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Rengeteg időt töltök lakhelyem, Dévaványa (Békés
megye) határában, legfőképp természetfotózás és
terepmadarászat céljából. Érdekes megfigyelésben
volt részem 2014. február 2-án. Egy (sikertelen) őzfotózást követően hazafelé vettem az irányt, nem
sokkal negyed tíz után, amikor egy gyors röptű
ragadozómadárra lettem figyelmes. Azonnal megálltam és kiszálltam az autóból, felkapva a fényképezőgépemet. Kerecsensólyom! Nem először láttam
a területen a madarat, szinte mindig ugyanazon
a villanyoszlopon szokott ücsörögni. Ám ezúttal
nem pihenésről volt szó. A sólyom céltudatosan egy
mezei nyúl felé vette az irányt, soha sem láttam
még ilyet. Mivel legfőbb tápláléka az ürge, meglepő látvány volt, hogy „rápróbált” a jóval testesebb zsákmányra. Szemmel láthatóan feltérképezte a helyzetet, először még kicsit távolabbról, majd
miután tett egy kört, ismét próbálkozott. A nyúl
nem tűnt túl frusztráltnak, épp, hogy csak arrébb
ment pár métert a sólyom erőfeszítései alatt. A kerecsen belátta, hogy ez túl nagy falat lenne neki, és
2 sikertelen akció után csalódottan repült tovább.
A „prédának” természetesen semmi baja nem esett.
Habár érdemleges fotó nem született aznap reggel,
ez a látvány teljes mértékben kárpótolta a hajnali
sikertelenséget. Hasonlóan szép élményeket kívánok minden kedves madarásznak!

Saker Falcon (Falco cherrug) Adventure
I made an interesting observation on 2 February 2014. I noticed a fast flying Saker Falcon
approaching a European hare. I had never seen
something like this before. It was a surprising
sight to see the bird trying its luck with a significantly larger prey. The hare did not seem to
be frustrated, he only moved a few meters away
while the falcon was making its efforts. Finally
the Saker understood that the hare would be a far
too large prey for him and moved away after two
unsuccessful attempts. The hare was not harmed
of course. I wish to all fellow birdwatchers similarly exciting experiences!

A kerecsen és a nyúl (fotó: Diós Kristóf)
The Saker Falcon and the hare
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