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Cinegék II.
A most bemutatásra kerülõ három faj között a barátcinege (Parus palustris) a leggyakoribb. Erdeinken kívül parkokban,
kertekben is találkozhatunk vele. A téli etetõ rendszeres vendége. A kormosfejû cinege (Parus montanus) valamivel ritkább,
szórványosan fordul elõ, elsõsorban az Északi-középhegység erdeiben; költési idõszakon kívül szinte bárhol felbukkanhat.
A búbos cinege (Parus cristatus) hazánkban mindössze néhány helyen, elsõsorban a Dunántúl nyugati részén fészkel.
A költési idõn kívül, kóborláson is ritkán találkozhatunk vele az országban. Mindhárom faj állandó.
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A Madártávlat új fõszerkesztõje beköszöntõjében az uniós tagság jelentõségét és a folyóirat megújulásának
nagy lehetõségét emelte ki. Ez kétségtelenül nagy fordulat. A folyóirat megújulásával kapcsolatban nincs
semmi kétségem arról, hogy az megvalósul. Uniós tagságunk eddig hangoztatott, kizárólag pozitív hatásaival
kapcsolatban már nem vagyok olyan optimista. A sors úgy alakította életemet, hogy az új helyzetekhez és
lehetõségekhez még egy adalékkal én is hozzájárulok: harminc éves felelõsségteljes – és ugyanakkor nagyon
kellemes – „szolgálat” után 2004. április 24-i hatállyal lemondtam az MME elnöki tisztségérõl.
Ebbõl az alkalomból adódóan – mint volt elnök – szeretnék tisztelettel elköszönni a Madártávlat kedves
olvasóitól. A múlt század 60-as éveinek közepén kezdtem a madárvédelemmel foglalkozni. Részt vettem
az MME megalakítását elõkészítõ tanácskozáson. Alapító tagként az elsõ percektõl fogva látom az Egye
sület fejlõdését, sikereit, nehézségeit. A Pilisi Csoport 1974-es megalakítása után néhány hónappal válasz
tottak meg az Egyesület fõtitkárává. Ebben a tisztségben húsz éven keresztül dolgozhattam a madárvédõ
közösség érdekében. Ezt követõen – közel tíz évvel ezelõtt – választottak az MME elnökévé.
A fent említett kerek évfordulók, a napjainkban zajló új kihívások és formálódó lehetõségek juttattak arra
az elhatározásra, hogy visszavonulok az MME vezetõségébõl, átadva az elnöki tisztséget más elkötelezett tag
társam számára. Abban biztos vagyok, hogy a madárvédelem, a természetvédelem és így az MME is további
életem fontos része marad, és azt remélem, hogy még sokáig a természet szolgálatában állhatok.
Köszönet mindenkinek, aki ehhez segített és segít.
Kállay György
30 év, 28 500 tag, több mint ezer természetvédelmi, szemléletformáló program és megannyi sikeres
akció. A nehézségek ellenére együtt vagyunk, és az MME – bizton mondhatjuk – meghatározó része lett
a magyar társadalomnak. Mindennapi Madaraink Monitoringja, madárgyûrûzés, fehérgólya-, túzok- és
ragadozómadár-védelem, táborok, MME Tanácsadó Szolgálat, MME-bolt, az Év madara és a Madárbarát
kert program… és még sorolhatnám! Leköszönõ elnökünknek és valamennyi tagtársunknak köszönjük, hogy
mindez létrejöhetett. Én büszke vagyok arra, hogy ennek a közösségnek lehetek tagja. Remélem, hogy az
MME-ben jelenleg folyó változások mindenkit meggyõznek arról, hogy a következõ 30 évben is érdemes
lesz e közösséghez tartozni. Ehhez kérjük bizalmukat, és további támogatásukat!
Madárbaráti üdvözlettel:
Horváth Zsolt
A májusi számban nekem volt alkalmam emlékezni és köszönetet nyilvánítani, most viszont egy hibát
kell kijavítanom… Ezúton kérek elnézést, hogy az elõzõ számban éppen Kállay György neve jelent meg
hibásan. Kedves György! Te tudod, hogyan készült a májusi szám, és mi lehetett az oka az elgépelésnek.
További munkádhoz sok sikert és jó egészséget kívánok!
Ujhelyi Péter
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100 pár felett a hazai

rétisas-állomány
A Magyarországi Rétisas-védelmi Program
az elsõ országos kiterjedésû MME-programok
egyike, amely gyakorlati tevékenysége során
számos eredményt ért el. Ezúttal az események
alakulását és az elmúlt év költési eredményeinek
összesítése kapcsán felmerült néhány gondolatom
foglalom össze. A hivatalos kezdet 1987, amikor a rétisasvédelmi bizottság megalakult. Szakközépiskolás diákként ültem
a Kaposvári Megyei Múzeum dísztermében; a jobbára zöldru
hás madarászokat ekkor láttam elõször öltönyben. Az aktuális
problémák és elérendõ célok megbeszélése mellett összeírásra
kerültek az ismert költõpárok, amelyek száma akkor 16 volt.
Azokban az években még piros tollal rögzítettem minden
rétisas-megfigyelést a naplómban. Az évek folyamán a terepi
munka, a védelmi tevékenységek, egyeztetések, valamint a
konferenciákon gyûjtött tapasztalatok következményeként jól
felkészült szakemberekbõl álló társaság jött létre, amely teljes
erejével a faj védelméért küzdött – s teszi ezt ma is országszer
te. E munka eredményeként látványosan emelkedett a hazai
költõpárok száma. Ma már Somogyban bármerre járok, találko
zom rétisassal (még lakott területek felett átrepülõ egyedeket
A magyarországi rétisas-állomány költési eredményei 2003-ban
Hely

Költõpárok
száma

Sikeres
Kirepült fiatalok
költések száma
száma

Alsó-Duna

15

10

11

Baranya

21

13

20

Békés

4

3

5

Bodrogzug

1

-

-

Csongrád

7

5

9

Fejér

2

2

5

Hortobágy

8

7

11

Kisalföld

2

2

5

Kiskunság

4

4

6

Komárom

1

1

1

Közép-Tisza

4

4

6

Somogy

27

17

25

Tolna

7

6

7

Vas

2

2

3

Veszprém

3

2

3

Zala

10

9

13

összesen

118

87

130

is gyakran látok) Tavaly a barcsi belvárosi iro
dánkban is rétisas hangjára figyeltem fel. Egy
napsütéses februári napon két öreg rétisas
körözött és kiabált a város felett. A 2002. év
adatai alapján 98 pár rétisas fészkelt hazánk
ban. Ez a szám azokat a revíreket jelentette,
ahol a saspárnak ismert a fészke is. Nyugodtan
kijelenthetjük, hogy az utóbbi években az orszá
gos állomány több mint 90%-át ismertük, az ország minden
részérõl érkeztek adatok. A költõállományt ekkor 98-105 párra
becsültük. 2003-ban vártam, mikor kapok hírt a századik pár
ról. Az események gyorsan zajlottak. Wágner László hívott,
hogy Baranya megyében egy tölgyesben új fészek került elõ, s
az öreg madarak is ott vannak. Majd Somogyban, egy Dráva
melletti erdõrészben épülõ fészket ellenõrizve kiderült, hogy új
párról van szó, mert mindkét szomszédos revír és ez a fészek
is foglalt volt. Fenyõsi Lászlónak – aki a fészket találta – gra
tuláltam és megjegyeztem, hogy ez a századik! Két hét múlva
Zalából Megyer Csaba hívott, hogy megvan-e a 100. pár, mert
egy tõzegbánya-tó közelében egy égerfán új fészket talált.
Rövid beszélgetés után megállapodtunk, hogy ha ez már nem
a századik, akkor viszont a következõ százból az elsõ. Ezután
következett Tolna megye, majd az alföldi régió is felzárkózott:
Hortobágy, Békés és Csongrád megye is bejelentette új revírje
it. A legnagyobb meglepetést egy újabb régió bekapcsolódása
szerezte: Komárom megyében a Gerecse északi oldalán egy
bükkösben ütött tanyát egy saspár. Akkorra már biztossá vált,
hogy a 2003-as összesítés 100 pár felett lesz, a kérdés csak az
volt, hogy mennyivel. Az adatok összegyûjtése során kiderült,
hogy 18 párral haladtuk meg a százat, a párok régiós bontásban
a mellékelt táblázatban szerepelnek. A teljes országos állo
mányt 118-130 párra becsüljük.
A ’90-es évek rétisas-védelmi konferenciáin mindig visszaté
rõ kérdés volt, mennyi rétisas költhetett hazánk jelenlegi terü
letén? Haraszthy László szinte mindig 200 párról beszélt, ami
akkor szinte elképzelhetetlennek tûnt, ma viszont úgy tûnik,
ez már nem is olyan irreális. Úgy gondolom, ez az eredmény
komoly mérföldkõ a hazai ragadozómadár- és természetvéde
lem történetében.
Ezúton szeretném megköszönni a program résztvevõinek
kitartó és aktív munkáját, továbbá az adatok gyors és pontos
továbbítását.
Horváth Zoltán

