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OrszágOs mOnitOring tevékenység
A kerecsensólyom-védelmi tevékenységünk kü-
lönböző programok keretében 2014-ben is tovább 
folytatódott. Közülük a legjelentősebb a Fertő – 
Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által koordinált 

„A kerecsensólyom és a parlagi sas táplálékbázi-
sának megőrzése a Kárpát-medencében” c. LIFE + 
projekt (LIFE13 NAT/HU/000183).

„A kerecsensólyom védelme ÉK-Bulgáriában, Ma-
gyarországon, Romániában és Szlovákiában” c. LIFE 
program 2014. december 31-én sikeresen lezárult.
Kora tavasszal, a programban résztvevő kollégák-
kal közösen ellenőriztük az ismert kerecsensólyom 
revíreket, amit jelentősen megkönnyített, hogy az 

állomány nagy része mesterséges fészekben költ. 
A természetes fészkekben költő párok felkutatá-
sa időigényes feladat, és ezért nem is sikerült vala-
mennyi párt felderíteni. 2014-ben a pocokgradáció 
miatt a kerecsensólymok az előző évekhez viszo-
nyítva gyakrabban vadásztak mezei pocokra.

sérült kerecsensólymOk 
gOndOzása, repatriáció
2014-ben összesen 6 példány kerecsensólyom ke-
rült kézre: áramütéstől elpusztulva három, isme-
retlen okból elpusztulva egy, valamint ismeretlen 
okból keletkezett szárnysérüléssel további két pél-
dány került kézre.

Áramütéstől elpusztulva kézre került példányok
2014. 02. 01-én Fegyvernek térségében, áramütés-
től elpusztulva, kézre került egy jeladóval felszerelt 
öreg hím kerecsensólyom. 2013. 03. 11-én Poroszló 
térségében jelöltük.
2014. 06. 19-én Romániában, áramütéstől elpusz-
tulva, kézre került egy jeladóval felszerelt öreg hím 
kerecsensólyom. 2013. 05. 03-án Győr térségében 
jelöltük.
2014. 09. 20-án Kisújszállás térségében, áramütés-
től elpusztulva, kézre került egy jeladóval felszerelt 
fiatal tojó kerecsensólyom. 2014. 05. 30-án Porosz-
ló térségében jelöltük.

Kerecsensólyom 
(fotó: Szitta Tamás)
Saker Falcon

Kerecsensólyom porté (fotó Bagyura J.) Saker Falcon portrait
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Ismeretlen okból kézre került példányok
2014. 07. 04-én Hortobágy térségében, ismeretlen 
okból származó szárnysérüléssel került kézre egy 
fiatal tojó kerecsensólyom. 2014. 05. 23-án Hajdú-
böszörmény térségében gyűrűztük.
2014. 08. 31-én Csehországban, ismeretlen okból 
származó szárnysérüléssel, kézre került egy fia-
tal kerecsensólyom, amelyet Kiskunlacháza térsé-
gében gyűrűztünk 2014. 05. 23-án.

Kézrekerült, elveszett solymászmadár
2014. 06. 30-án Sződ térségében egy szelíd, bék-
lyós, öreg hím kerecsensólyom került kézre. A gyű-
rűszáma alapján valószínűleg külföldön veszett el. 
A tulajdonosát nem sikerült megtalálni.

Sérült kerecsensólymok tartása, szaporodása
2014-ben egy sérült kerecsensólyom párnál 4 ter-
méketlen tojás volt.

PIT gyűrűvel jelölt kerecsensólyom azonosítása
2014. 03. 13-án Kassa térségében Mihók József PIT 
leolvasóval azonosított egy ott költő öreg tojó ke-
recsensólymot, melyet 2007. 05. 22-én Balmazúj-
város térségében gyűrűztünk.

mesterséges fészkek kihelyezése
2014-ben nagyfeszültségű oszlopokra 4 db zárt 
alumínium költőládát, fára 2 db fa költőládát he-
lyeztünk ki.

fészekőrzés
A kora tavaszi fészekellenőrzések folyamán nem 
találtunk veszélyeztetett fészkeket, éjjel-nappali 
fészekőrzést ezért nem szerveztünk.

madárvédelem a középfeszültségű 
szabad vezetékeken
A LIFE projekt keretében az ÉMÁSZ és DÉMÁSZ 
partnerként vesz rész a középfeszültségű szabad 
vezetékek madárbaráttá alakításában. Az év során 
az ÉMÁSZ 1706 oszlop madárbaráttá átalakítását 
végezte el a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság terü-
letén. Ebből 662 oszlopra új madárbarát fejszerke-
zet került. A DÉMÁSZ 1833 oszlop madárbaráttá 
átalakításáról gondoskodott a Kiskunsági NPI és 
a Körös–Maros NPI területén.

