíresebb példánk az évrõl-
évre egyre nagyobb, immár nyolcvanezres darugyülekezet a 
Hortobágyon, amely többek között hozzájárul nagy pusztánk 
nemzetközi hírnevéhez.

A madarász mindenütt észreveszi a madarakat, még az 
Országház dísztermében is. Itt láthatjuk Árpád vezért, akit õse-

inkkel együtt a legendás turulmadár vezetett egy évezreddel ez-
elõtt a Kárpát-medencébe. Schenk Jakab vaskos tanulmányt írt 
az Aquila c. folyóiratban arról a tényrõl, hogy õseink turulmada-
ra a kerecsensólyom volt. Ez a faj hazánk egyik legféltettebb 
állatföldrajzi kincse; ezért történelmi és egyúttal aktuális jelkép 
is ez a turulmadár itt a parlamenti díszteremben: annak idején a 
turul, tehát a kerecsen vezette népünket Európába, most pedig 
egy évezred után mi visszük a kerecsensólymot, mint védendõ 
hungarikumot az Európai Közösségbe. Vele együtt védendõ 
sok más unikális faj pannon populációja, életterükkel, a tíz cso-
dás nemzeti parkunkkal együtt. Ezzel is gazdagítjuk Európát, 
ez az, ami csak itt van; tehát nem üres kézzel jövünk, hanem 
tele ajándékkal, emelt fõvel és nem kéregetõként. Ezt tudják 

Brüsszelben és Strassburgban az erre hivatottak, és fontos, 
hogy hazai politikusaink is lássák, mivel gazdagítjuk Európát.

Ernst Schüz híres kézikönyve, a madárvonulással foglalkozó 
Grundriss der Vogelzugskunde kutatástörténeti fejezetének 
elsõ mondata így hangzik: „A Herman Ottó által 1893-ban ala-
pított Magyar Ornithológiai Központ az elsõ volt a világon”. 
Számunkra ez a nemzetközileg méltatott történelmi tény 
kitüntetést, de még inkább kötelességet jelent. Annak idején a 
Madártani Intézet volt a magyar madarászok szellemi központ-
ja, „közös fészke”, manapság ezt a feladatot a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesület látja el. A nagy géniusz, 
Herman Ottó intézetének szellemi örökségét vagyunk hivatot-
tak ápolni és továbbfejleszteni. Feladatunk, hogy újraélesszük 
a Herman Ottó, Chernel István, Schenk Jakab és Keve András 
által világhírûvé tett Madártani Intézetet. Ezt – szerintem – az 
MTA és az MME közös égisze alatt lehetne a legésszerûbben 
megvalósítani. Intézetünk 100. évfordulóján megkíséreltük az 
intézet revitalizálását, sajnos a terv akkor kútba esett. Most 
azonban jobb helyzetben vagyunk, és él még intézetünk kiváló 
évkönyve, az Aquila is – külön köszönet azoknak, akik a sok 
nehézség ellenére is életben tudták tartani. Köszönet a Madár
távlat szerkesztõinek önfeláldozó munkájukért, és köszönet 
a Természetbúvár nak, hazánk nívós biológiai-ismeretterjesztõ 
folyóiratának is – kérem Önöket, terjesszék, propagálják a 
többivel egyetemben ezeket a szó szerint is „élet”-fontosságú 
folyóiratokat.

Mi madarászok, természetvédõk az elmúlt 30 évben sokat 
erõsödtünk, de még erõsebbé kell váljunk, hogy meg tudjuk 
gyõzni a döntéshozókat és a közvéleményt ügyünk fontossá-
gáról. Hiszen napjainkban már nemcsak az egyes ritka fajok 
védelmérõl van szó, hanem az általános természetvédelemrõl, 
sõt azon túl az egyetemes életvédelemrõl. Visszatekintve az 
elmúlt 30 évre, büszkék lehetünk az elért eredményekre. Ma 
itt az egyedülálló alkalom, hogy az Országházban – és mellé-
kesen mondva a világ egyik legszebb parlamenti dísztermében 
– mondhatunk köszönetet tagjainknak, egyesületünk helyi 
csoportjainak lelkes, önfeláldozó és eredményes munkájukért. 
Nekik is köszönhetjük, hogy lakosságunk és vendégeink még él-
vezhetik nálunk a pacsirtaszót és a libahúzást, a fülemüle dalát 
és a darvak vonulását.

Magyarország az Európai Közösségen belül az ökoturizmus-
ban lesz nagyhatalom, a madarászokra tehát fontos feladatok 
hárulnak. Tanuljunk nyugati szomszédainktól – de csak a jót! 
Idõnként sajnos a rosszat is átvesszük… 

Kedves Hölgyeim és Uraim! Bármilyen munkakörben is 
dolgoznak, vidéken élnek vagy városban, idõsek vagy fiatalok, 
ápolják a természetvédelem ügyét. Ez az ügy nem lehet ma 
már csupán maréknyi szenvedélytõl ûzött személy kedvtelése. 
A természetvédelem nemzeti kötelesség, sõt, ezen túl nemzet-
közi kötelesség is! A turizmus korszakát éljük, honfitársaink 
egyre-másra bejárják a Föld távoli tájait, felkeresik a távoli föld-
részek egzotikus állatait és növényeit. Egyesekben kialakul az a 

vélemény, hogy mindenütt szebb, mint otthon. Ez téves nézet! 
Ismerjék meg jobban hazánk természeti tájait, mert akkor job-
ban is fogják ezeket szeretni – és ez fordítva is igaz, az ember 
arra kíváncsi, amihez vonzódik. Ismerjék meg és szeressék 
hazánk természeti kincseit – legalább annyira, amennyire azt 
az Önök külföldre szakadt honfitársai szeretik!

Festetics Antal, a Göttingai Tudományegyetem Vadbiológiai Inté
zetének tanszékvezetõ professzora, az MME tiszteletbeli elnöke 
ünnepi beszéde nyomán; elhangzott a MME 30 éves fennállását 
ünneplõ közgyûlésén az Országházban, 2004. március 13án.

Igen tIsztelt ÜnnepI Közgyûlés, 
Kedves KolléganõK és KollégáK!

Megtiszteltetés számomra, hogy a Német Madártani Társa

ság nevében, Festetics kolléga úr közvetítésével, az MME 

fennállásának 30. évfordulója alkalmából sok szerencsét 

kívánhatok Önöknek. Sajnálom, hogy személyesen nem 

vehetek részt ünnepi közgyûlésükön. A magyar és német 

madarászok közti sokrétû és szívélyes kapcsolat a tudomá

nyos madártan német és magyar alapítóinak hagyományán 

nyugszik. Gratulálok Önöknek a magyar madártani kutatás 

és madárvédelem terén az elmúlt 30 évben elért eredménye

ikhez úgy hazájukban, mint pedig azon túlmenõen, és sok 

sikert kívánok a jövõbeni munkához.

A madarakon végzett kutatások számtalan eredménnyel 

járultak hozzá az állatvilág alaposabb megértéséhez, például 

az etológia, az ökológia és a fiziológia terén. Madaraink 

minden más állatcsoportnál nagyobb, kimagasló szerepet 

játszanak a természetvédelemben. Tartós természetvédelem 

azonban csak akkor valósítható meg, ha alaposan ismerjük 

a fajok, populációk és életközösségek életkörülményeit. 

Ezért mindennél jobban nélkülözhetetlen az a követelés, 

hogy természetvédelmi cselekvéseink tudományos alapokra 

támaszkodjanak. Ezért van szükség az ennek megfelelõ 

intézményekre.

A Magyar Ornithológiai Központ 1893ban történt megala

pításával Magyarország példamutató lépést tett a madártani 

kutatás magasszintû mûvelését illetõen.

Az ornitológia azonban napjainkban legalább annyira 

eleven, mint annak idején; az alapkutatás terén éppen úgy, 

mint – a rengeteg kihívás folytán – a természetvédelemben. 

Ezért volna olyan megszívlelendõ az egykor annyira jelentõs 

Magyar Madártani Intézetnek új erõt adni. A modern orni

tológia országhatárokon túlmenõ együttmûködést kíván, hi

szen madaraink nem ismernek államhatárokat. A nemzetközi 

együttmûködés azonban erõs nemzeti partnereket kíván.

Szerencse fel!