Fiókaetetés
mûszülõvel
© Horváth Márton felvételei

Parlagisas-fióka és az MME
Elsõ ízben sikerült hazánkban mesterségesen kikeltetni
a világszerte veszélyeztetett ragadozómadár fiókáját
Egyesületünk szakemberei március végén egy veszélyeztetett,
Cserhát környéki parlagisas-fészekbõl két tojást mentettek ki.
A Bükki Nemzeti Park illetékes természetvédelmi õre idõben
észlelte, hogy a rendkívül érzékeny madarak emberi zavarás
miatt elhagyták a fészekaljat, így a tojások pusztulásra lettek
volna ítélve. A tojások a mentést követõ néhány órán belül az
MME keltetõgépébe kerültek, majd fejlõdésüket a következõ 43
napon folyamatosan figyelemmel kellett kísérni. A parlagisasfiókák sikeres mesterséges keltetése világszerte ritka esemény,
ezért rendkívül körültekintõen kellett beállítani a természetes
körülményeknek megfelelõ keltetési paramétereket. Sajnos az
egyik tojás fejlõdése ismeretlen okok miatt így is megállt négy
hét után. A másik fióka a kikelés elõtt három nappal már csipo
gott a tojásban, ami bíztató jele volt a sikeres kelésnek.
A május 11-én hajnalban kikelt fiókát egy hétig felváltva
neveltük, majd egy segítõkész solymász kollégához (Fördõs
Zsolthoz) került, aki további két hétig gondoskodott a fióka
megfelelõ ellátásáról. Az etetések egy sasfejet formázó bábu
segítségével történtek (ezzel csökkentve annak veszélyét,
hogy a fióka az emberekhez szokjon, rosszul „szocializálódjon”
– a szerk.). Ezután sikerült a fiókát egy vadon élõ parlagisaspár fészkébe helyezni a Hevesi-síkon, hogy a madár júliusban
természetes körülmények között felnevelkedett sasként hagy
hassa el a fészket. A fészekben egy hasonló korú fióka nevel
kedett. Mivel a terület táplálékban igen gazdag, az öreg pár
számára nem jelenthet problémát két fióka táplálása. Szeren
csés véletlen, hogy épp abban a fészekben neveltek a sasok
egyetlen, hasonló korú fiókát, amelyet fészekkamera-rendszer
segítségével terveztünk megfigyelni. A fészek történéseit így

most folyamatosan kamera figyeli, a felvételeket pedig számí
tógép rögzíti.
Öt nappal a keltetõben kikelt fióka visszahelyezése után mind
két fiókát meggyûrûztük, színes és hagyományos gyûrûvel is.
Az általunk behelyezett madár ekkor már agresszíven próbált
az emberrel szemben védekezni. Terveink szerint kirepülés
elõtt a fiatal sasra mûholdas jeladót fogunk felszerelni, hogy
sorsát a kirepülést követõen is figyelemmel kísérhessük – ha
minden jól alakul, akár két évig is.
Március közepétõl május végéig a kotló parlagi sasok nagyon
érzékenyek a zavarásra, és a magukra hagyott tojások akár
percek alatt elpusztulhatnak a szélsõséges idõjárás miatt (erõs
napsütés, esõ stb.), vagy ragadozók áldozataivá válhatnak.
Évente a hazai költések mintegy egyötöde emberi zavarás
miatt megy tönkre, ezért az MME arra kéri azokat a gazdálko
dókat, akik a területükön nagy méretû ragadozómadár-fészket
észlelnek, hogy lehetõleg ne álljanak meg a fészek közvetlen
közelében, mert azzal akaratukon kívül is könnyen a fészekalj
pusztulását okozhatják.
Köszönet Fördõs Zsoltnak, Ferenc Attilának, Dudás Miklósnak
és Balázs Istvánnak a tojás keltetésében és a fióka nevelésé
ben nyújtott segítségért.
Demeter Iván, Fatér Imre, Harmos Krisztián,
Horváth Márton és Kovács András
További információ:
Horváth Márton, tel: 30/525-40-71, e-mail: mhorvath@nhmus.hu
Demeter Iván, tel: 30/525-40-70, e-mail: divan00@axelero.hu
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A rákosi vipera

védelmében

© Imre Tamás felvételei

A hüllõkre a legtöbben viszolyog
va gondolnak, pedig ezek az
állatok nem csupán természeti,
hanem jelentõs kulturális érté
ket is képviselnek. Megjelennek
a mûvészeti alkotásokban, a hitvilág
ban, a regéinkben és szólásainkban; gondoljunk csak a család
jólétére vigyázó házi kígyókra, a görög mitológia kígyóhajú
Gorgóira, de az is elég, ha elhaladunk egy patika elõtt, s máris a
kelyhen tekergõzõ kígyóval, azaz Aszklépiosznak, a gyógyítás
istenének szimbólumával találkozunk.
Bár a rákosi vipera mérgeskígyó, jóformán teljesen védtelen
az emberrel, illetve az ember természetromboló tevékenységé
vel szemben. Az intenzív mezõgazdasági mûvelés terjedésének
és az oktalan üldözésnek eredménye, hogy példátlan gyorsaság
gal tûnt el korábbi élõhelyeirõl. Ma már ez a kontinens egyik
legféltettebb hüllõfaja, amely az egész világon csak Magyaror
szágon található meg; ennélfogva ránk hárul a felelõsség, hogy
megtartsuk ezt az állatot az utókor számára.
Magyarországon a rákosi vipera 1986 óta fokozottan védett,
természetvédelmi értéke jelenleg egymillió forint! A büntetés

kilátásba helyezése azonban, lássuk be, édeskevés egy élõhelyeit el
vesztett, és a gyûjtõk által igen keresett hüllõfaj megmentéséhez.
Az utóbbi években nyilvánvalóvá vált, hogy az idõk során az
egymástól elszakadt, kis létszámú és egyre fogyó állományok
nem képesek már a természetes elhullást sem kiegyenlíteni,
nem is beszélve a szándékos pusztításról és gyûjtésrõl. Ezért
kellett haladéktalanul közbelépnünk és kidolgoznunk egy aktív
védelmi programot. Szívbõl remélem, hogy ezzel még jóváte
hetjük a rákosi vipera állományait ért károkat.
A faj megmentése érdekében példátlan összefogás alakult ki
a gazdasági, az állami és a civil szektor között, amiért ezúton
is szeretnék köszönetet mondani a résztvevõknek. A védelmi
központ alapötlete a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület viperával foglalkozó csapatától ered, amelyhez
késõbb csatlakozott az állami természetvédelem és a Fõvárosi
Állat- és Növénykert is. 2001-ben ebben az intézményben
rendeztük meg azt a szakmai konferenciát, ahol neves külföldi
és hazai szakemberek áttekintették a rákosi vipera helyzetét,
majd javaslatokat tettek a faj védelmére. Az összefogás ekkor
újabb lendületet kapott.
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága az MME segítségé
vel megvásárolta azt a tanyát, amely stratégiailag éppen ideális
helyen van a faj védelme szempontjából. Az áram tájvédelmi
elõírásoknak megfelelõ bevezetése azonban további 24 millió
forintba került volna; ekkor a regionális áramszolgáltató válla
lat bizonyult rendkívül segítõkésznek, így az eredeti összeg
tizedéért juthatott ide az elektromosság.
Az építkezés költségeit a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium biztosította, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgató
sága pedig – mint beruházó – formába öntötte a megálmodott
elképzeléseket. A munkálatok az elmúlt év decemberében
kezdõdtek, s ez év áprilisában már megtörtént az épületek

mûszaki átadása. A beruházás teljes költsége 22 millió forint,
ebbõl épült a szolgálati lakás, a viperák téli szállása, a szabadtéri
terráriumok és az egyéb kiszolgáló létesítmények.
A további üzemeltetéshez és fejlesztésekhez az elkövetkezõ
négy évben az Európai Unió LIFE Nature pályázati rendszere
biztosít forrásokat, pontosan a program költségeinek felét,
mintegy 324 500 Eurót.
Több mint egy hónapja az Európai Unió teljes jogú tagjai
vagyunk. Csatlakozásunkat, ahogy azt az említett pályázat is
szemlélteti, óriási munka elõzte meg a természetvédelemben.
2002-ben a nemzeti parkok, a civil szervezetek és a tudomá
nyos élet képviselõinek részvételével kidolgoztuk a II. Nemzeti
Természetvédelmi Alaptervet, amit még decemberben el is
fogadott a Kormány. Azóta elkészült mind a tíz hazai nemzeti
park fejlesztési terve, amely többek között 110 000 hektáron
megvalósuló élõhely-rekonstrukciót és 126 bemutató- és látoga
tóhely létesítését tartalmazza. Az uniós jogharmonizáció része
ként 1066 faj (498 növény- és 568 állatfaj) közösségi védelmét
hirdettük ki hazai jogszabályban.
Mindemellett befejezõdött az európai jelentõségû természet
védelmi értéket képviselõ élõhelyek, a Natura 2000 területek

Persányi Miklós és Péchy Tamás a viperatelep megnyitóján

kijelölése, ami kétségtelenül az utóbbi évek legnagyobb termé
szetvédelmi kihívása volt… persze ezzel a folyamatnak még
nincs vége. A jogszabály megszületése után is rengeteg munka
vár ránk, a területek megfelelõ kezelésének biztosításával.
Sok teendõnk van tehát, de ilyen összefogás és ilyen ered
mények láttán úgy gondolom, nem kell tartanunk ezektõl sem.
Hölgyeim és Uraim, köszönöm kitartó munkájukat, gratulálok
az eddig elért eredményekhez, a központ létrejöttéhez, mûköd
tetéséhez pedig jó egészséget kívánok Önöknek!
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter megnyitó
beszéde alapján; elhangzott a Rákosivipera-védelmi Központ átadá
sán, 2004. június 7-én.

