
 KÉRJÜK, SEGÍTSE MUNKÁNKAT !

Tegyük láthatóvá 
a védtelen harist!

A magas fűben megbúvó, fürjhöz hasonlító 
madarunkat sokan talán még sosem látták. Az év 
felét hazánkban töltő, jellegzetes hangú madár ál-
lományát sajnos az egyre szűkülő élettér és a nem 
megfelelő gépi kaszálás jelentősen veszélyezteti. 
2016-ban láthatóvá tesszük, és megvédjük az év 
madarát!

Harisvédelmi 
programunk

365 MAGYARORSZÁGI MADÁRFAJ MINDEN NAPRA AD TENNIVALÓT.
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület  

E-mail: mme@mme.hu Bankszámlaszámunk: 11712004-
20249829 Adószámunk: 19001243-2-43  

honlapunk: www.mme.hu

Fotó: Lendvai Csaba

Fotó: Oláh Zoltán

Fotó: Habarics Béla

A madarak védelme elképzelhetetlen környeze-
tünk megóvása nélkül. Éppen ezért nyomtatjuk 
hírlevelünket újrahasznosított papírra.

A harisnak szüksége van ránk! Adománya 
hatalmas segítség abban, hogy hatékony 
harisvédelmi programot valósíthassunk meg!

1000 forinttal hozzájárulhat érdekérvényesítő 
munkánkhoz, mely a haris élőhelyeinek 
megmentését szolgálja,

2000 forinttal az állományfelmérési és 
gyűrűzési munkánkhoz járulhat hozzá.

5000 forinttal pedig a gazdafórumokon 
való részvételhez járulhat hozzá, ahol a 
természetbarát gazdálkodást népszerűsítjük.

Köszönjük segítségét!

Szikkadó rétek
Az üde és nedves rétek feltörése, 

beépítése, a nem megfelelő vízrendezés 
következtében kiszáradó gyepek és a 
patakparti természetes magaskórósok 
felszámolása tovább fokozza a harisok 
fészkelőhelyeinek csökkenését. Ezért szeretnénk elérni, 
hogy a döntéshozók és a gazdálkodók a természetkí-
mélő gazdálkodást helyezzék előtérbe, igyekezzenek 
megőrizni az üde kaszálóréteket és a nedves gyepeket.

Lesse meg velünk az év madarát!
Az elmúlt hatvan évben mindösszesen 204 haris lett 

meggyűrűzve. Ez az igazán alacsony szám jól jelzi, hogy itt 
az ideje sokkal nagyobb figyelmet fordítanunk a hazai ha-
risokra. Az állomány felmérése elengedhetetlen a hatásos 
védelmi munkához.

Tartson velünk májusban madármegfigyelő sétáinkon! 
A nászidőszakban a hímek messze hangzó „recsegése” 
alapján könnyen megtalálhatjuk fészkelőhelyeiket, és követ-
keztethetünk az állomány nagyságára.

A kaszálás veszélyei
A harisokra az egyik legnagyobb ve-

szélyt az élőhelyükön végzett gépi munkák, 
elsősorban a kaszálás jelenti. Ám néhány 
tanácsunkat betartva harisbarát kaszálás is 
lehetséges. Ezzel segíthetnek a gazdál-
kodók: menekülési útvonalat biztosító 
vagy háborítatlan területeket megha-
gyó kaszálással; a legveszélyesebb kaszatípus  
(a dobkasza) mellőzésével vagy a legalább 8–10 cm-
es tarlómagasság beállításával; vagy augusztus eleji 
kaszálással, amikor már elég nagyok a fiókák, hogy 
ne essenek áldozatul.

Az év  
madara  
2016



HARIS

Május elején térnek vissza hazánkba, a tojók  
ekkor rakják le 7–10 tojásukat földbe vájt 
fészkükbe. A  poligám (többnejű) hím a 
tojásrakás időszakában recsegő hangjával jelöli 
ki az 5–10 hektáros territóriumát.

Fokozottan védett, 
természetvédelmi  
értéke 500 000 Ft.

Az év madara 2016

De sajnos a lerakott tojások nincsenek 
biztonságban, mind az elszaporodott 
ragadozók, mind a harisokra veszélyes 
gépi kaszálás miatt. Ráadásul a lehetséges 
élőhelyeik is egyre szűkülnek…

Ez ellen szeretnénk tenni 2016-ban!  
Hogy miként tehetünk Önnel együtt 
a hazai harisokért? Olvassa el 
programunkat!
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Leginkább egy nagy fürjhöz hasonlít, innen 
kapta a német Wachtelkönig nevet, mely 
magyarul fürjkirályt jelent. Latin elnevezése, 
Crex crex, a  recsegő, messzire elharsogó 
hangjára utal.

Sokszor csak hallható, de nem látható madár 
a haris. Jellegzetesen magasabb, sűrűbb 
növényzetű, nedves rétek, kaszálók, folyó menti 
területek és tóparti laposok madara, ahonnan 
ritkán repül elő. Ék alakú testének és sűrű, 
tömött, testhez simuló tollainak köszönhetően 
nesztelenül tud futni még a dús növényzetben 
is. Rovarokból, gilisztákból, csigákból, gyíkokból, 
békákból, alkalmilag kisemlősökből álló 
táplálékát a füvek és a gyomok magjaival 
egészíti ki.

Augusztusban hosszú vándorútra indul, Afrika 
egészen déli tájait is eléri. Ám az út korántsem 
veszélytelen. A hálóval és puskával fürjekre 
vadászók a könnyű célpontnak bizonyuló harist 
is elpusztítják, évente 14 ezer haris esik csak az 
egyiptomi vadászok áldozatául.

Költőterület

Telelőteürlet

Fotó: Streit Béla