Prof. Dr. Franz Bairlein

A Német Madártani Társaság elnöke



MME 
az Országházban

2004. március 13. 

eg
ye

sü
le

T 
él

eT
10

Madártávlat

Rakonczay ZoltánRakonczay Zoltán Kállay GyörgyKállay György

Láng IstvánLáng István

Haraszthy LászlóHaraszthy László

Halmos GergõHalmos Gergõ

Festetics AntalFestetics Antal

MME

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén 
ünnepli megalakulásának harmincadik évfordulóját. Az 1974. 
január 6-án alakult egyesület az Országház felsõházi üléster-
mében tartotta ünnepi ülését március 13-án. 
A mintegy 300 meghívott méltó környezetben emlékezhe-
tett meg hazánk egyik legnagyobb természetvédelmi szerve-
zetének sikereirõl. A közgyûlésen felszólalt Rakonczay Zol-
tán, majd Kállay György az egyesület elnökeként a harminc 
év alatt történteket idézte fel, Haraszthy László alapító tag 
az MME szakami tevékenységérõl tartott elõadást.
Az egyesület jövõjét, stratégiáját, a szervezet természetvé-
delmi igazgatója, Halmos Gergõ mutatta be. 
A közgyûlés második részében, az egyesületi kitüntetések 
átadása után Festetics Antal, majd Láng István tartott nagy 
érdeklõdést kiváltó elõadást. 

*  *  *

Az MME elnöksége az ünnepi közgyûlésen az alábbi tagtár-
sainkat tüntette ki:
ÖrÖkÖs tagok: Aradi Csaba, Balsay Sándor, Barbácsy Zoltán, 
Csapó Miklós, Lõrincz István, Nyilas Kálmán, Szitta Tamás 
keve andrás-díj: Legány András 
Petényi-díj: Báldi András, Csörgõ Tibor
Chernel istván-díj: Fenyvesi László, Gyurácz József, Molnár 
Zoltán, Musicz László, Urbán Sándor
kiskunsági alaPítvány díja: Tajti László 
jubileumi elismerõ oklevél: Bálint György, David Gibbons, 
Farkas István, Gedeon András, Hajtman Ágnes, Ilosvay 
György, Márkus Ferenc, Országos Villamostávvezeték Rt., 
Sallai R. Benedek, Szomor Dezsõ, Ujhelyi Péter

*  *  *

Március 15-e alkalmából több természetvédõ szakember 
magas állami elismerésben részesült, az alábbiak szerint:
Gyõry Jenõ a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, 
Muray Róbert a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, 
Iványosi Szabó András a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje, Schmidt Egon a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tisztikeresztje, Láng István a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal  
kitüntetést kapta.

A közgyûlés fotóit Imre Tamás készítette.
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Nagyvárosi

      VÉrCSÉK
A vörös vércse már évszázadok óta él városokban is. Sokan hallhat
tak arról, hogy még a Parlamenten is megtalálta e faj a fészkelõ 
lehetõséget. Az épületek a sziklákat idézik e ragadozó számára, 
tehát sok szempontból ideális fészkelõhelyek. Német neve – Turm
falke – jól tükrözi, hogy szívesen fészkel tornyokon, épületeken. 
Nem ritka fõvárosunkban sem, mégis néha hetek telnek el, míg 
Pesten szemünk elé kerül ez a gyönyörû madár. Bagyura János 
mintegy 30 párra becsüli a Budapesten fészkelõ állományt.
 
Több fészkelõhelye is ismert erre, amelyeket az MME Ragadozó-
madár Védelmi Szakosztálya figyelemmel kísér. Hogy a több száz 
lehetõség közül miért éppen egy adott helyet választ a vércse, 
ezt nehéz kideríteni. A helyzet azonban évrõl évre változik. A 
hibás tetõket megjavítják, az elhagyott gyárépületeket lebontják, 
a padlások és templomtornyok nyílásait dróthálóval zárják le. A 
fészkek felderítése során – az adatgyûjtés mellett – vészhelyzet-
ben vörösvércse-fészekaljakat menthetünk meg a pusztulástól. A 
fészkek felderítéséhez figyeljük a következõ fészkelõhely-típuso-
kat, amelyek például a megadott helyen fordulnak elõ:
1. tûzfalak üregeiben (pl. a Honvéd utcában)

2. tetõszegélyen-padlástérben (pl. a Móricz Zsigmond körtéren)

3. ablakpárkányon (pl. a Jászberényi úton)

4. ereszcsatornák zugaiban (pl. a Maglódi úton)

5. ipari kéményeken, ill. tornyokon (pl. a Száva utcában)

6. más madarak fészkeiben (pl. az Ecseri úton).

A fészek az alatta látható fehér ürülékfoltokról (meszelésrõl) 
gyakran messzirõl felismerhetõ. A tavaszi és nyári hónapokban 
a környéken mozgó vörös vércsék vezethetnek nyomra.

a FéSzKeLõheLyeK jeLLeMzéSe

1. A legbiztonságosabbak az elsõ típus fészkei. Nagy magasság-
ban, az 5-6. emelet szintjén, hozzáférhetetlen helyen szinte 
semmi sem veszélyezteti a költést (kivéve az öreg, ravasz 
dolmányos varjakat). Ezek az üregek általában túl kicsik, 
tatarozáskor viszont nagy veszélyben vannak.

2. A padlástéri költéseket az emberi zavarás és a prémes raga-
dozók veszélyeztethetik. Ha a tatarozás kirepülés elõtt éri 
a fészket, a fiókákat jó esetben eltávolítják, rossz esetben 
örökre elzárják a szülõktõl és a tápláléktól. 

3. Vakablakban vagy elhagyott ipari épület ablakpárkányán 
találtam ilyen fészkelési formát. Elõnye, hogy a szárnypróbál-
gató fiókáknak több helyük van. Ezekben a fészkekben jobb 
a fiókák kirepülési esélye.

4. Ezek jobbára hozzáférhetetlen galambfészkek, még egy fió-
kának is kicsik, nemhogy négynek. Felettük általában széles 
eresz van, így még kötélen lógva sem lehet a közelébe mes-
terséges fészekodút felszerelni. A nagy magasság miatt ez 
létrával sem lehetséges. Ilyen fészekbõl biztosan több fióka 
is kiesik még pelyhes állapotban. 

5. A nagy magasságú antennatornyokon és ipari kéményeken is 
elõfordul vércsefészkelés

6. A sok alkalmas épület mellett az eredeti fészkelésmód (fán 
lévõ idegen fészekben) ritkának számít Budapesten.

Az elsõ típusba sorolható fészkeléseket láttam a Honvéd 
utcában, a Visegrádi utcában és a Markó utcában. 
Az elsõ hazánk valószínûleg legbizton-
ságosabban védett vércsefészke, mert 
a Köztársasági Õrezred épületén talál-
ható. Folyamatos õrzés biztosítja a za-
vartalanságot, Máthé Zoltán tagtársunk 
a falüreg elé falapot szereltetett, így a 
2002. évi korai kiesés nem ismétlõdött 
meg. Mind a hat fióka június végén gyûrû-
vel ellátva kirepült. A fészekbe többé nem 
tértek vissza, de a dolgozók gyakran látják 
õket a környéken. 

A Parlamenten valószínûleg a legrégebb óta 
fészkel több pár is, a fészkek pontos helyét nem 
sikerült megtalálni. A környezõ épületeken is 
lehetnek vércsefészkek.

Tetõn van a Földtani Intézet vércséinek 
fészke is. Az itteni fészekaljakból minden 
évben kiesik egy fióka, amelyet a 
szûk belsõ udvarban a szülõk 
nem etetnek. Egy lelkes mun-
katárs otthon neveli õket, 
míg megerõsödnek. 

A Téglavetõ utcában egy 
elhagyott üzemcsarnok ötö-
dik emeleti ablakpárkányán 
2002-ben és 2003-ban 
négy fióka repült ki. 
A csarnok hatalmas, 
zavartalan belsõ te-
rében tucatnyi ga-
lamb tanyázik, 

és néhány pár fészkel is. A vércsék jelenléte nem zavarja õket, 
bár néha látni tépéseket. A vércseszülõk fészkelési idõn kívül is 
gyakran pihennek az ablakokban. Ha ember közeledik (ami itt 
ritka), kb. 30-40 méterre repülnek el. Kedvenc helyük még egy 
közeli falból kiálló csavar is. Jól ismerik a szabad szombatot, mert 
ekkor a gyártelep olyan épületén is pihennek, amelyet forgalmas-
sága miatt munkanapokon elkerülnek. A környéken sok szarka 
fészkel, õk néha kergetik a vércséket, de a vércsék könnyedén 
lerázzák õket. 