Rákosivipera-védelmi
Központ
A központ létrehozásának gondolatát az MME rákosiviperavédelmi programvezetõjeként 6 évvel ezelõtt fogalmaztam
meg elõször; létrehozásának indoka az volt, hogy reális
veszélye van annak, hogy ez a kis termetû vipera hazánk
ból, s így egyben a Földrõl is végképp kipusztul. A fajjal
foglalkozó szakemberek egyöntetû véleménye volt, hogy az
egymástól elszakadt, kis létszámú részpopulációk ma már
nem képesek a természetes elhullást sem kompenzálni,
s lassan felmorzsolódnak. Az eddig megismert 11 élõhely
némelyikérõl nagy valószínûséggel a szemünk elõtt tûnt el
a faj, az állami természetvédelem és az MME erõfeszítései
ellenére. Ezért született meg a döntés 2003 februárjában,
hogy meg kell építeni a Rákosivipera-védelmi Központot.
A központ elsõsorban a KvVM költségvetésébõl épült meg,
de az ingatlan megvételére például az MME biztosított fél
millió forintot.
A védelmi központban szabadtéri bokszokban lettek elhe
lyezve a rákosi viperák, és ebben az évben további egyedek
kerülnek befogásra. Ezzel megkezdõdik a faj tenyésztése,
aminek elsõdleges célja a még megmaradt populációk meg
erõsítése. A program hosszú távon hozhat eredményeket,
hiszen az elsõ kibocsátásra véleményünk szerint csak 6-8
év múlva kerülhet sor. A bokszokban született fiatal kígyók
az elsõ telet egymástól elkülönítve a laborépületben (terrári
umokban) töltik, majd a következõ év májusában kerülnek
át a nevelõbokszokba.
A Rákosivipera-védelmi Központ mûködtetését a Kiskunsá
gi Nemzeti Park Igazgatósága az MME-re bízta; az ott folyó
munkát segíti az ELTE Genetika Tanszék, Major Ágnes
közremûködésével, aki a genetikai vizsgálatokat végzi és
lesz segítségünkre az ezirányú kérdésekben. Az állatorvo
si felügyeletet a Fõvárosi Állat- és Növénykert biztosítja,
Soós Endre lesz ebben segítségünkre. Ezen intézmények
képviselõi azonban nemcsak konkrét feladatok megoldását
vállalták magukra, hanem reményeink szerint a faj megmen
tésére szervezõdõ szakértõi csoport munkájában is részt
vállalnak. A védelmi központban dolgozó kolléga az MME
állományába kerül. A Rákosivipera-védelmi Központ egyelõ
re nem látogatható.
Péchy Tamás
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A pillangófélék
A köznyelv nem sok különbséget tesz lepkék és pillangók között.
A laikusok talán csak annyit éreznek, hogy a pillangó valami
nemes, szép teremtmény, míg a lepke hétköznapibb. Pedig
a pillangó név a zoológiában a nappali lepkék egyik
családját jelöli: a közel 600 fajt magában fogla
ló pillangóféléket (Papilionidae). A család
névadó génusza a Papilio, amit „pillan
gó” néven nevezett magyarul már
jó kétszáz éve Földi János is,
a
„magyar Linné”.

A pillangófélék legnagyobb változatosságukat a trópusokon
érik el; sajnos az európai kontinens „pillangóügyileg” bizony
még az átlagosnál is szegényebb. Ezt tükrözi a mi kárpát-me
dencei faunaterületünk is: az apollóformák (Parnasiinae) és a
pillangóformák (Papilioninae) két alcsaládjából mindössze öt faj
található ezen a vidéken.
Az apollóformákat Európában a Zerynthia, az Archon és a
Parnassius génuszok képviselik. Az elsõ két csoport hernyói
farkasalmaféléken élnek, míg az apollólepkék keltike- vagy var
júhájfajokra specializálódtak. Mindegyikük színezete feltûnõ,
jelezve ezzel a madaraknak, hogy testük méreganyagokat tar
talmaz, ezért elfogyasztásuk nem ajánlatos. Nem is rejtõzköd
nek el: a nagy apollólepke (Parnassius apollo) hernyója például a
legforróbb napsütésben ül ki a varjúháj levelére táplálkozni, míg
a sárga-fekete bibircsókos Zerynthia-hernyók a dús farkasalmá
sokban már messzirõl „világítanak”.
A mi farkasalmalepkénken (Z. polyxena), a „csipkés bön
görön” kívül Európában még három vagy négy képviselõje
él a génusznak. A kifejlett lepkék vészhelyzetben halottnak
tettetve magukat oldalukra fekszenek, és sárga-piros rajzolatú
potrohukat „összeböngörítve” próbálják elriasztani támadóikat.
A farkasalmalepke gyakorlatilag minden olyan üde síkvidéki
helyen elõfordul, ahol a farkasalma nagyobb telepekben megta
lálható. Különösen kedves színfoltja e pillangófaj az egyébként
igen fajszegény akácosainknak. Dombvidékeinken az utóbbi év
tizedekben kissé visszaszorult, ami nemcsak a szárazabb, ezért
a farkasalmának kedvezõtlenebb nyaraknak tudható be, hanem
az intenzívebb tájhasználatnak: a fölhagyott hegylábi szõlõket

vagy ligeterdõket újra mûvelésbe fogják, sõt nem egy esetben
ezeket a területeket – mivel nagyobb települések kedvelt zöld
övezeti sávjaiban vannak – egyszerûen beépítik. Ezért tûnt el
e faj Budapest környékének sok korábbi lelõhelyérõl. Viszont
még bõven maradtak népességei, sokszor a legelképesztõbb
helyeken, szeméthegyek és fedetlen szennyvízcsatornák köz
vetlen közelében. Hát már ezért is megérdemli ez a gyönyörû
faj, hogy védjük, mert képes olyan helyeket is benépesíteni,
ahol mi képtelenek lennénk élni.
Az egyébként is kis fajszámú Archon génuszt csak az apollói
arkón (Archon apollonius) nagyon kevés populációja képviseli
az európai kontinensen. Érdekesség, hogy az egyetlen ismert
bulgáriai populációról a közelmúltban bizonyították be, hogy
mesterségesen betelepített példányok hozták létre. Aki már
cius–április folyamán Anatóliába vagy Palesztínába utazik, a
szurdokok mélyén, sziklás, de üde helyeken találkozhat ezzel
az egzotikus fajjal.
Európában az apollólepkék (Parnassius) három faja él.
Egyikük, az alpesi vagy fõbusz-apollólepke (Parnassius phoe
bus) nemcsak az összes eurázsiai magashegységben, de még
Alaszkában is elõfordul. Európai elterjedése az Alpokra korlá
tozódik. Ez az egyetlen olyan európai apollólepke, amelynek
elülsõ szárnyának alsó szegélye mentén „vérpetty” díszlik.
A másik két, faunaterületünkön is elõforduló faj kevésbé
díszes. A nagy apollólepke (P. apollo) hazánk mai területén
nem tenyészik. Amióta tudományos módszerekkel folyik a
lepkék kutatása, azóta tudjuk: a faj európai élettere rohamosan fogyatkozik. Síkvidéki és alacsonyabban levõ folyóvölgyi