Kerecsensólyom fiókák gyűrűzése (fotó Balázs István) Ringing of Saker nestlings
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kamera és fOtócsapda kihelyezés 
magyarOrszágOn
A LIFE+ program keretében Pest megyében egy 
nagyfeszültségű oszlopon, műfészekben költő ke-
recsensólyom párhoz a MAVIR által kihelyezett 
web kamera segítségével az érdeklődők ismét fi-
gyelemmel kísérhették a kerecsensólymok költését.
Miután a két fiatal kerecsensólyom kirepült, a fész-
ket egy kabasólyompár foglalta el, de a költésük is-
meretlen okból meghiúsult.
Magyarországon 2011–2014 között fióka nevelés 
időszakában (április vége – június eleje) a zsák-
mányállatok meghatározása érdekében 27 revírbe, 
összesen 34 költéshez vadmegfigyelő kamerá-
kat helyeztünk ki. Az így készült fotókon össze-
sen 2435 zsákmányállat, illetve maradvány látha-
tó, amelyek 80 %-át sikerült meghatározni. A nem 
teljes körű határozás oka az volt, hogy a sólymok 
gyakran csak határozásra alkalmatlan zsákmány-
maradványokat vittek a fészkekbe, de az is előfor-
dult, hogy a fiókák eltakarták a zsákmányt és ezért 
nem lehetett azt meghatározni. Összességében 31 
faj (7 emlős, 21 madár, 3 hüllő) 1960 egyedét sike-
rült azonosítanunk.
2014-ben mezei pocok (Microtus arvalis) gradáció 
volt. A kiértékelt adatokból jól látszik, hogy a ke-
recsensólymok, ha lehetőségük van rá, akkor szí-
vesen vadásznak kisemlősökre és ezek bőséges je-
lenléte kedvező hatással van a költésükre. Az előző 
évhez viszonyítva például, több volt a fészekfogla-
ló pár és kevesebb volt a sikertelen költés. A kere-
csensólymok táplálékában az ürge (Spermophilus 
citellus) arányának 2014-ben megfigyelhető csök-
kenése abból adódik, hogy a sólymok inkább a fé-
szek közelében is könnyen elérhető mezei pockokat 

zsákmányolták, az energia- és időigényes ürgeva-
dászat helyett. A megvizsgált táplálék összetétele 
mellett, ezt a fotók elkészítésének időpontja is meg-
erősíti: pl. Békés megyében egy nap alatt a sóly-
mok 12 mezei pockot vittek a fészekbe, esetenként 
egy perc alatt két alkalommal is. Több hasonló eset 
is előfordult, ami alapján biztosra vehető, hogy 
a fészkük közvetlen közelében vadásztak.

műhOldas nyOmkövetés
2014-ben Magyarországon 4 öreg és 3 fiatal ke-
recsensólyomra helyeztünk műholdas nyomköve-
tőt. Az adókat a szélerőművek, illetve a szélerő-
művek építésére kijelölt területek közelében költő 
példányokra szereltük. Az öreg madarakra szerelt, 
újabb, a korábbi évekhez hasonlóan külső anten-
na nélküli jeladók akár már folyamatosan, vagy 
pár perces időközönként felvett adatokkal is nyo-
mon tudják követni a madarat, és mérik aktuális 
magassági pozíciójukat is (3D jeladók). A vizsgá-
latok célja a szélerőművek kerecsenekre gyakorolt 
hatásának megismerése, a tervezett szélerőművek 
területén elő sólymok mozgáskörzetének felderí-
tése, és az eredmények alapján, egy – a szélerő-
mű-építésekhez kapcsolódó hatósági engedélyezé-
si eljárásokhoz, és környezeti hatásvizsgálatokhoz 
használható – kerecsensólyom-védelmi útmuta-

Kerecsensólyom városi környezetben (fotó: Balázs István) 
Saker in urban environment

Klébert Antal kerecsensólyom fiókákat gyűrűz 
(fotó: Nógrádi Tímea) Antal Klébert is ringing Saker nestlings
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A kerecsensólymok leggyakoribb zsákmányállatai költési időszakban (2011-2014) / 
The most frequent prey species of Saker Falcons in the breeding season (2011-2014)

Kerecsensólyom szabadonengedése pillanatában (fotó: Nógrádi Tímea) Release of a Saker Falcon