Egy közeli iskolán a helyi adatközlõk szerint mintegy 15 
éve fészkelt két pár vércse. Tatarozás miatt az egyik falüreg 
megszûnt. A másik helyen 2002-ben volt fészkelés, 2003-ban 
azonban nem. Kissé tovább haladva a Maglódi úton a harmadik 
itteni, galambfészekben megfigyelt vércseköltés az Elektromos 
Mûvek épületén található. 2003-ban innen elõször egy nagyon 
fiatal fióka esett ki, amely elpusztult. Késõbb két pelyhes fióka 
is kipottyant egy hét különbséggel, amelyeket néhány napos 
„elõnevelés” után a tetõre szerelt ládába helyeztünk, ahol a 
szülõk szinte azonnal etetni kezdték õket. A negyedik fiókát 
elpusztulva találtuk a visszahelyezéskor, 30 méterre a fészek-
tõl. Barna tollas volt, valószínûleg éhen halt. Az óhegyi terület 
jól mutatja, hogy milyen sok fészek található Budapesten. 
Ezt az is alátámasztja, hogy 2003-ban kb. 20 vércsefiókáról 

volt tudomásom, amelyek fészekbõl estek ki és valamilyen 
mentésben részesültek. Közülük hármat az MME Raga-

dozómadár Védelmi Szakosztályának akciója keretében 
neveltem néhány napig, majd visszahelyeztem a fészkek-

be. Rendszeres útvonalunkon közlekedve és figyelve 
valamenynyien felderíthetjük a vércsék mozgását. 

Hasznos lenne a következõ fészkelési idényben 
tovább bõvíteni adatállományunkat. Kérem, hogy 

aki a budapesti vörös vércsékkel kapcsolatban 
információkkal rendelkezik, értesítsen minket a 

06/305-799-217-os telefonszámon.
Az adatgyûjtés és a védelem segítéséért 

köszönetet mondok minden együttmûködõ 
munkatársnak: Bagyura János, Bankovics At
tila, Duska Gizella, Jolsvai Gábor, Markovits 
Balázs, Máthé Zoltán, Pártos György, Rózsa 
Lajos, Siklósi László, Szabó Tamás, Sasvári 
Ákos, Piros Olga, Tamás Ágnes, Vincze Ernõ.

Morandini Pál

MESSIaEN
a madárének muzsikusa  

Olivier Messiaen (1908-1992) gyermekkorának nagy részét Gre-
noble-ban töltötte. A vidék nagy hatással volt rá, érdeklõdését 
a madarak felé fordította. A madárének iránti érdeklõdése a 
késõbbiek folyamán egyre fokozódott. „Ahogy Bartók bejárta Ma
gyarországot, hogy népdalokat gyûjtsön, úgy kóboroltam én Francia
ország tájain, hogy a madarak énekét lejegyezzem. Ez a végtelen és 
hatalmas munka adta meg a jogot, hogy újra zeneszerzõnek érezzem 
magam” – írta Messiaen életének egy válságos szakasza után. 
És valóban, Messiaen az egyik legnevesebb francia ornitológus 
Jaques Delamain társaságában és segítségével tanulmányozta 
nemcsak Franciaország madárvilágát, de  gyûjtõúton járt Indiá-
ban, Japánban és Dél-Amerikában is. E helyeken a zenei tanulmá-
nyokon kívül részletesen megismerkedett ezeknek a tájaknak a 
madárvilágával is. Messiaen teljes zenei életmûvét áthatja a mada-
rak éneke. Úgyszólván nincs olyan mûve, amelyben ne szólalna 

meg madárének, madárze-
ne. Mûveinek egy jelentõs 
része vallásos, sõt konkré-
tan egyházzene, de még 
ezek egy részében is elõ-
fordulnak madárhangok. 
A „Madarak ébredése” c. 
mûvében három dedikáció 
szerepel: az elsõ Jaques 
Delamain emlékének szól, 
a második Yvonne Lori-
od-nak, a zongoramûvész-
nek, a harmadik pedig a 
rigóknak, a fülemüléknek, 

a poszátáknak és az erdõ minden madarának. Bármely Messiaen 
mûvet hallgatunk, amelyben madárhangok szólalnak meg, mindig 
érezzük a madarak közelségét, azok elbûvölõ zenéjét és az általa 
keltett csodálatos hangulatot. Bár Messiaen egyik leghíresebb 
mûvének az „Egzotikus madarak” c. kompozíciót tartják, mégis 
– szerintem – az európai ember szívéhez legközelebb álló mû 
a „Le reveil des oiseux” , vagyis a „Madarak ébredése”. Azt 
javasolom a madárbarátoknak, hogy legalább ezt az egy mûvet 
hallgassák meg, és ennek alapján döntsék el, hogy kíváncsiak-e 
Messiaen többi kompozíciójára. Messiaen mûvei néha elérhetõk 
a komolyzenei CD-ket árusító boltokban; kis ízelítõ a zeneszerzõ 
munkásságából letölthetõ a www.madartavlat.hu weboldalról is.

Farkas Ferenc

© nHPa/Hellio & Van inGen
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Védett és kímélendõ

FUTÓBOGArAK
A hazai természetvédelem kezdetei az 1800-as évek végére 
nyúlnak vissza, amikor megalkották az új erdõtörvényt, ma-
dárvédõ társaságok alakultak, és Herman Ottó vezetésével 
létrejött a Magyar Ornithologiai Központ, a késõbbi Madártani 
Intézet õse. 1939-ben védelem alá helyezték a Debreceni Nagy-
erdõ 31 hektáros részletét, 1950-ben pedig a Bátorligeti Õslápot. 
Nemzeti parkjaink mára már impozáns méretû sora 1973-ban, 
a Hortobágyi Nemzeti Park megalakulásával vette kezdetét. 
1982-ben állat- és növényfajok sorát nyilvánították védetté, és 
az egyes fajokhoz eszmei értéket is hozzárendeltek. Az utóbbi 
évszám azért is fontos, mert védett rovarok (köztük bogarak) 
ekkor jelentek meg elsõ ízben a törvényben. A 2001-ben meg-
jelent természetvédelmi törvény három futóbogárfajt (beregi 
futrinka, magyar futrinka és zempléni futrinka) már fokozott 
védelemben részesített, a védett futóbogárfajok száma pedig 
38-ra nõtt. Az eszmei értékek összege is jelentõsen megnöve-
kedett, hiszen a magyar futrinka egyetlen példányának elpusztí-
tásáért például elméletileg 100 000 forint büntetést kell fizetnie 
az elkövetõnek. Az eszmei érték a védett fajok esetén 2000, 
10 000, illetve 50 000 forint a veszélyeztetettségtõl függõen. 
A hazai védett futóbogarak listája megtekinthetõ a www.ma-
dartavlat.hu honlapon.

a naGytestû futrinKáK

A fokozottan védett fajok mindegyikét, illetve a védett fajok 
zömét a nagytestû futrinkák (Carabus-fajok) alkotják. E cso-
portnak kivétel nélkül minden hazai faja (szám szerint 27) törvé-
nyes oltalom alatt áll. Habár több közülük egyáltalán nem ritka, 
testnagyságuk, szépségük folytán a bogárgyûjtõk kedvenceinek 
számítanak, éppen ezért indokolt az elsõ pillantásra talán 

szigorúnak vagy túlzónak látszó 
védelem. A hazai futrinkák több-
sége a fás vegetációhoz kötõdik 
és nedvességkedvelõ. Hártyás 
szárnyuk két fajt leszámítva 
csökevényes, így röpképtelenek. 
Ragadozók, általában éjszaka 
vadásznak csigákból, férgekbõl, 
rovarokból álló zsákmányukra, 
nappal kövek, fadarabok alatt 
húzódnak meg. Sajátos védekezési stratégiájuk, hogy potrohvé-
gükbõl maró hatású és riasztó szagú váladékot, metakrilsavat 
lövellnek finom permet formájában a támadóra. Az erõs sav 
az ember szemébe kerülve szinte elviselhetetlen csípõ érzést 
okoz, de szerencsére nem okoz maradandó károsodást.