népességei sorban tûnnek el. Ennek okai összetettek:
alacsony egyedszámú populációk, túlgyûjtés, megváltozott
tájhasználat, egyre melegedõ klíma és kevesebb csapadék.
Idõnként felröppen a hír a faj soproni vagy bükki elõfordu
lásáról, de nyugati határunkon nincs olyan terület, ahol a
jelenlegi viszonyok között a nagy apollólepke életteret talál
hatna; egy-egy nyári vihar viszont könnyen a Kõszegi- vagy
a Soproni-hegységbe sodorhatja példányait. Ez különösen
olyan évben valószínû, amikor egyes populációk egyedszá
ma különösen magas. A nyugati határunkhoz legközelebb
az alsó-ausztriai Borostyánkõn fordult elõ, de elõfordulását
innen 1950 után már nem jelezték. Bükk-hegységi elõfordu
lása azért lehet kizárt, mert ez a vidék az ország növények
és rovarok szempontjából legjobban kikutatott területe, és
bármennyire is elszigetelt egy populáció, a nagy apollólepke
elég feltûnõ ahhoz, hogy ne kerülje el se a botanikusok, se
az entomológusok figyelmét. A faj számára egyetlen, talán
alkalmas terület a mai Magyarország területén a Bélkõ volt,
de innen sincsenek példányaink (megemlítendõ, hogy innen
légvonalban kb. 70 km-re már tudunk a faj szlovákiai elõfor
dulásáról). A szlovákiai, kárpátaljai és erdélyi Kárpátokban
még sok helyütt tenyészik a nagy apollólepke. Északi szom
szédaink különös hangsúlyt helyeznek védelmére.
A kis apollólepke (P. mnemosyne) igazi pannóniai gyöngy
szem. Áttetszõ szárnyain a foltocskákba rendezõdõ kevés
fekete pikkely elegáns külsõt kölcsönöz a fajnak. Az or
szágban sokfelé megtalálható, szórványosan még az Alföld
„kultúrsivatagjában” is, ahol állományai a folyóparti árterek
maradvány-keményfaligeteiben helyenként megtalálhatók.
Ezek a népességek erõsen veszélyeztetettek, így érdemes
védelmükre külön stratégiát kidolgozni, mivel alapos kutatá
sok bizonyítják, hogy ezek a populációk nem azonos erede
tûek a hazai domb- és hegyvidéken élõkkel. Érdekesség még,
hogy a Déli-Kárpátokban egy egészen sötét, „kormozott”
alfaj is repül, amely bizonyosan balkáni eredetû.
A pillangóformákat Európában két génusz képviseli: a Papi
lio és az Iphiclides, amelyek egyáltalán nem túl közeli rokonai
egymásnak. A mi fecskefarkú pillangónk (P. machaon) mellett
Európában még két vagy három fajt találhatunk: a kizárólag
Korzikán és Szardínián honos korzikai pillangót (P. hospiton),
valamint a Földközi-tenger medencéjében és Nyugat-Ázsi
ában elterjedt déli pillangót (P. alexanor). Az északnyugatafrikai félsivatagos élõhelyein tenyészõ szaharai pillangót (P.
saharae), amelyet eddig a mi fecskefarkúnk egyik ökológiai
változatának hittünk, különféle megfontolások alapján egyes
szerzõk önálló fajnak tekintik. Az európai kontinensen egyet
len Iphiclides-faj él, a kardoslepke (I. podalirius), de a legújab
ban az északnyugat-afrikai-ibériai elterjedésû, kissé dúsabban
rajzolt rokonát I. feisthamelii néven önálló fajként kezelik.
A pillangók eredetileg erdei fajok, a trópusokon nagy ré
szük a lombkoronában él. Az európai pillangók viszont nyílt
területekre jellemzõek, sõt a mi fecskefarkúnk már teljesen
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Bálint Zsolt
(Szerkesztõi megjegyzés: a cikkben a fajok jelenleg használatos ma
gyar elnevezéseit szerepeltettük; a szerzõ – valamennyi európai fajra
kiterjedõ – tervezete a www.madartavlat.hu honlapon található.)

Kanalasgémek

színes gyûrûkkel

© Bécsy László

az ember által formált környezethez adaptálódott. Tápnövé
nyei elsõsorban ernyõsök, köztük a konyhakerti kapor, murok
és répa, ezért feltûnõ színezetû hernyójával sokszor találkoz
hatunk. Ha megzavarjuk, fejpajzsa mögül egy kis narancssárga
szarvacskát tol ki védekezésül, ami a hernyó színe mellett
hatásos figyelmeztetés a támadó számára, hogy a hernyó kel
lemetlen ízû. A lepkékkel leggyakrabban kopár dombtetõkön
vagy kilátók környékén találkozhatunk, ahol a hímek területet
foglalnak, és várják a megjelenõ nõstényeket. Ez olyan viselke
dési mód, amit még trópusi környezetben „kísérleteztek” ki a
lepkék. A hatalmas kiterjedésû erdõségek kiemelkedõ pontjai
egyfajta „találkozóhelyek”, ahol könnyebben egymásra találnak
a különbözõ ivarok. Úgy látszik, ez a stratégia mérsékeltövi
viszonyok között is beválik.
A kardoslepke rokonsága jóval kisebb fajszámú, és közeli
rokonságot az Óvilág trópusi területein igazán nagyon vál
tozatos Graphium-fajokkal mutat. Egy-egy meleg, füllesztõ
nyári napon sokszor még a budapesti belvárosban is feltûnnek
egyedei. Nemegyszer láttam õket irodám ablakából a Baross
utcában vitorlázni! A lepkék ugyanúgy „dombtetõznek”, mint
a fecskefarkúak, így a Gellért-hegyen a Szabadság-szobor kör
nyékén általában több példány is verseng egy-egy kedvezõbb
õrhelyért. A nõstény a csonthéjasokra petézik; vannak évek,
amikor a meglepõen jól rejtõzködõ, zöld színû és sárga mintá
zatú hernyók rágásukkal a szilvásokban vagy mandulásokban
kisebb kárt is okoznak.
A fentiek alapján talán jogos a kérdés: ha egyik magyarorszá
gi pillangófaj se veszélyeztetett, egyikük se pannon különleges
ség, nagy állományaik vannak országszerte, akkor minek védjük
õket? A természetvédelem nem csak tiltás, hanem nevelés és
értékteremtés is. Azzal, hogy ezeket a mindenki által szépnek,
sõt gyönyörûnek tartott teremtményeket törvény védi, a
természetvédelem több eredményt is elért. Ráirányította a
figyelmet a kevésbé feltûnõ ízeltlábúakra, felhívta a figyelmet
arra, hogy természetes környezet pusztulásával az ízeltlábúak
is veszélybe kerültek és megtanította a nagyközönséget, hogy
az ízeltlábúak is „értékesek” és törvényileg védhetõk.
Gondoljunk csak bele, milyen reményt sugalló látvány az
albertfalvai szemétlerakó akácos szegélyén a petézõ farkasal
malepke, a budai Irhás-árok kacsalábonforgó házainak utcáiban
virágokon szívogató kis apollólepke, a 112-es busz mellett a
legnagyobb csúcsforgalomban elhúzó fecskefarkú, vagy a
turistahadak felett vitorlázgató és egymást egekbe kergetõ
kardoslepkék a Gellért-hegyen. Ezeket nekünk, természetet
szeretõknek meg kell védenünk, õriznünk és szeretnünk kell.
Nélkülük bizony sivárabb lenne az életünk!

Egy éve kapcsolódott be hazánk a Nemzetközi Kanalasgém
Munkacsoport (Workinggroup for Spoonbills International
– Hollandia) gyûrûzési programjába, amely keretén belül
párhuzamosan több országban (Dánia, Hollandia, Horvátor
szág, Irán, Magyarország, Mauritánia, Németország, Románia,
Szerbia-Montenegró, Ukrajna) jelölik a kanalasgémeket színes
gyûrûkkel. Az eddigi tapasztalatok és eredmények segítségével
több évre szóló kutatási tervet dolgozott ki a Madárgyûrûzési
Központ a fokozottan védett kanalasgém hazai állományának
vonuláskutatására.
A teleszkóppal és kézitávcsõvel egyaránt leolvasható kódú
színes jelölés a hagyományos madárgyûrûzéshez képest sok
kal több hasznos információt szolgáltat a madarak vonulási,
költési, lokális mozgási sajátosságairól, anélkül, hogy az egyedet
a késõbbiekben be kellene fogni az azonosításhoz. A legtöbb
fémgyûrûs megkerülésrõl csak azért szerezhettünk tudomást,
mert a gyûrûs madár tetemét megtalálták, de a pontos körül
mények ilyenkor csak ritkán derültek ki. Ezekbõl az adatokból
igen nehéz választ adni a madár vonulásával kapcsolatos
kérdésekre. Ezzel szemben a színes gyûrûs leolvasások nem
zavarják a madarakat, a megfigyelés helye és ideje a madár
tényleges vonulási, mozgási szokásainak egy pillanatát tükrözik.
A módszer segítségével akár több megkerülési adat is könnyen
regisztrálható egy-egy madárról, így elõbb-utóbb kirajzolódik
a madár élettörténete, megismerhetjük a költési területét, a
táplálkozóhelyeit, vonulási szokásait.
2003-ban a Kiskunsági Nemzeti Park, valamint a Duna-Ipoly
Nemzeti Park illetékességi területén, összesen három helyen
(Kolon-tó, Csaj-tó, Dinnyési Fertõ) 74 fiókára került színes gyû
rû. Az idei évben a Körös-Maros Nemzeti Park (Biharugrai ha
lastavak), a Hortobágyi Nemzeti Park (Hortobágyi halastavak),
a Kiskunsági Nemzeti Park (Csaj-tó, Kolon-tó) és a Duna-Ipoly
Nemzeti Park (Dinnyési Fertõ, Rétszilas) illetékességi területein
összesen 101 kanalasgém-fiókát sikerült ellátni színes gyûrûvel.
A Madárgyûrûzési Központ adatbankjában jelenleg 144 kana
lasgém megkerüléseit tartjuk nyilván, ebbõl 83 példányt 1908 és