   Ürge (Spermophilus citellus)

   Galamb (Columba sp.)
   Mezei nyúl (Lepus europaeus)  

   Seregély (Sturnus vulgaris) 
   Mezei Pocok (Microtus arvalis)
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tó kidolgozása volt. Az eredményeket és a követ-
keztetéseket az Európai Unió anyagi támogatásával 
készült „Útmutató a szélerőmű parkok telepítésé-
nek bírálatához„ című kiadványban foglaltuk ösz-
sze, amelyet eljuttattunk a környezet- és termé-
szetvédelmi felügyelőségekhez.
Különböző okból (elsősorban áramütés), több jel-
adós madár pusztulását tapasztaltuk (az okok rész-
letezését lásd az előzőekben).
A jelölt fiatal madarak útja nyomon követhető 
a www.satellitetracking.eu honlapon.

film a kerecsensólyOm védelmi prOjektről
„A kerecsensólyom folytatja útját” című alkotás 
négy ország (Bulgária, Magyarország, Románia és 
Szlovákia) szakembereinek, az Európai Unió támo-
gatásával megvalósuló, összehangolt kerecsensó-
lyom-védelmi munkáját mutatja be.

köszönetnyilvánÍtás
Köszönetünket fejezzük ki a nemzeti park igaz-
gatóságoknak: ANPI, BfNPI, BNPI, DDNPI, DINPI, 
FHNPI, HNPI, KMNPI, KNPI, és az ÖNPI, továbbá 
a Földművelési Minisztériumnak, és a társadalmi 
szervezetek. E-misszió, Pro Vértes Nonprofit Zrt, 
Zöld Folyosó Közalapítvány, Börzsöny Természet - 
és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány mun-
katársainak.
A mesterséges fészkek kihelyezésében és a szigete-
lésben nyújtott segítségükért:
A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rend-
szerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság (MAVIR), Budapesti Elektromos Művek, Észak-
Magyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság 
(ELMŰ-ÉMÁSZ), Dél-Magyarországi Áramszolgál-
tató Rt. (EDF DÉMÁSZ Zrt.) vállatoknak és az E.ON 
Hungaria Zrt.-nek mondunk köszönetet.

Köszönet a sérült kerecsensólymok gyógykezelésé-
ért: Dr. Sós Endrének (Fővárosi Állat- és Növény-
kert). Dr. Erdélyi Károlynak, (Országos Állategész-
ségügyi Intézet) és Dr. Déri Jánosnak (Hortobágyi 
Madárkórház)

Köszönjük továbbá:
Dr. Csorba Gábornak (Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum), és Dr. Solti Bélának a zsákmányál-
latok meghatározásában nyújtott segítségért

Külön köszönetünket fejezzük ki a terepi adatgyűj-
tésben, és egyéb módon segítő kollegáknak: Agócs 
Péter, Bakacsi Gábor, Balogh Gábor, Bánfi Péter, 

Baranyai Zsolt, Barcánfalvi Péter, Bartha Csaba, 
Bártol István, Bátky Gellért, Bene Viktória, Bérces 
Sándor, Bereczky Attila, Béres István, Biró Csaba, 
Bíró István, Bodnár Mihály, Boldog Gusztáv, 
Boldogh Sándor, Borbáth Péter, Boruzs András, 
Botos István Csaba, Czifrák Gábor, Czikora János, 
Czuczor István, Csáki Imre, Császár Zsuzsanna, 
Darányi László, Daróczi Szilárd, Deák Gábor, 
Demeter László, Dudás Miklós, Egri Kiss Tibor, 
Farkas Roland, Fatér Imre, Fehér Gyula, Fehérvári 
Péter, Felber Péter, Feldhoffer Attila, Fidlóczky 
Zsuzsa, Firmánszky Gábor, Fitala Csaba, Forgách 
Balázs, Fülöp Gyula, Gebei Lóránt, Gilányi Gábor, 
Gombkötő Péter, Habarics Béla, Dr.Halmos Gergő, 
Harmos Krisztián, Dr.Hegyi Zoltán, Dr.Horváth 
Márton, Hunyadvári Péter, Juhász Róbert, Juhász 
Tibor, Kalocsa Béla, Kapocsi István, Kepes Zsolt, 
Kiss Ádám, Kleszó András, Kotymán László, Kovács 
András, Dr.Kovács Éva, Kovács Gábor, Kovács 
Sándor, Kozma László, Kökény Ildikó, Köszegi 
László, Kővári Anita, Lantos István, Lengyel Tibor, 
Lóránt Miklós, Medgyesi Gergely, Mészáros András, 
Mezei János, Mogyorósi Sándor, Molnár István 
Lotár, Monoki Ákos, Mórocz Attila, Nagy Attila, 
Nagy Gábor, Nagy Károly, Nagy Tamás, Németh 
Ákos, Németh Tamás, Orbán Zoltán, Őze Péter, 
Dr.Palatitz Péter, Pálinkás Csaba, Papp Ferenc, 
Papp Gábor, Parrag Tibor, Pataki Zsolt, Petróczi 
Imre, Petrovics Zoltán, Pongrácz Ádám, Primusz 
József, Puskás László, Sallai Zoltán, Sándor István, 
Seres Nándor, Simon Pál, Solt Szabolcs, Somogyi 
István, Spakovszky Péter, Staudinger István, Szabó 
Attila, Szekeres Balázs, Szelényi Balázs, Széll Antal, 
Szénási Valentin, Szilágyi Attila, Szinai Péter, 
Szirtl Attila, Tamás Ádám, Dr. Tamás Enikő Anna, 
Tar János, Tarján Barna, Tarutmann Tamás, Tóth 
László, Tóth Tamás, Tőgye János, Újváry Balázs, 
Urbán László, Vadász Csaba, Vajda Zoltán, Ványi 
Róbert, Vasas András, Vers József, Vidra Tamás, 
Vince Tibor, Zábrák Károly, Zákány Albert, Zelenák 
Attila, Zsiros Sándor