Gyakori fajuk a bõrfutrinka, melynek nõsténye olykor a 
42 mm-es testnagyságot is eléri. A valamivel kisebb hímeket 
elsõ lábuk kiszélesedett ízeirõl könnyû felismerni (ez a sajátos-
ság egyébként a csoport minden 
tagjára, sõt általánosságban min-
den futóbogárra igaz). A bõrfut-
rinka hazánkban a domb- és hegy-
vidéken mindenütt, a síkvidéken 
helyenként elterjedt. Erdõkben, 
erdõszéleken, ligetekben, sõt oly-
kor nádasokban is felbukkan, de 
meleg nyárvégi estéken olykor a 
kertes házakba is besétál, hogy a 
lámpafényre sereglõ rovarokból lakmározhasson. A szintén igen 
gyakori mezei futrinka elsõsorban a vízparti füzesek, nedves 
rétek lakója. A kifejlett bogarak (imágók) telelnek át, ilyenkor 
néha nagy számban gyûlnek össze a kidõlt fák laza, korhadó 
kérge alatt. Egyes példányaik hártyás szárnya fejlett, és jól repül-

nek, másoké részben vagy teljesen elcsökevényesedett.
A Carabus-fajok röpképtelenségük, ezáltal korlátozott vándor-
lási képességük miatt fokozott hajlamot mutatnak a földrajzi 

alfajok képzésére. Az alfajoknak általában jól körülha-
tárolható elterjedési területük van, ezen belül az 

egyes példányok hasonló megjelenést mutatnak. A 
különbözõ áreákhoz tartozó alfajok morfológiailag 

többé-kevésbé erõsen különböznek egymástól. E kü-
lönbségek értékelésében, ezáltal az alfajok számának 

megítélésében az egyes szakemberek véleménye annyira eltérõ, 
hogy a Carabus-fajokra vonatkozó irodalomban szinte alig akad 
két azonos felfogású munka. A változó futrinkának hazánkban 
számos alfaja él. A Budai-hegységben és a Pilisben tenyészõ po-
pulációkat a közepesen erõs szárnyfedõmintázat és a rendkívül 
változatos fémszínek (kék, zöld, rézvörös, aranyos, feketés) 
jellemzik. A mecseki példányok szintén változatos színûek, emel-
lett azonban szárnyfedõjük kiemelkedései sokkal erõteljesebbek 
az elõzõ alfajénál. A Mátrában, Bükkben és Aggteleki-karszton 
élõ egyedek kékesfeketék, szárnyfedõiken pedig szinte semmi-
féle mintázat nem található, így a felületes szemlélõ könnyen 
összetévesztheti õket a kék futrinkával.

A legszínpompásabb hazai futrinkafaj kétségtelenül a nyuga-
ti határszél erdeiben élõ aranyos futrinka vagy feketebordás 
aranyfutrinka. Az olykor nappal is mozgó bogár ékszerként 
csillan meg a hajnali napfény elsõ sugaraiban. A Kárpátok feny-
veseiben messze elterjedt fajnak Magyarországon csak a Kõ-

szegi-hegység az egyetlen biztos 
lelõhelye. A bronzfényû, sajátos 
megjelenésû alhavasi futrinka 
nálunk szintén csak a Kõszegi-
hegység zárt erdeiben honos (az 
itt említett két fajt a 23. oldalon 
színes festményeken is bemu-
tatjuk – a szerk.). A fokozottan 
védett magyar futrinka a fajok 
többségétõl eltérõen szénfekete, 

szárnyfedõit 3 sor lapos gödröcske díszíti. Hazai elterjedési 
területe egymással össze nem függõ foltokból áll, megtalálható 
a Budai-hegység és a Déli-Bakony sziklagyepjeiben, valamit az 
Alföld homokpusztáin. Szárazságtûrõ, nem kötõdik a fás társu-
lásokhoz sem. Élõhelyeinek sérülékenysége és populációinak kis 
mérete miatt erõsen veszélyeztetett.

KiPusztultnaK Hitt faJoK

A kipusztulás tényét a rovarok körében szinte lehetetlenség 
perdöntõ módon igazolni, esetükben sokkal inkább helyénvaló 
a „hosszú ideje nem észlelték” kifejezés használata. Az 1990-
ben megjelent magyarországi Vörös Könyv a benne szereplõ 
16 futóbogár közül hetet tárgyal eltûnt fajként, mivel ezeket 50 
éve senki sem látta. Az utóbbi években azonban örvendetes 
módon két faj újból elõkerült, így a „kipusztult fajok listája” 
kettõvel csökkent. A szentendrei változófutrinkának erõs popu-
lációi élnek Budapest határában és a Pesti-síkság több pontján. 
Úgyszintén nem tûnt el a Steven-turzásfutó sem, és idõközben 
az ország számos helyén kimutatták a jelenlététét.

A smaragd bábrabló utolsó példányai az 1930-as években 
kerültek elõ Mosonmagyaróvár környékén, amíg 20 évvel ko-
rábban a Vértes-hegységben figyelték meg. Bár egyes gyûjtõk 
olykor azóta is említést tesznek az Észak-, illetve Nyugat-

Európában honos, de ott is ritka faj hazai felbukkanásáról, 
újabb bizonyító példányok és hitelt érdemlõ leírások híján a 
smaragd bábrabló magyarországi kipusztulása nem cáfolható. 
Hasonló a helyzet az alig 2 mm-es testméretû, halványsárga 
színû budai fürgefutonc esetében, mely bennszülött faj. Az 
apró élõlényt a mintaszerû preparálásáról és szenvedélyes 
bogárrostálásáról híres Diener Hugó fedezte föl és gyûjtötte 
be viszonylag nagy példányszámban a múlt század elsõ évtize-
deiben Lágymányos, illetve Kelenföld területén. A bogár élõhe-
lyét, a keserûsós nedves réteket és mocsarakat azóta teljesen 
felszámolták, beépítették, így egy újabb lelet megtalálásának 
kicsi az esélye. A budai laposfutónak és a pannon laposfutó-
nak mindössze egy-egy példánya ismert a Budai-hegységbõl, 
illetve a Börzsönybõl. Az alföldi turjánosokból elõkerült szo-
morú bûzfutónak csak négy hiteles bizonyító példányát õrzi 
a Magyar Természettudományi Múzeum. Habár a három 
utóbbi bogár élõhelyei legalább részben máig fennmaradtak, 
azóta sem észlelték õket, így e fajokat is az eltûntek között 
kell nyilvántartani.

Szél Gyõzõ
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Dunántúli vízifutrinka

Sokszínû futrinka

Változó futrinka

Magyar futrinka
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Ha napos nyári idõben az alföldi homokbucká
sokat járjuk, szinte biztosan megpillanthatjuk 
az öves homokfutrinkát (Cicindela hybrida), ro
varvilágunk félelmetes ragadozóját. A hatalmas 
rágóval felfegyverzett és gyors mozgású homok
futrinkák szépségük és különleges életmódjuk 
miatt egyaránt kíméletet érdemelnek, annak el
lenére, hogy nyolc hazai fajuk közül jelenleg 
egy sem áll törvényes védelem alatt.

Sokszínû futrinka

Magyar futrinka

Dunántúli vízifutrinka
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Az Ócsai Madárvárta 10 éve
éPPen 10 éVe Közölt ciKKet a mAdártávlAt az ócsai madárVártáról. ezúttal a réGi írás 

úJraKözlése mellett átteKintJüK, Hol tart naPJainKBan e KutatóBázis feJlesztése.

Az Ócsai Tájvédelmi Körzet a Duna-Tisza közén elterülõ 
hajdani lápvilág egyik utolsó, egyben legnagyobb, közel 4 ezer 
hektáros maradványa. E terület északi részén 1983 óta madár-
gyûrûzõ és vonuláskutató tábor mûködik. Az elsõ évtõl folya-
matosan fejlesztjük a létesítményt, így ma már egyebek között 
több épületünk, kutunk, elektromos áramunk, több csónakunk 
van. Ez lehetõvé teszi, hogy a kezdeti 120 nap helyett ma már 
egész évben dolgozni tudjunk.

Tevékenységünk három fõ iránya a kutatás, az ismeretter-
jesztés és a természetvédelem.

A táborban folyó kutatómunka alapja a madarak befogása, 
jelölése és a biometriai adatfelvételezés. A munkát olyan 
munkatársainkkal végezzük, akiknek többsége itt ismerkedett 
meg ezzel a tevékenységgel. A szakmai munka irányítását 15, 
gyûrûzõvizsgával rendelkezõ gyûrûzésvezetõ felváltva végzi, 
alkalmanként párhuzamosan több ponton is. A tábor kezde-
tétõl 1993 végéig 140 faj közel 100 ezer példányát jelöltük, és 
mintegy 40 ezer gyûrûs madarat fogtunk vissza.