1973 között jelöltek. Sajnos a korai adatok hiányossága
(a Madártani Intézet gyûjteményének megsemmisülése)
miatt 76 madár megkerülésének körülményeit teljesen
homály fedi. A többi közül egyet sérülten találtak, hat
nak pedig már csak a teteme került elõ. A Magyarorszá
gon 1974 és 2003 között csak fémgyûrûvel megjelölt 567
kanalasgémbõl 7 példány került meg a késõbbiekben.
Ebbõl egy esetben sérülten, 6 esetben már elpusztultan
találták meg a madarat. A 2003-ban színes gyûrûvel
megjelölt 74 madárból eddig 45 példányt figyeltek meg
(összesen 127 alkalommal), és kettõt találtak elpusztulva
még a költõterületen. A megfigyelések zöme hazai, a
kirepülés utáni idõszakból, de 5 madarunkat külföldön
is észlelték (Horvátország, Németország, Olaszország,
Tunézia). Egyik, a Csaj-tavon jelölt kanalasgém gyûrûjét
június végén, még a kikelés helyén olvasták le, július
végén a horvátországi Kopácsi-réten, majd szeptem
ber közepén Németországban, a Jade-öböl környékén
(Északi-tenger) figyelték meg a madarat. Ez az adat
a Magyarországon jelölt kanalasgémek megkerülései
A Madárgyûrûzési Központban eddig
között a legészakabbi.
összegyûjtött kanalasgém-megkerülések
A Madárgyûrûzési Központ adatbankjában összesen (zöld: Magyarországon fémgyûrûvel jelölt madár megkerülési helye;
7 külföldön megjelölt madárról található magyarországi piros: Magyarországon 2003-ban színes gyûrûvel jelölt madár meg
figyelési helye; világos zöld: Magyarországon megkerült külföldi
megkerülési adat, közülük 3 madarat Ausztriában jelöl
fémgyûrûs madár gyûrûzési helye; rózsaszín: Magyarországon meg
tek – csak fémgyûrûvel –, és a megkerülési körülmények
figyelt, külföldön színes gyûrûvel jelölt madár gyûrûzési helye)
sajnos ismeretlenek. E cikk megírásáig négy, külföldön
(egy Cseh Köztársaságban, három pedig Szerbiában)
a gyûrûn lévõ kódot, és jelezzék az adatot a Madárgyûrûzési
jelölt kanalasgém színes gyûrûjét olvasták le hazánkban.
Központnak! A következõ információkra van szükségünk: a
A kanalasgém elterjedési területe meglehetõsen diszpergált, megfigyelés helye, dátuma, a gyûrûk színe, elhelyezkedése, a
a magyarországi állomány stabilnak tekinthetõ, központi elhe rajtuk olvasható felirat, a megfigyelõ neve és elérhetõsége.
lyezkedésû és európai léptékben jelentõs. A magyar állomány
kb. 1000-1500 párra tehetõ (az európai állomány kb. 20%-a),
Halmos Gergõ, Karcza Zsolt és Pigniczki Csaba
amibõl a legjelentõsebb a hortobágyi állomány (több mint
400 költõ párral), a csaj-tavi állomány (közel 200 párral), és a
Dinynyési Fertõn költõ kb. 120 pár. Az elsõéves fiatal madarak
általában a telelõterületen maradnak az elsõ életévük
ben, s csak ezt követõen jelennek meg ismét a
költõterületen, amit jól mutat az idén
májusban Tunéziában megfigyelt
két másodéves példány.
Kérjük, ha színes gyûrûvel
jelölt kanalasgémet figyelnek
meg, próbálják meg leolvasni

O rnitológia
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Magyar
Madarászfutam
és Terepmadarász
Találkozó
a Hortobágyon
Fattyúszerkõ

2004-ben már a negyedik alkalommal kerül megrendezésre a
Magyar Madarászfutam a terepmadarászok országos találko
zójával egybekötve a Hortobágyon. Tradicionálisan szeptem
ber elsõ hétvégéjén várjuk a résztvevõket.
Korábbi találkozókon (2001 elõtt) rendszeresen felmerült,
hogy érdemesebb rendezvényünket minden évben hasonló
idõpontban és azonos helyszínen tartani. Több lehetõség közül
végül a Hortobágyra esett a választás. A rendezés jogáért „ver
senybe szállt” a Balaton és a Villányi-hegység is, áprilisi idõpont
okkal. A választás több ok miatt esett végül a Hortobágyra és
a szeptemberi hétvégére:
• a Hortobágy vonzereje nagy, képes több ember
odacsábítására
• jobbak a szervezési adottságok
• a Hortobágyi-halastó (a verseny helyszíne) jól
lehatárolható terület
• áprilisban több ember elfoglalt (felmérések, terepmunka).
A szervezésnél igyekeztünk egyéb, jeles dátumokat is kike
rülni, mint a Madármegfigyelõ Nap, szinkronok stb. A másik
ok, amiért szeptember elsõ hétvégéjére esik a találkozó, hogy

ilyenkor még általában melegebb az idõ, a résztvevõk közül
többen tudnak sátorozni.
Az eddigi találkozók általában szûk körben lettek meghirdet
ve, sok esetben meghívós rendszerrel. Ezen szintén változtat
tunk, igénybe vettük az MME által rendelkezésre bocsátott
hirdetési lehetõségeket: a Madártávlatot és a levelezõlistákat.
Ezek révén szélesebb körben hirdethettük meg a programot,
több ember számára lehetõvé téve a jelentkezést.
Szintén fontos változtatás volt, hogy a megszokott elõadá
sok mellett 2001-tõl egy 24 órás madarászversenyt rendeztünk
meg, „Madarászfutam” néven. A verseny lényege, hogy 24 óra
alatt melyik háromfõs csapat tud több madárfajt megfigyelni
a kijelölt területen (ez a Hortobágyi-halastó), szabályozott
versenyfeltételek mellett.
Annak érdekében, hogy a résztvevõk költségeit minimalizál
juk, több támogatót szerveztünk be.
Réti cankó

© ifj. Oláh János felvételei

Egyesületi

élet

Kõforgató

Fenyérfutók

A találkozó programja azonos keretek közt zajlik minden
esztendõben. Elsõ (csütörtök) este már megérkeznek az elsõ
madarászok. A korai, elszánt érkezõket a szervezõk meleg
vacsorára hívják meg. A találkozó hivatalosan péntek délután,
elõadásokkal kezdõdik. Szombaton reggel 9 órakor indul a
„Futam”, amely egészen vasárnap reggelig tart. A találkozót
az eredményhirdetés zárja le.
A rendezvényünkön évrõl évre több madarász jelenik meg,
hiszen rendkívül jó alkalom ez, hogy az ország különbözõ
tájairól összesereglõ madarászok, szakemberek beszélgessenek
és tapasztalatokat cseréljenek. Már az elsõ évben jóval a vára
kozások feletti létszámban, 100 fölött volt a résztvevõk száma,
ami 2003-ban már meghaladta a 150-et. 2003-ban összesen 35
csapat indult el a Madarászfutamon. A terepmadarász találko
zó jelenleg hazánk egyik legrangosabb és leglátogatottabb ma
darász eseménye, amit a szervezõk különféle új programokkal
és elõadásokkal színesítenek évrõl évre.
Néhány szó az eredményekrõl. A 24 órás Madarászfutam
alatt a Hortobágyi-halastó területén a megfigyelt madárfajok
száma általában 150-160 közötti. A nyertes csapat minden
esetben 120 madárfajnál többet észlelt; jelenleg a rekord 128 faj.
A találkozó alatt jó néhány szórványos és ritka madár került már
a madarászok távcsövei elé. A három év alatt rendszeresen,
vagy alkalmilag megfigyelt ritka madarak: vörösnyakú vöcsök,
kis kárókatona, batla, üstökösréce, fakó rétihéja (rendszeres,
általában évente több példány is), pusztai ölyv, halászsas, sarki
partutó, fenyérfutó, sárjáró, kis póling, terekcankó, kõforgató,
vékonycsõrû víztaposó, szerecsensirály, rozsdástorkú pityer,
Az I. Magyar Madarászfutam (2001) résztvevõi