Köszönjük továbbá a szlovákiai: Lucia Deutschová, 
Jozef Chavko, Mihók József, a romániai: Luca 
Dehelean, Daróczi Szilárd, Zeitz Róbert, Nagy 
Attila, a horvátországi: Jelena Kralj, Darko Grlica, 
a szerbiai Gergely József, Marko Tucakov, Milan 
Ruzic, Drazenko Rajkovic és az ukrán: Maxim 
Gavrilyuk, Jurij Milobog kollégáink segítségét.

További részletek a programról: 
www.sakerlife.mme.hu oldalon.

http://www.sakerlife.mme.hu
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2014

Ismert revírek 
száma / 

Known eyries

Fészket foglaló 
párok száma / 

Number of pairs 
occupying nests

Sikertelen 
költések száma / 
Number of failed 

breeding

Sikeres 
költőpárok 

száma / Number 
of successful 

breeding

Kirepült fiatalok 
száma / Number 

of fledged 
juveniles

Aggteleki Nemzeti Park Ig. 7 7 0 7 18

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig. 3 1 0 1 1

Bükki Nemzeti Park Ig. 32 23 5 18 43

Duna-Ipoly Nemzeti Park Ig. 32 25 5 20 61

Duna-Dráva Nemzeti Park Ig. 7 2 0 2 4

Fertő-Hanság Nemzeti Park Ig. 10 8 3 5 12

Hortobágyi Nemzeti Park Ig. 89 60 5 55 167

Kiskunsági Nemzeti Park Ig. 17 11 3 8 20

Körös-Maros Nemzeti Park Ig. 35 34 10 24 77

Őrségi Nemzeti Park Ig. 0 0 0 0 0

Összesen / Total 232 171 31 140 403

1. táblázat: Kerecsensólyom költési eredmények eloszlása nemzeti park igazgatóságok szerint / Breeding results per national park

2014

Műfészek 
/ Artificial 

nest

Természetes
fészek / 

Natural nest
Összesen / 

Total

Fán / On tree 24 11 35

Nagyfeszültségű 
oszlopon / On pylon

135 1 136

Sziklán / On cliff 0 0 0

Összesen / Total
159 12 171

93% 7% 100%

2. táblázat: Az elfoglalt fészektípusok megoszlása 2014-ben
Number of occupied nests per nest type in 2014

Fészek-
típusok /
Nest type

Műfészek / Artificial nest
(159 költés / breeding)

Természetes fészek / Natural nest
(12 költés / breeding)

Összesen / Total
(171 költés / breeding)

+ -

Kirepült 
fiatalok 
száma / 
Number 
of fledged 
juveniles

Kirepült 
fiatalok
 átlaga / 
Average  
number 
of fledged 
chicks

+ -

Kirepült 
fiatalok 
száma / 
Number 
of fledged 
juveniles

Kirepült 
fiatalok
 átlaga / 
Average  
number 
of fledged 
chicks

+ -

Kirepült 
fiatalok 
száma / 
Number 
of fledged 
juveniles

Kirepült 
fiatalok
átlaga / 
Average  
number 
of fledged 
chicks

Fán / On tree 18 6 56 3,11 10 1 30 3,00 28 7 86 3,07

Nagy-feszültségű 
oszlopon / 
On pylon

111 24 316 2,84 1 0 1 1,00 112 24 317 2,83

Sziklán / On cliff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen / Total 129 30 372 2,88 11 1 31 2,81 140 31 403 2,85