A tájvédelmi körzet növényzete igen változatos. Hálóállást 
alakítottunk ki 2400 m-en úgy, hogy az összes növénytársu-
lásból foghassunk be madarakat. A befogott madárra egyedi 
sorszámmal ellátott alumíniumgyûrût teszünk. Megállapítjuk 
faját, korát, ivarát, a bõre alatt felhalmozott zsír mennyiségét, 
valamint lemérjük tömegét. Ezután felvesszük fontosabb test-
méreteit. Ha vedlik, arról is pontos felmérést készítünk. Az 
adatok felvétele után a madarat szabadon engedjük.

Kutatásaink célja a madarak nyomon követése teljes életük 
során, valamint vonulási útvonalaik és telelõterületeik azono-
sítása. A visszafogások alapján megállapítható a populációk 
korcsoport-összetétele, s az egyes madárfajok átlagos élet-

kora, jellemzõ területhûsége. Mivel hálóink kezdettõl fogva 
azonos helyeken állnak, pontos képet kaphatunk arról, hogy az 
évek során hogyan változik az egyes növénytársulásokban élõ 
madarak mennyisége és fajösszetétele, s ennek segítségével az 
egyes fajok élõhelyigényének ismeretében következtethetünk a 
terület növényzetének idõbeli változásaira.

Táborunk fontos feladata az ismeretterjesztés. Egy év alatt 
700-800 látogató keresi fel a tábort: iskolai és kiránduló csopor-
tok és az MME keretén belül mûködõ Madarászsuli csoportjai. 
A látogatók túlnyomó többsége általános és középiskolás, 
akiknek személyiségformálásában fontos helyet kell kapnia a 
természet- és környezetvédelemnek. A táborba látogatók meg-
ismerkedhetnek a madártani kutatások és a természetvédelem 
modern módszereivel.

A védett területen eltöltött hosszú idõ lehetõséget nyújt arra, 
hogy részt vegyünk a terület õrzésében, a kártételek megakadá-
lyozásában, vagy ha már bekövetkeztek, helyreállításában. A te-
rületkezelõk irányításával több helyen végeztünk földmunkákat 
a víz elfolyásának megakadályozására. Ezzel biztosítottuk az 
egyenletes vízborítást, ami a láp életének alapfeltétele.

A területen több fészekkosarat és különbözõ méretû mes-
terséges odúkat helyeztünk el, ezzel is elõsegítve a madarak 
megtelepedését. (Madártávlat, 1994. május)

*  *  *

A fejlesztés az utóbbi 10 évben sem állt meg, sõt nagy lendü-
lettel folytatódott. Munkánkat fontosnak ítélõ szponzoraink 
hathatós segítségével 2000-2002 között saját telken felépítet-
tünk egy házat, ami a gondnoki lakás mellett 5 vendégszobát, 

egy negyvenfõs elõadótermet és egy dolgozószobát foglal ma-
gában. Tevékenységünk három fõ iránya változatlan: kutatás, 
ismeretterjesztés és aktív természetvédelem.

Az adatgyûjtésben a prioritás természetesen még mindig a 
madaraké. 2003-ig 155 faj több mint 215 ezer egyedét fogtuk 
be, és mintegy 80 ezer visszafogásunk volt. Több, a hazai ma-
dárfaunára új, vagy nagyon ritka faj jelenlétét bizonyítottuk. 
A kutatási tevékenységet a madarakon túl kiterjesztettük 
egyéb állatcsoportokra, sõt a növényvilágra is. Magyar és 
idegen nyelvû publikációink száma 58, hazai és külföldi konfe-
renciák abstraktjai és posztereinek száma 45. Az itt végzett 
vizsgálatokból 20 diákköri és 19 szakdolgozat született.

Az ismeretterjesztésnek új lendületet adott az új épület, 
mert amellett, hogy itt vetített diaképes elõadásokat tudunk 
tartani nagyobb létszámú csoportoknak is, kisebb csoportok 
több napra is bekapcsolódhatnak a munkánkba.

A ház a Tájvédelmi 
Körzet északi részének 
egyetlen bejáratánál van, 
így a terület õrzésében 
eddig is meglevõ szere-
pünk tovább nõtt. 2000-
ben elkezdtük az északi 
rész rekonstrukciós mun-
káit, 2003-ban elvégeztük 
a terület flóraidegen fló-
rájának feltérképezését. 
A feladatok nem lettek 
kisebbek, ugyanakkor az 
aktívan dolgozó, a mun-
kákban tevékenyen részt-
vevõk száma csökkent. 
Ezért most is megraga-
dom az alkalmat, hogy 
a Madárvártára hívjak 
mindenkit, aki az élõvilág 
megismerése és védelme 
érdekében tenni akar vala-

mit. Telefonon érdeklõdni a következõ telefonszámokon lehet: 
06/302-100-174, ill. 06/1-209-055/286 mellék.

A www.ocsaimadarvarta.hu honlapon további részletes 
információk találhatók az Ócsai Madárvárta életérõl, eredmé-
nyeirõl és támogatóiról.

Csörgõ Tibor

Ugyancsak a Madártávlat 1994. májusi számában adtunk hírt arról, hogy 

a Radetzky Jenõ tanár úr halálát követõ második évben újrakezdõdött a 

munka az agárdi Chernel István Madárvártán. Ezen az oktatóhelyen je

lenleg is zajlanak a szükséges felújítások, amelyek végeztével egy késõbbi 

lapszámunkban olvasóinkat tájékoztatjuk eme bázis munkájáról is.

Egy ritka megkerülés
Egy 2003. szeptember 13án, az Ócsai Madárvártán megje
lölt kormos légykapó (Ficedula hypoleuca) tetemét találták 
meg Portugália déli partvidékén, ez év március 1én. Ez a 
megkerülési adat a közel 100 éves hazai madárgyûrûzési 
adatbázisban jelenleg a negyedik külföldi vonatkozású 
ismert megkerülése a madárfajnak. 

A korábbiak közül kettõ Oroszországban (1961) és Észt
országban (1983) jelölt fióka, amelyek Magyarországon 
kerültek meg, egy pedig KomáromEsztergom megyében 
jelölt (1990) madár volt, amelyik 17 nap múlva DélFranci
aországban került meg, 1359 kmre a gyûrûzés helyétõl. 
Az egyik hazai megkerülés Radetzky Jenõ nevéhez fûzõdik, 
aki a Velenceitó és élõvilágának neves ismerõje és az agár
di Madárvárta megteremtõje volt. 

1974 óta hazánkban valamivel több, mint ötezer kormos 
légykapót jelöltek meg, a legtöbbet – az összes mennyiség 
egy harmadát – éppen az Ócsai Madárvártán. Az eddig 
megjelölt kormos légykapók 80 százalékát az õszi vonulás 
alatt (augusztus  szeptember) sikerült befogni, ám ez elsõ
sorban annak köszönhetõ, hogy a legtöbb hazai madárgyû
rûzõ tábor éppen ebben az idõszakban mûködik, és csak 
részben tükrözi a költõ és az átvonuló madarak arányát. 
Magyarországon a legkorábban megfogott példány március 
31én, a legkésõbbi pedig október 20án került hálóba.

A változatos típusú erdei élõhelyeket benépesítõ kormos 
légykapó elterjedési területe NyugatSzibériától Észak és 
KözépEurópán át Burgundiáig folytonos, DélnyugatEu
rópában és a Britszigeteken elszórt állományai vannak. 
Elterjedésének déli határa nagyjából a Kárpátmedence 
magasságában húzódik. 

A kormos légykapó nagy számban vonul Európaszerte, 
leginkább délnyugati irányban, az Ibériaifélsziget felé, ahol 
a Gibraltáriszoroson keresztül éri el Afrikát. Telelõterülete 
NyugatAfrika szavannai övezete, elsõsorban a Guineai
öböl partvidékén. A hazai megkerülések, bár számuk elenyé
szõ, szépen jelzik a vonulásuk irányát.

Karcza Zsolt
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unióban a terMéSzetteL?

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 
felhívja a Kormány, a kormányzati szervek és a társadalom 
figyelmét Magyarország Natura 2000 területekkel kapcsolatos 
kötelezettségekbõl adódó feladataira és felelõsségére. Május 1-
jétõl a hazai természeti értékek az Európai Uniót is gyarapítják, 
ennélfogva életbe lépnek azok a kötelezettségek, amelyek az 
EU tagállamaiban is érvényesek.