nagy fülemüle, tüzesfejû királyka, kis légykapó (rendszeresen,
több példány).
Az eredményekbõl és a megfigyelt madárfajokból látszik,
hogy a találkozó így kitûnõ terepet szolgáltat az érdekes és
ritka fajok tanulmányozására. De aki csak egy jót akar ma
darászni, vagy kikapcsolódni, annak is ajánljuk a szeptemberi
hétvégét.
Az idei évben a Terepmadarász Találkozó idõpontja szep
tember 2-5. és ezen belül a IV. Magyar Madarászfutam
idõpontja szeptember 4-5.
Jelentkezni lehet:
ifj. Oláh János, sakertour@freemail.hu, 06/309-957-765
Zalai Tamás, zalait@freemail.hu, 06/302-395-544
Harangi Mária, moszogo@freemail.hu, 06/304-133-919
A rendezvény fõ szervezõje a Hortobágy Természetvé
delmi Egyesület, további szervezõk a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület, a Hortobágyi Nemzeti Park és
a Nimfea Természetvédelmi Egyesület. Mindenkit szeretettel
várunk!
Zalai Tamás és ifj. Oláh János
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Magyarországon

vadászható madárfajok

fenntartható hasznosítása

Több mint féléves együttmûködés eredményeként elkészült – az
Európai Unió kezdeményezése alapján – a Magyarországon Va
dászható Madárfajok Fenntartható Hasznosítási Programjának
végrehajtási terve. A végrehajtási terv összeállítását a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) koordinál
ta az Országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Társasággal
(OVVT) közösen. Kidolgozásában részt vettek a témában ér
dekelt hazai vadászati–vadgazdálkodási felsõoktatási intézmé
nyek, társadalmi szervezetek és minisztériumok szakemberei.
A végrehajtási terv célja egy olyan programjavaslat bemutatása,
amely a vadászható, illetve védett madárfajok hazai és átvonuló
állományának hosszú távú fennmaradását segíti elõ.
A program kimondja, hogy a vadászható madárfajok állomá
nyának, mint természeti erõforrásnak és nemzeti vagyonnak
a „bölcs hasznosítása” össztársadalmi érdek. Megvalósítása a
vadászat madárfajokra kifejtett hatásainak komplex elemzé
sében, a negatív hatások csökkentésében és a pozitív hatások
erõsítésében döntõ szerepet játszhat.
A végrehajtási terv sikeres megvalósításának záloga a ma
dárvédelmi és a vadászati-vadgazdálkodási szervezetek szoros
együttmûködése.
Az Európai Unió Bizottsága 2001-ben, a BirdLife Internatio
nal nemzetközi madárvédelmi szervezet és az Európai Unió
Vadászati és Vadvédelmi Egyesületeinek Szövetsége (FACE)
bevonásával párbeszédet kezdeményezett annak érdekében,
hogy hosszú távú együttmûködés alakuljon ki a vadon élõ
madarak védelmében, valamint bölcs és fenntartható haszno
sításában érdekelt európai szervezetek között. Ennek ered
ményeképpen egy 10 pontból álló intézkedéscsomag-javaslat
került összeállításra, amely a Madárvédelmi Irányelv – az EU
egyik alapvetõ természetvédelmi jogszabálya (79/409/EGK)
– mellékleteiben szereplõ vadászható madárfajok fenntartható
hasznosítását hivatott elõsegíteni.
A vadászható madárfajok állományait és élõhelyeit számos
tényezõ veszélyezteti, elsõsorban az élõhelyek, ezeken belül
is fõként a vizes élõhelyek megszûnése, degradálódása, felap
rózódása. Ehhez járulnak még más, kedvezõtlen hatású emberi
tevékenységek, többek között a nem bölcs hasznosításon
alapuló vadászat.
Ennek megfelelõen, valamint a korábbi eredményes hazai
kutatási tevékenység és vadgazdálkodási gyakorlat folytatá
saképpen, a Fenntartható Hasznosítási Program tervezett
tevékenységei három fõ témakörbe sorolhatók:
A) a faj- és élõhelykezelés tudományos megalapozása adat
gyûjtéssel,
B) gyakorlati vadgazdálkodási és természetvédelmi kezelési
intézkedések elõsegítése,
C) környezeti nevelés, szakképzés és társadalmi tudatformálás.

A Fenntartható Hasznosítási Program magyarországi végre
hajtási tervének összeállításakor az együttmûködõ szervezetek
azt vizsgálták, hogy az Európai Bizottság által megfogalmazott
javaslatok milyen módon alkalmazhatók a hazai viszonyokra.
A végrehajtási terv kidolgozása során meghatározásra került a
terv hazai javasolt tevékenységeinek listája, majd azok részletes
leírása (probléma feltárása, résztevékenységek, becsült költség,
ütemterv, termékek, „mérföldkövek”, tervezett beruházások,
személyi költségek részletezése). A végrehajtási terv megvaló
sításának tervezett ideje 4 év, amelyhez hazai és európai uniós
támogatásokat szükséges elnyerni.
A kiadvány 200 példányban jelent meg és kerül terjesztésre
az érdekelt szervezetek képviselõi között.
Elkészítését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
valamint az angol Királyi Madárvédelmi Egyesület (RSPB)
támogatta.
MME Természetbarátok Boltja
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület üzletet
nyitott Budapesten, Természetbarátok Boltja néven.
Cím: Budapest, XIII. ker., Katona József u. 35.
Telefonszám: (1) 270-2920
Nyitva tartás: H–P: 8.00-16.00
A boltban madárvédelmi berendezések, természetvédelmi
kiadványok, túraruházat és egyéb felszerelések kaphatók.
Az egyesület által mûködtetett bolt bevétele az MME közön
ségszolgálati tevékenységét erõsíti.
Társadalmi ismertségünknek köszönhetõen az egyesületet
nagyon sokan keresik meg madár- és természetvédelmi kérdé
sekkel, problémákkal, és az érdeklõdõk száma folyamatosan
növekszik; ez annak is köszönhetõ, hogy két éve elindult a
népszerû Madárbarát kert program.
A közönségszolgálati tevékenység az egyesület környezeti
tudatosságot növelõ programjainak egyik fontos eleme, ame
lyet azonban csak pályázati támogatásból nem tudunk meg
oldani. A költségek egy részének fedezésére jött létre most a
Természetbarátok Boltja. Aki tehát itt vásárol, az az egyesület
tevékenységét támogatja!
Tervezzen

logót!

Tervezzen logót az MME Környezeti Nevelési Szakosztályának!
A tervezésnél két szempontra kell tekintettel lenni:
a logó gyerekek számára is érdekes, figyelemfelkeltõ legyen
fekete-fehér és színes nyomtatáshoz is használhassuk.
A terveket 2004. augusztus 31-ig várjuk.
Cím: 1121 Budapest, Költõ u. 21.
E-mail: vandor.barbara@mme.hu
A nyertes logó készítõje MME-ajándékcsomagot kap ajándékba.

Madárbarát

óvodák támogatása

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)
felismerve az óvodákban folyó környezeti nevelés fontosságát,
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter támoga
tásával lehetõséget kíván biztosítani a hazai óvodák részére,
hogy csatlakozzanak az egyesület Madárbarát kert akciójához.
A programba jelentkezõ intézmények részére a regisztráció
ingyenes, továbbá lehetõségük van egy, az egyesület által
ajánlott kerti berendezésekbõl (etetõk, odúk) és kiadványokból
álló csomag igénylésére 5000 Ft értékben, amelynek postázási
költségét szintén a támogatásból fedezzük. A támogatásban
az intézmények a rendelkezésre álló keret erejéig, a jelentkezés
sorrendjében részesülhetnek.
Hogyan lehet jelentkezni?
• Kérjük, hogy regisztráltassák az óvodát. A borítékra és az
adatlapra jól láthatóan írják rá: Madárbarát óvoda program
• A Hírleveleinkhez mellékelt adatlapok segítségével évente
legalább két alkalommal tájékoztassanak bennünket a kert
ben látott madarakról, a kertben végzett madárvédelmi
tevékenységrõl.
• Helyezzenek el a kertben legalább egy mesterséges odút.
• Helyezzenek ki továbbá legalább egy másik madárvédelmi
berendezést (etetõ, itató, fecskepelenka stb.).
• A kert egy részét madárvédelmi szempontok alapján alakítsák
ki (fészkelésre alkalmas bokrok telepítése, lomb meghagyása,
tápnövények ültetése, rovarirtó szerek mellõzése).
Az adatlap és a választható termékek listája letölthetõ a
www.mme.hu honlap Madárbarát kert rovatából, vagy az
MME titkárságától igényelhetõ. Az adatlapokat és a megrende
lést is erre a címre küldjék el.
Cím: MME 1121 Budapest, Költõ u. 21.; tel.: 1/275-6247; fax:
1/275-6267; e-mail: kert@mme.hu
Pályázati