3. táblázat: Természetes fészekfoglalások megoszlása 2014-ben
Occupied natural nests per type of location in 2014

Fészeképítő faj / Species 
building the nest

Fán / 
Tree

Nagyfeszültségű 
oszlopon / Pylon

Egerészölyv (Buteo buteo) 4  0

Parlagi sas (Aquila heliaca) 7 0

Holló (Corvus corax) 0 1

Összesen / Total 11 1

4. táblázat A sikeres (+) és sikertelen (-) fészkelések megoszlása fészektípusok szerint 2014-ben.
Successful (+) and failed (-) breeding per type of the nest in 2014
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repOrt Of the saker falcOn 
(falcO cherrug) cOnservatiOn 
WOrking grOup – 2014
The “Conservation of Falco cherrug in NE-Bul-
garia, Hungary, Romania and Slovakia” LIFE pro-
ject has been successfully ended on 31. 12. 2014, 
but the work will be continued in the frame of 
different programmes. Among them the most 
important is the “Securing prey sources of the 
endangered Aquila heliaca and Falco cherrug in 
the Carpathian basin” LIFE project (LIFE13NAT/
HU/000183) coordinated by Fertő-Hanság Na-
tional Park Directorate.
In 2014 four adult and three juvenile Sakers 
were tagged with satellite transmitters in order 
to collect information on their movements to hel 
prepare a guideline for decision-makers of wind 
farm development projects.
In 2014 the Saker population was estimated at 
232-255 pairs in Hungary. 171 breeding pairs 
were known – 28 pairs more than in 2013. Breed-
ing of 31 pairs were unsuccessful due to various 
reasons. From the 140 successfully breeding pairs 
403 juveniles were fledged. The average breeding 
success was 2.87 chicks per nest.

Between 2011 and 2014 we installed photo traps 
to identify prey items. The photo traps were re-
cording prey items in 27 eyries at 34 breeding 
during the breeding period from the beginning 
of April until the end of June. In total 2435 prey 
items were recorded and about 80% of them were 
identified. The unidentifiable preys were partly 
in bad condition (e.g. just a piece of the body 
left) or partly the chicks covered them from the 
view. 1960 specimens of 31 species (7 mammals, 
21 birds and 3 reptiles) were successfully identi-
fied. In 2014, there was a Common Vole (Microtus 
arvalis) peak. It became evident from the evalu-
ated data that Sakers preferred to hunt on small 
mammals, if they could and the abundance of 
that type of prey was favourable for the breed-
ing success both at pair and population level. As 
the monitoring results suggest, there were more 
breeding pairs and more pairs bred successfully 
this year. Compared to previous years the propor-
tion of Suslik (Spermophilus citellus) in Sakers’ 
diet decreased. That can be explained by the pho-
to traps’ records showing that Sakers preferred 
preying on Voles near the nests to Susliks, for 
which they had to fly further away.

5. táblázat A sikertelen költések okai 2014-ben / Reasons of breeding failures in 2014

Fán, műfészekben / On tree, in artificial nest

Fiókás korban, ismeretlen okból / already chicks, unknown reason 1

Kotlási időben, feltehetőleg nyest okozta kártétel / chicks killed likely by stone marten (Martes foina) 1

Kotlási időben, ismeretlen okból / during incubation, unknown reason 5

Fán, természetes fészekben / On tree, in natural nest

Parlagi sas fészekben, kotlási időben, ismeretlen okból / In Imperial Eagle nest, during incubation, unknown reason 1

Nagyfeszültségű oszlopon, műfészekben / In artificial nest on pylon

Kotlási időben, ismeretlen okból / Unknown, in incubation period 20

Fiókás korban, esős időjárás miatt / Due to extreme weather during incubation period 1

Fiókás korban, ismeretlen okból / After hatching, unknown reason 1

Ismeretlen időben, ismeretlen okból / In unknown period, unknown reason 1

Nagyfeszültségű oszlopon, természetes fészekben / On high-voltage power line pylon, in natural nest

Sikertelen költés / Unsuccessful breeding 0

Összesen / Total 31
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Bagyura János fára kihelyezett mesterséges fészket ellenőriz (fotó: Puskás László) János Bagyura is checking an artificial nest in a tree