Most már nem a felkészülésre, hanem Magyarország ter-
mészetvédelmi érdekeinek érvényesítésére és az értékeinek 
megóvására kell koncentrálnunk! Ahogy azt a luxemburgi 
székhelyû Európai Bíróság több ítéletében is kifejtette, a termé-
szeti értékek megóvása nem korlátozódik a védett területekre: 
ennek érdekében minden uniós védelmet érdemlõ faj, élõhely és 
táj értékeinek megõrzését biztosítani kell. Az uniós jelentõségû 
természeti értékekre negatív hatással bíró fejlesztések nem en-
gedhetõek meg. Ugyanakkor a Natura 2000 hálózat lehetõvé 
teszi, hogy a helyi lakosság számára kedvezõ, a táji adottságok-
kal harmonizáló fejlesztéseket valósítsanak meg.

Az MME közel 9 ezer tagja és sok százezer természetbarát 
elvárja a felelõs döntéshozóktól, hogy biztosítsák az Európai 
Uniós tagságunk során a természeti értékeink fennmaradást, 
gyarapodását, amely saját érdekünk is, nem csak az EU által 
szigorúan számon kért kötelezettsége hazánknak!

Négy legfontosabb teendõ:
A Natura 2000 területek kijelölése 
1. Natura 2000 hálózat kijelölése kizárólag tudományos és 

természetvédelmi megfontolások alapján történhet. A nem 
megfelelõen kijelölt hálózat kijavítását több esetben az Euró-
pai Bíróság kényszeríttette ki a tagállamoktól (lásd Hollandia 
esetét), súlyos pénzbüntetések mellett. 

Tájékoztatás 
2. A kijelölt területek hatóságait, lakosságát széleskörûen 

tájékoztatni kell a kijelöléssel járó lehetõségekrõl, elõnyökrõl, 
kötelezettségekrõl. A tájékoztatás folyamatában meg kell 
teremteni a civil és a közigazgatási szervezetek együttmûkö-
dési kereteit. 

EU és hazai forrásokkal a Natura 2000 értékei 
3. El kell kerülni minden potenciális Natura 2000 terület épségét 

veszélyeztetõ terv, program, illetve projekt megvalósítását. 
A 92/43/EEC irányelv 6. cikke szerinti vizsgálatok és lehetsé-
ges megelõzõ, biztosító, kárpótló intézkedések kereteit ki kell 
alakítani. A Natura 2000 hálózat épségét sem infrastrukturá-
lis, sem vízügyi, sem más beruházás nem veszélyeztetheti, ez 
érvényes a kijelölt és a kijelölésre tervezett területekre is. 

EU források a Natura 2000 területekre 
4. A Natura 2000 területek hálózata és a Nemzeti Ökológiai 

Hálózat egy egységes, összefüggõ, koherens rendszert kell 
hogy alkosson. Mindkét hálózat megõrzése, illetve fejlesztése 

érdekében biztosítani kell a lehetséges EU források felhaszná-
lásának garanciáit. Az EU több pénzalapja is csak abban az 
esetben fizet az adott országnak, ha a Natura 2000 hálózat 
területeinek megfelelõ kijelölésre megtörtént. 

(További információk: Halmos Gergõ: 06/203-313-545,   
 Szilvácsku Zsolt: 06/309-593-114)

25 éveS a MadárvédeLMi irányeLv

1979. április 2-án, 25 éve lépett életbe az EU Madárvédelmi 
Irányelve. A Madárvédelmi Irányelv célja az összes vadon élõ 
madár védelme az Európai Unióban. Az irányelv foglalkozik 
védelmükkel, kezelésükkel, szabályzásukkal és hasznosításukkal. 
Vonatkozik a madarakra, fészkeikre, tojásaikra és élõhelyeikre. 

Az irányelv két fõ részre osztható: élõhelyvédelem és 
fajvédelem. A tagállamoktól elvárja a vadon élõ madarak vé-
delméhez megfelelõ élõhelyek sokféleségének és nagyságának 
fenntartását, kezelését és helyreállítását. 

A különösen ritka és veszélyeztetett fajok esetében ennek ki 
kell terjednie a következõkre:
• védett területek létrehozása, beleértve a Különleges Madár-

védelmi Területeket 
• az élõhelyek megfelelõ fenntartása és kezelése a védett és 

nem védett területeken egyaránt 
• elpusztított élõhelyek helyreállítása, ill. új élõhelyek létrehozása 

Általánosságban az irányelv elõírja a tagállamoknak, hogy 
megtiltsák:
• a természetben vadon elõforduló madarak szándékos elpusz-

títását vagy befogását 
• fészkek vagy tojások elpusztítását 
• a tojások begyûjtését és birtoklását 
• a madarak tartását és zavarását elsõsorban a költési idõszakban 

Ez alól kivételt képezhet bizonyos fajok vadászatának engedé-
lyezése, illetve más meghatározott társadalmi érdekek védelme.

Az irányelvet 5 melléklet kíséri, amelyek felsorolják
1. azokat a fajokat, amelyek védelmére Különleges Madárvédel-

mi Területeket kell kijelölni 
2. azokat a fajokat, amelyek az egész EU-ban vagy bizonyos 

tagállamokban vadászhatóak 
3. azokat a fajokat, amelyek kereskedelme nem esik korlátozás alá, 

vagy külön eljárás keretében engedélyezhetõ a tagállamoknak 
4. a tiltott vadászati módszereket, valamint a vadászat során 

tiltott közlekedési eszközöket 
5. a kiemelt kutatási témákat 

A javasolt területek kiválasztásában és a hálózat felállításá-
hoz szükséges elemzés elkészítésében a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület (MME) egy Phare projekt 
keretében vett részt. A területek kiválasztásánál az eddig leírt 
legátfogóbb kiválasztási elvet, a BirdLife International Fontos 
Madárélõhelyek (Important Bird Area – IBA) C kritériumrend-
szerét vettük alapul, amelyet az Európai Bíróság több döntésé-
ben tudományos alapnak tekintett a kijelölés tekintetében. 

MegaLaKuLt a Magyar Madártani 
éS terMéSzetvédeLMi egyeSüLet 

Környezeti neveLéSi SzaKoSztáLya

Az egyesület életében a szemléletformálás már a kezdetektõl 
fontos szerepet kapott. Több felmérés is azt jelezte, hogy 
sokan ezt a területet tartják a legfontosabbnak az MME mûkö-
désén belül. A Szakosztály megalakítására azért volt szükség, 
hogy az egyesület hatékonyabban végezhesse ezt a munkát.

Az alakuló ülésen megválasztásra kerültek a tisztségviselõk is:
Zsoldos Árpád – elnök
Fogarasi Péter – elnökségi tag
Orbán Zoltán – elnökségi tag
Radnay Péter – elnökségi tag
A szakosztály szeretettel vár minden érdeklõdõt, aki szeret-

ne bekapcsolódni az MME szemléletformáló tevékenységébe, 
szeretné segíteni annak hatékonyságát. Az egyesület alapsza-
bálya értelmében bármely MME-szakosztály tagja csak egyesü-
leti tagsággal rendelkezõ személy lehet.

KitüntetéSeK a FöLd napján

2004. április 22-én Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi 
miniszter az MTA dísztermében immár hagyományossá vált, 
látványos mûsorral egybekötött ünnepségen Pro Natura-díjat, 
Pro Natura-emlékplakettet, és miniszteri elismerõ oklevelet 
adott át a természetvédelem területén kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtó szakembereknek. Pro Natura-díjat kaptak: Aradi 
Csaba, Bozsóné Margóczi Katalin, Dosztányi Imre, a Horto-
bágyi Természetvédelmi Kutatótábor és Kalotás Zsolt. Pro 
Natura-emlékplakettet kaptak: Agárdy Sándor, Barcza Gábor, 
Becsei Ferenc, a Budapesti Denevérvédelmi Csoport, Harka 
Ákos, Horváth Ildikó, Ilosvay György, Puky Miklós, Tölgyesi 
István, Vajda Zoltán. Miniszteri elismerõ oklevelet kaptak: Ács 
Lászlóné, Barta Jánosné, Borián György, Gyöngyössy Péter, 
Hídvégi Péter, Horváth Gyula János, Megyer Csaba, Staudin-
ger István, Tallósi Béla és Weisz Zoltán.