kodás, természetes-vízi halászat, rétgazdálkodás, legelõerdõk,
félvad gyümölcsösök stb.).
4. A vidék és a mezõgazdaság ma. (Napjaink problémái és
jelenségei a vidéki ember szemszögébõl.).
5. Kertkultúra és a természeti környezet (Az ember kertje és
a táj, természeti értékek, fajok kapcsolata. Település és kert.
Termesztett hagyományos fajták.).
6. Ifjúsági kategória (14 éves korig – a fenti kategóriák témáiban)
Pályázni bármely kategóriában az alábbi feltételeknek
megfelelõ pályamû beküldésével lehet:
1. Egy szerzõ témakörönként legfeljebb 5 képet, illetve 3 képso
rozatot küldhet be.
2. Egy képsorozat maximum 5 képbõl állhat.
3. Beküldhetõ fekete-fehér és színes papírkép, legalább 24x30as méretben, paszpartu és keretezés nélkül, vagy diapozitív
leica és középformátumban.
4. Digitális állományt nem fogadunk el.
5. Pályázni csak a pályázati ûrlap kitöltésével lehet. A pályázati
ûrlapot az MME Természetvédelmi Tanácsadó Központjánál
lehet igényelni (e-mail: ttsz-info@ttsz.hu), ill. letölthetõ az
MME honlapjáról (www.mme.hu).
6. Nevezési díj nincs.
7. A pályázat jeligés. A nevezési lapot egy lezárt borítékban kell
mellékelni a pályamunkákhoz. A beküldött pályamunkákon
csak a jeligét szabad feltüntetni (a papírképek hátoldalán, ill. a
diapozitívok keretén).
8. A pályamunkákat 2004. december 31-ig várjuk a következõ
címre: MME, 1121 Budapest, Költõ utca 21. A borítékra írják
rá: „TTSZ FOTÓPÁLYÁZAT”.
A legkiválóbb pályamunkák alkotói értékes tárgyjutalmakat
kapnak, a pályázat szponzorai pedig különdíjakat ajánlanak fel
számukra. További információ kérhetõ az MME ill. a TTSZ
fentebb közölt címein.

felhívás

Emlõsatlasz
Az MME Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálata fotópályá
zatot hirdet. A pályázat célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a
mezõgazdaság által mûvelt területek természeti és kulturális
értékeire, azokra a gazdálkodási eljárásokra, amelyek évszázad
okon át megõrizték hazánk egyik legfontosabb örökségét, és a
jövõben biztosíthatják annak továbbélését.
Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
1. A vidéki táj és az ember (Az emberi tevékenység hatása a tájra,
a táj változásai, élõ kulturális kapcsolat a természeti értékekkel,
tájjal.)
2. Nomád múltunk továbbélése: a legeltetõ állattartás (A legelte
tõ állattartás és a természeti környezet, a legeltetés kulturális
örökségei.)
3. Rég elfelejtett gazdálkodási módok felélesztése (Ártéri gazdál

33 szerzõ részvételével elkezdõdött A magyarországi emlõsök
atlasza címû könyv szerkesztése. A könyv remélhetõleg a jövõ
évtõl lesz kapható. Jelenleg az elterjedési térképek szerkesztése
folyik. Arra kérjük a madarász kollégákat, hogy bocsássák ren
delkezésünkre a birtokukban lévõ emlõsfaunisztikai adatokat,
hogy azokkal még teljesebbé tehessük az elterjedési térképeket.
A vadászati jelentõségû fajokon kívül minden egyéb emlõs hazai
elõfordulási adatát szívesen várjuk. Minimálisan a következõ ada
tokat kérjük: fajnév, település, dátum, adatszolgáltató (ezen kívül
a még pontosabb lelõhely, UTM, egyedszám, egyéb megjegyzés
szintén szerepelhet). Az adatközlõk neve természetesen fel lesz
tüntetve a kötetben. A segítséget elõre is köszönjük!
Az adatokat a következõ címre kérjük: Bihari Zoltán, 4032
Debrecen, Böszörményi út 138., illetve bihari@helios.date.hu

A Tüskevári-legelõ

és környéke

Tüskevár neve nem régi eredetû. A török dúlás idején elpusztult Nagyjenõ nevû település, ekkor az emberek
a berekbe menekültek és tüskés ágakkal védték magukat a pusztító csapatok ellen, a község így jött létre
a mai helyén. A vasútállomás közelében (ahol a régi, román korban is lakott Nagyjenõ volt) még
a mai napig is kiszántanak római kori pénzérméket, valamint egy szarkofág is innen került elõ.
A ’60-as években több régészeti ásatás volt ezen a vidéken.
A hajdanvolt legeltetés nyomait már csak részleteiben õrzi a
Veszprém megyében, Tüskevár község határában található fás
legelõ. A településen a 8-as számú fõútvonal halad keresztül,
azonban ha letérünk bármelyik utcán, egy nyugodt, rendezett
portákkal tagolt kis dunántúli községben találjuk magunkat. Jelen
leg itt két lakott gólyafészek is található. A templomtoronyban
néhány éve még gyöngybagoly költött, amely köpeteibõl több
ször elõkerült a vizipocok is; a falu alatt futó Torna-patak part
ján vadászhatott rá. A templom tõszomszédságában érdemes
megtekinteni a gazdag helytörténeti gyûjteményt. Az épületben
bemutatásra kerülnek az elpusztult 14. századi pálos kolostorból
megmaradt középkori, és barokk kõfaragások is. A templomba
belépve rögtön az ajtó feletti ábrázoláson láthatjuk az elpusztult
Tüskevár, kilátás a Barát-rétrõl

Nagyjenõ templomát, másik festményen pedig a már említett
kéttornyú monostort, amely a mai Barát-réten állt.
Utunkat az iskola mellett elhaladva folytassuk… kisvártat
va kiérünk a már említett Barát-rétre. Itt érdemes elidõzni;
tavaszszal vízállásos idõben a mocsári nõszirom sárga virágtö
mege fogad. A bokorsorból karvalyposzáta énekel, magányos
korókon rozsdás csuk billeg, a réten – fõképp az esti órákban
– megszólalnak a réti tücsökmadarak. Ha várakozunk egy
kicsit itt a rét szélénél, szerencsénk lehet az átrepülõ fekete
gólyához, amely a Tüskevári-erdõben költ. A temetõ elõtt
elindulhatunk három irányban, elõtte pedig megszemlélhetjük a
régi homokbányát, ahol néhány éve még 25 páros gyurgyalagte
lep volt; sajnos ismeretlen okok miatt búcsút mondtak a tájnak
e madarak. Érdemes egy
rövid kitérõt tennünk a le
gelõ meglátogatása elõtt:
induljunk el egyenesen az
úton, amely az erdõbe ve
zet! Itt idõs tölgyesen át
eljutunk a Képes-fához,
amely a turistatérképen
is jelölve van. A nevének
eredete megragadó: egy
szentkép található fakeret
be foglalva, a fa törzséhez
erõsítve. A hagyomány
szerint talán már száz éve
is lehet, hogy itt veszítette
életét egy katona, azóta
a falubeliek tiszteletben
tartják e helyet, s talán
ez mentette meg a fát
az utókornak. Nevezetes
famatuzsálem ez az idõs
tölgy, környezete roman
tikus fakerítéssel és idõs