petíció az oLaSz vadáSzati törvényeK 
MódoSítáSa eLLen

A LIPU (a BirdLife olaszországi partnerszervezete) 100 000 
aláírás összegyûjtését tûzte ki célul az olasz vadászati törvé-
nyek gyengítésére irányuló törekvések ellen. Az olasz kormány 
15 javaslatot tett, a vadászati idények meghosszabbításától, 
bizonyos bûncselekmények – mint pl. a ragadozómadarak 
lelövése – törvényessé tételéig. Ezek a változtatások ellenté-
tesek az Európai Unió Madárvédelmi Irányelvével, az irányelv 
életbe lépésének 25. évfordulóján! 1998-ban a BirdLife francia 
tagszervezete az LPO 2.2 millió aláírást gyûjtött Európa-szerte 
a hosszú francia vadászati idény ellen. 2002 júliusában a francia 

kormány új törvényt hozott, ami a vadászati idényeket úgy 
határozza meg, hogy azok ne fedjenek át lényegesen egyik faj 
tavaszi vonulási, illetve költési idõszakával sem. A LIPU petíció-
ját a vadászati idény kezdetén, szeptemberben eljuttatja Silvio 
Berlusconi miniszterelnökhöz, Alemanno agrárminiszterhez 
és Ciampi államfõhöz. Hazánk és egész Európa madarainak 
jelentõs része vonul át ill. telel Olaszországban. Fontos, hogy 
Olaszországban a vadászati nyomás ne növekedjen, hanem 
csökkenjen! Egy aláírással Ön is segíthet! További információ-
ért forduljon egyesületünkhöz.

paLKó Sándor eMLéKtúra

2004. július 25-én Palkó Sándor emlékére ismét túrázni hívunk 
minden érdeklõdõt, ezúttal a Vindornyaszõlõs-Kovácsi hegy 
útvonalra. A túra után avatjuk fel Fenékpusztán a tiszteletére 
készíttetett kopjafát. Aki ennek költségéhez szeretne hozzá-
járulni, az a 11749008-20029793 MME ZH csoport számlára 
teheti meg „Kopjafa” jeligével. További információ kérhetõ a 
Zalai HCs vezetõségétõl a 06/309-896-823 telefonszámon.

birdLiFe viLágKonFerencia durbanban

A BirdLife South Africa szervezésében a durbani konferencia 
központban került sor a világszervezet négy-ötévente esedé-
kes világkonferenciájára, melyen 98 ország 312 küldöttje vett 
részt. A BirdLife világkonferencián a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesületet Madas Katalin képviselte. 

A madarak és a természet napjainkban zajló példa nélkül álló 
pusztulását fõként az emberi tevékenység okozza. Ez nemcsak 
globális szinten fenyegeti pusztulással a vadon élõ állatokat és 
természetes élõhelyüket, hanem az emberiségre és annak lét-
feltételeire is komoly veszélyt jelent, mivel az ökoszisztéma a 
jövõben nem képes azokat a javakat és feltételeket biztosítani, 
melyektõl mindannyian függünk. 

A „Tegyük képessé az embereket a változtatásra” program 
lehetõség a BirdLife-partnerek és a velük együttmûködõk 
számára, hogy közösen megvitassák és megfontolják ezeket a 
témákat. A BirdLife hálózat több mint 100 országra terjed ki és 
körülbelül 10 millió támogatója van, akik szenvedélyesen védik 
a madarakat és a vadon élõ egyéb állatfajokat is. Még több 
millióan vannak, akiket érdekelne bolygónk jövõje, ha többet 
tudnának a biodiverzitás csökkenésérõl és saját tevékenységük 
következményeirõl. Ezen találkozó célja volt, hogy megossza 
ezt a tudást, gondolatokat és tapasztalatokat a partnerekkel, 
és fokozza együttes tevékenységünk hatását, aminek célja 
megfelelni a globális természetvédelem kihívásainak.
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Énekelnek, de kinek?

Mához egy hétre májusra fordítjuk a naptárt, és az Európai Unió tagjai leszünk. Régóta 
várt jelentõs lépés, de számomra a május elsõ napjai más szempontból is fontosak. Nem 
csak idén, minden évben. Ekkor érkeznek madaraink sereghajtói: újra felhangzik a sárga
rigó flótája, dalolnak a karvalyposzáták, s ha szerencsém lesz, idén is hallhatom egyegy 
átvonuló nagy fülemüle csattogását. Az immár teljessé váló kórust – mintegy ráadás
ként – a szintén késõn érkezõ gyurgyalagok „prüprü”je festi alá.

Szeretem a madárdalt. Április elején síppal bírom szólásra a frissen érkezett, fáradt füle
müléket; májusban mindig ellátogatok a Margitszigetre gezét hallgatni; felkapom a fejem, 
ha a magas tetõk tvantennájáról megszólal a házi rozsdafarkú kicsit reszelõs, mégis oly 
kedves csicsergése, és soha nem mulasztom el azt sem, hogy meghallgassam mindazt, 
amit az eresz szélén üldögélõ kanveréb csiripel önfeledten a világba.

Amióta egyesületünk megalakult, egyre többen érdeklõdnek a madárvilág iránt. Ötven 
évvel ezelõtt az emberek csodálkozva (olykor gyanakodva) néztek rám, ha távcsõvel a 
nyakamban felbukkantam az erdõszélen vagy a vízparton. Ma már – különösen hétvé
geken – megszokott látvány a halastavaknál vagy a Dunakanyarban a teleszkópokkal a 
víz felé kémlelõ tucatnyi madarász. A baj csak az, hogy még mindig kevesen vannak, az 
utánpótlás pedig kis számban jelentkezik. Évtizedek óta tartok íróolvasó találkozókat, 
amelyekre tavasszal gyakran viszek magammal kazettát is, rajta a legszebb, de egyben 
legközönségesebb madárénekekkel. Olyan hangokkal, amelyeket ha nem is mindenkinek, 
de a többségnek ismernie kellene. Ez is hozzátartozik (hozzátartozhatna) az általános mû
veltséghez. Sajnos nem így van… A teremben hangosan trillázik a mezei pacsirta hangja; 
egy olyan madáré, amelyet a faluban Zsuzsánna napjától egészen a nyár derekáig napon
ta hallanak a gyerekek. Mégse jelentkezik senki, amikor a szokásos kérdést felteszem: 
„melyik madár éneke hallható a kazettán?”. Hallják a madarat iskolába menet, onnét ha
zafelé is, csak éppen nem figyelnek rá. Egyik fülükön be, a másikon ki… Tavaly a Margit
szigeten éppen egy különösen jó hangú gezét hallgattam, amikor észrevettem, hogy egy 
fiatalember szintén megáll, és nekem úgy tûnt, hogy õ is a lombok között bujkáló madárra 
figyel. Rokonlélek – gondoltam – és feléje indultam, de meg is fordultam nyomban, amikor 
megláttam a fülhallgatót és a vezetéket, amely a zsebében tartott magnóhoz vezetett.

Az elmúlt években több ezer gyerekkel találkoztam, de alig néhány akadt, akin látszott 
az igazi érdeklõdés a madarak (és általában a természet) iránt. Biztosan tanulják, mégis 
problémát jelent számukra akár a kétéltû fogalma, akár a pókok és rovarok közti különb
ség, legutóbb pedig valaki kullancsot akart mutatni nekem, és amikor az üveget kinyi
totta, egy kis cincér mászott ki abból. Azon már meg sem lepõdtem, amikor felnõttek 
meséltek a fûben szaladgáló sárgarigókról. Hiszen a sárga billegetõ, különösen a hím, 
kétségkívül gyönyörû sárga, de ilyen alapon – gondoltam késõbb – sokan talán a citrom
sármányt is sárgarigónak vélik.

Környezetünk, az élõ természet rohamosan pusztul. Irtjuk az erdõket, szennyezzük a 
vizeket, a talajt, a levegõt, és sajnos csak nagyon kevés olyan ember akad, mint akik a Zen
gõt, legalábbis egyelõre megmentették a fejszéktõl és motoros fûrészektõl. Közömbösen 
megyünk el a pusztítás mellett, és bár a madarak még énekelnek, csak nagyon kevesen 
halljuk meg õket. Kár, igen nagy kár, hogy ez így van.

Budapest, 2004. április 24én
Schmidt Egon
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Madáritató 

A kert nagy madárgyülekezõ helye, 
vonzereje lehet a jól elkészített itató. 
Fõleg a meleg, száraz nyári hónapok-
ban van nagy jelentõsége, de a mada-
rak egész évben szívesen használják. 
Különösen szeretnek benne fürödni a 
rigók, a vörösbegyek, a kék cinegék. 
Itatóról lévén szó, ha nincs állandó 
átfolyása a medencének, nem szabad 
megfeledkezni a vízcserérõl. A másik 
lényeges szempont, hogy védett, de 
mégis jól megfigyelhetõ helyen legyen. 

Fontos, hogy a fürdõ madarak is 
belássák a terepet, de egy biztonságos 
bokor se legyen messze, mert ázott 
tollal nem repülnek olyan jól. E bokor 
hiányában a macskák szomorú pusztí-
tást végeznének. Az itató megformá-
lásába sok fantáziát lehet belevinni, 
s minél természethûbb, annál szebb, 
de a madaraknak is kedvezõbb lesz. 
Erre a célra a patakkövek, a sóderágy, 
az esetleg betelepített vízi növények 
nagyon megfelelõek. Lényeges, hogy 
az itató fokozatosan mélyüljön. A kö-
zepére, ahol már a madárnak túl mély 
lenne, tegyünk egy lapos követ, ahol 
megállhatnak, leszállhatnak. A mada-
rak fürdési igényét olyankor is tapasz-
talhatjuk, amikor szórófejjel locsolunk. 

Ilyenkor a rigók, vörösbegyek át-
átszaladoznak az esõcseppszerû 
vízpermet alatt. Utána borzasra 
rázzák magukat, majd a felfrissült 
tollazatot eligazgatják. 

Itatásra az esõvíz is megfelel, 
csak ne a vízgyûjtõ hordót, kádat 
tekintsük itatónak. Az ilyen nagy, 
mély vízfelület sokszor becsapja 
a madarakat, s rászállva vesztüket 
okozhatja. A ragadozóval, macská-
val való konfliktust elkerülhetjük, 
s az itató használatát biztonságo-
sabbá tehetjük, ha asztali meden-
cét készítünk. Jól beleilleszthetõ a 
kerti képbe egy kb. 1,5 m magas, 
100x60 cm-es terepasztal. Az asz-
tal szegélyvályújába alacsony, vagy 
lefutó növényeket ültessünk, így 
még esztétikusabb hatást kelt. Aki 
megfigyelte már a madarakat, tud-
ja, hogy a tollazatuk tisztántartása 
állandó, létfontosságú tevékenysé-
gük. Ennek ismeretében megérthet-
jük, hogy egy jó fürdõhely milyen 
fontos eleme a kerti madárvéde-
lemnek. 
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Legyen MMe-tag!

Egyesületünk tagjai jól ismerhetik Pál János grafikus mûvészi alkotásait. Festményei illusztrálják többek között 
a Bálint Zsolt által írt A Kárpátmedence nappali lepkéi 1. (Pillangófélék, fehérlepkefélék, boglárkalepkefélék, 

mozaiklepkefélék) címû könyvet, amely 1996-ban az MME Könyvtára sorozatban jelent meg. 
Pál János a természetkedvelõ mûvészeket tömörítõ Altamira Egyesület alapító tagja. 

Számos kiállításon szerepeltek alkotásai, amelyek a látogatók között osztatlan sikert arattak. 
Megvásárolható képeirõl érdeklõdni lehet a (1)466-6708-as telefonszámon.
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Legyen MMe-tag! 
Az egyesület aktív tagjai és szakemberei idõt és fáradtságot nem 
kímélve dolgoznak céljaink megvalósításában. Bizonyosak vagyunk 
abban, hogy tagjaink, partnereink méltán lehetnek büszkék munkánk-
ra, és elmondhatják, hogy az MME támogatásával jelentõs mértékben 
hozzájárultak hazánk természeti értékeinek megóvásához. 
Tagjaink
• kézhez kapják a Madártávlat c. folyóiratot
• részt vehetnek az egyesület rendezvényein
• táborainkban, madárvártáinkban megismerkedhetnek a madár- 

és természetvédelem kérdéseivel
• kedvezményesen hozzájuthatnak az MME saját kiadású könyvei-

hez, plakátjaihoz, egyéb kiadványaihoz
• lehetõséget kapnak arra, hogy kapcsolatot teremtsenek hasonló 

gondolkozású emberekkel
• ismereteiket a madarakról kibõvíthetik, elmélyíthetik
• kedvezményesen látogathatják az MME érdekeltségû területeket 
• az Interneten való jelenlétünknek köszönhetõen részt vehetnek 

egy madarász-levelezõlistán
• a családi tagságot választó tagok között minden év végén ajándé-

kokat sorsolunk ki
• 14 éven aluli tagjaink részt vehetnek a Madarász Suli programjai-

ban, szintén sorsolunk ajándékokat 
• élhetnek az Alapszabályban foglalt jogaikkal
• kapcsolódhatnak az MME programjaihoz. 
MME belépési adatlap letölthetõ az egyesület honlapjáról, illetve 
igényelhetõ az egyesület címén: 1121 Budapest, Költõ u. 21.
Tel.: 1/275-6247, Fax: 1/275-6267

kakukkfióka
A jellegzetes hangú kakukkok legismertebb sajátossága az 
a tény, hogy mindig idegen madarak (összesen mintegy 150 
más madárfaj) fészkébe csempészik tojásaikat, és azok költik 
ki és nevelik fel a kakukkfiókákat. A kakukktojók egy költési 
szezonban akár húsz tojást is raknak, a tojások fehérje- és 
mésztartalmának elõállítása miatt a gazdamadár fészkébõl 
egy tojást általában elfogyasztanak. A kutatások szerint egy 
tojó mindig ugyanannak a madárfajnak a 
fészkébe tojik. A frissen kikelt kakukkfió-
ka kidobja a gazdamadarak tojásait vagy 
fiókáit a fészekbõl, s azok semmit sem 
tesznek ennek megakadályozására. Talán 
még megdöbbentõbb látvány, amikor a 
parányi fészekbõl kidagadó kakukkfiókát 
gondos pótszülei a vállára szállva etetik, és 
a hatalmas tátogó csõrben szinte eltûnik 
az élelmet hordó gazdamadár feje. 

Számos esetben feltûnõ a hasonlóság a 
gazdamadarak és a kakukkok tojásainak szí-
ne, mintázata és mérete között. A kakukk-
embrió fejlõdése nagyon gyors, 12 napos 
kotlás alatt kikelnek a kakukkfiókák. Ezzel ál-

talában megelõzik a gazdamadarak 
fiókáinak kikelését, és így módjukban 
áll kidobni a fészekbõl a még ki nem kelt 
tojásokat. A gazdamadarak tojásainak kidobását 
elõsegíti, hogy a frissen kelt kakukkfióka háta széles, és közepén 
egy jókora bemélyedés található. Kikelése után ösztönösen nekilát 
a fészekben található többi tárgy módszeres kiszórásához. A még 

vak fióka érzékeny szárnyvégeivel tapogatja 
ki a tojásokat, azokat a hátára veszi, majd 
azokat kiveti a fészekbõl.

A fészekben egyedül maradt kakukkfió-
ka a szülõk teljes fészekaljának megfelelõ 
ütemben és hangon kéreget, és gyorsan fej-
lõdik, hamarosan nagyobbra nõ nevelõszü-
leinél. A fiatal kakukkok késõbb vándorol-
nak, mint valódi szüleik, tehát genetikailag 
rögzített a vándorlási útvonaluk, s mivel 
sohasem találkoztak szüleikkel, a tavaszi 
erdõkben visszhangzó kakukkolás, és az 
ezen alapuló fajfelismerés is bizonyosan a 
génjeikben kódolt. 

Fuisz Tibor

Rejtvény
KereSd a KaKuKKtojáSt!

A képeken különbözõ madárfajok 
fészkei láthatók. Párosítsd a fajnevek 
sorszámát a képekkel, és azt is írd meg, 
melyik a „kakukktojásos” fészekalj?

1. énekes rigó
2. barátréce
3. füleskuvik
4. gulipán
5. nádirigó
6. erdei pinty

A megfejtéseket június 15-ig várjuk 
az MME címére: 

1121 Budapest, Költõ utca 21.

A

B

C

D

E

F

A Madártávlat 2004. március-áprilisi 
számában feladott rejtvény helyes 
megoldása:
1-d, 2-f, 3-a, 4-b, 5-g, 6-e, 7-c, 8-h

Nyerteseink: 
Bareith Zsuzsanna, Aparhant; 
Erõs Ádám, Nemti; 
Szlovik Márton, Budapest
Nyereményük az ÉlõVilág Könyvtár 
sorozat Énekesmadarak c. kötete.
Gratulálunk!

Az aranyos futrinka 
(balra) és az alhavasi 

futrinka (jobbra) 
a védett futóbogarakról 

szóló cikkünkben 
(14-15. oldal) szerepel

A vándorgalambot 
ma már csak néhány 

múzeumban csodálhatjuk 
meg. Egykoron sokmilliós 
tömegeit a vadászat oly 
mértékben pusztította, 
hogy az 1900-as évek 
elejére e faj végleg  

eltûnt a Föld színérõl.
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