puszpángokkal határolt. Pár éve padokat és egy dúcetetõt
helyeztek ide a falubeliek. Nyáron érdemes a padon ülve megpi
henni, mert láthatunk darázsölyveket a terület felett, de a már
említett fekete gólya is megjelenhet. A léprigók recsegõ hangjai
és a fitszfüzikék éneke megszokott itt költési idõben. Télen az
idõs tölgyön lévõ sárga fagyöngyökbõl lakmároznak a léprigók.
Ha továbbhaladunk, a vadászház felé találkozhatunk hamvas
küllõkkel – erre a legnagyobb esélyünk azonban február és már
cius hónapokban van, ekkor hallatják hangjukat intenzíven.
Rövidke sétával induljunk vissza a Képes-fa irányába a temetõ
felé, a már említett hármas elágazáshoz érve, és most induljuk
el az erdõ szélén haladó úton. Az itt lévõ bokorsoron tövisszú
ró gébicsek költenek. A levegõben mezei pacsirták énekelnek,
a réten a faluban költõ fehér gólyák keresgélnek. Elhaladunk a
dûlõút bal oldalán lévõ sík terület mellett, amely érdekessége,
hogy a második világháborúban katonai repülõtérként szolgált,
akkoriban a vízelvezetését is megoldották. A szegélyében egy
telepített erdeifenyõ-sor vezet, itt erdei fülesbaglyok szoktak
változó számban telelni. A fenyõk megpillantásakor érjük el a
jobb kéz felõl esõ Tüskevári-legelõt. Itt több száz éves tölgyfák
élnek, amelyek napjainkra sajnos egyre pusztulnak, egy részük
pedig sajnos a fejszék martaléka lett. Az 1980-as évek közepén
õsszel készítettem egy fényképet, amelyen egy szekér volt, a
szekéren fonott kosarak sorakoznak, bõségesen megrakva a
galagonyabokrok termésével, a szekér mellett egy hatalmas
tölgyfa és egy gémeskút. Sajnos ez a fotó már csak emlék
számomra, egy letûnt idõ képe, mert a legelõ legnagyobb tölgy
fáját kivágták. Idõs emberek még arról meséltek, hogy régen
ezen a fán költöttek a fehér gólyák.
Térjünk vissza a jelenbe, és barangoljuk be a fás legelõt.
A távolból halkan a búbosbanka „up-up-up” kiáltása hallatszik.
Talán itt a leggyakoribb a környéken a tövisszúró gébiccsel
szomszédságot keresõ, azzal gyakran azonos bokorban költõ
karvalyposzáta. E fajok a legelõn álló galagonya- és kökénybok
rokon költenek. Érdemes keresgélni, mert találunk itt idõs körte
fát, hatalmas galagonyabokrot, és bár beerdõsülve, de hatalmas
törzsû tölgyfákat is. A hamvas küllõ rikoltása tavasszal itt is
megszokott. A késõ délutáni órák elmaradhatatlan vendége a
környéken költõ, és itt rovarászó kabasólyom is. Az este köze
ledtével szarvasbogarak méretes hímje repkednek a fák között.
A legelõ szélsõ fáiról macskabagoly hangja hallatszik. Tavasszal
kis apollólepkékkel szinte biztos találkozunk, de egy májusi
kirándulás alatt a védett díszes tarkalepke is megfigyelhetõ
barangolásaink során. A fás legelõrõl körültekintve a vulkáni ere
detû Somló-hegy látványa emeli a táj hangulatát. Ha valaki télen
kirándul erre, a tölgymatuzsálemek behavazott látványa sajátsá
gos, bizarr formát kölcsönös a fáknak, a girbegurba hatalmas
ágak szinte megelevenednek a fantáziánkban. Ekkor nyugodt,
csendes a hólepel alatt a táj, csak a süvöltõk halk hangja szól
néha bele e háborítatlan világba. Érdemes erre is kirándulni!
ifj. Vasuta Gábor

© ifj. Vasuta Gábor felvételei
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A kerecsendi
Berek-erdõ

Az Egri Erdészet kezdeményezte a Bükki Nemzeti Parknál
(mint természetvédelmi kezelõnél) egy közös bemutató- és
oktatóhely kialakítását is.
Természetesen sokunkban felmerülhet a kérdés, hogy nem
az erdõ érintetlenül hagyása szolgálná-e legjobban a természet
védelem érdekeit. A mai ismereteink szerint azt kell monda
nunk, hogy nem. A terület annak ellenére ugyanis, hogy nem
volt mezõgazdasági mûvelés alatt, már csak kis kiterjedése
miatt is roppant erõs antropogén. hatás alatt áll. Mellette vezet
a nagy forgalmú 3-as út, a gépjármûforgalom jelentõs nitro
gén-kibocsátást okoz. A környezõ mezõgazdasági területekrõl
folyamatos a mûtrágya-bemosódás. A visontai külszíni fejtés
és az autópálya-építéshez nyitott anyagnyerõhelyek miatt
jelentõs a térség víztelenedése. A múltban megtelepítették az

Az állami tulajdonban lévõ, 100 hektár körüli – természetvédel
mi oltalom alatt álló – Berek-erdõ botanikai értékeinek feltárá
sában Zólyomi Bálint szerzett elévülhetetlen érdemeket. Az
erdõt tatárjuharos lösztölgyesnek (Acereto tatarici – Quercetum
pubescentis – roboris) írta le 1957-ben, az Acta Botanica 3. szá
mában, „Der Tatarenahorn – Eichen – Lösswald der Zonalen
Waldsteppe” c. tanulmányában. Magyarul a Természet világa
1969/12. számában írt a témáról rövid összefoglalót, „Földvárak,
sáncok, határmezsgyék és a természetvédelem” c. népszerûsí
tõ cikkében.
Az ma már vitatható, hogy az erdõtársulás korábbi megje
lölése az egész 100 hektárra igaz lenne, hiszen a terület a zárt
cseres-tölgyesek és a lösztölgyesek határán fekszik, sõt egyes
kisebb foltjain gyertyános-tölgyesek is díszlenek, mindez azon
ban a terület természetvédelmi értékébõl semmit nem von le,
és nagy botanikusunknak csak hálával tartozhatunk.
A mai védett terület – részben geomorfológiai okok (szab
dalt terep) miatt – minden bizonnyal elkerülhette környezeté
nek sorsát, még az idõszakos mezõgazdasági mûvelésbe vonást
is, így fennmaradhattak a löszerdõk karakternövényei, mint
a macskahere (Phlomis tuberosa), hengeres peremizs (Inula
germanica), illetve az ezen erdõkben gyakran elforduló ún.
jellemzõ lágyszárúak, így a sárgás sás (Carex michelii), bugás
macskamenta (Nepeta pannonica), magas gyöngyperje (Melica
altissima), tarka nõszirom (Iris variegata), bársonyos tüdõfû
(Pulmonaria mollissima).
A második világháború elõtt az erdõt rövid vágásfordulós (30
év) sarjerdõgazdálkodással kezelték, az államosítás után tervek
születtek száleredetû gazdasági erdõvé alakítására.
Az 1960-as védetté nyilvánítást követõen az erdõgazdasági
jellegû beavatkozások minimálisra korlátozódtak, a cserjésedés
folyamata felerõsödött, a virágos növények visszaszorultak.
Az 1980-as évek tölgyszáradásakor a tölgy elegyaránya le
csökkent, a cser vált uralkodó fafajjá, a kiszáradt illetve kilopott
tölgyek helyén tovább folytatódott a cserjésedés.
Az Egri Erdészet a kiszáradt, kilopott néhány négyzetméte
res folton 1997-ben eltávolította a zömmel mezei juharból és
galagonyából álló cserjeszintet, és mintegy kéttucatnyi kocsá

nyos tölgy csemetét ültetett. 1998-ban további kis területeken
végezte el az elõbbihez hasonló csemeteültetést. Azóta évente
rendszeres munka folyik a terület többszintû, többkorú erdõál
lománnyá történõ alakítására.
A tervezett állománykép csoportos szerkezetû, többkorú,
elegyes, helyenként kis kiterjedésû löszpusztarétekkel is vál
tozó lösztölgyes kialakítása, amely e tájra a múltban jellemzõ
lehetett.
Az erdõ üzemterv szerinti, évi mintegy 500 m3-es növedé
kébõl (fatömeg-gyarapodás) 150-160 m3 mennyiséget kíván
kitermelni. Így biztosítottnak látszik a megfelelõ mennyiségû
lábon álló, illetve ledõlt holt fa jelenléte is.
A fakitermelések kizárólag irányított döntéssel valósulnak
meg, néhány, elsõsorban cser faegyed eltávolításával, ott ahol
a lombkorona záródásának hiánya már egyébként is fennáll.
Tölgyet egyelõre nem vágunk ki. Az így kiképzett lékek (anya
állomány nélküli foltok) nagyjából ellipszis alakúak, nagyobb
átmérõjük nem haladja meg a 30 métert, és a déli nap sugárzá
sára merõleges. Egy-egy évben az egész területen 4-5, elõbb
leírt léket alakítunk ki.
Az állományalkotó tölgyek közül a molyhos tölgyet, az olasz
tölgyet, a csert és a magyar kõrist kizárólag az anyafákról
lehulló magokból (makkból) kívánjuk felújítani, míg a kocsányos
és kocsánytalan tölgyet fõleg természetes úton (lásd elõbb),
szükség szerint csemeteültetéssel kívánjuk fenntartani.
A fõ fafajok ápolását (a cserje-visszaszorítást) csak olyan
mértékig hajtjuk végre, amennyire az feltétlenül szükséges.
Lehetõségeink szerint a nyiladékok és tisztások idõszakos kaszá
lásával segíteni kívánjuk a fényigényes, ritka (védett) lágyszárú
növények virágzásának feltételeit is.
A most már több éves, üzemi szintû kísérlet (mondhatnám
gyakorlat) igyekszik megcáfolni azt a sok erdész szakemberben
meglévõ vélekedést, hogy a fényigényes tölgy csak nagy területen
újítható fel eredményesen. A mezõgazdasági kultúrsivatagban el
terülõ erdõmaradvány a növények mellett számos védett állatnak
– köztük sok madárnak is – menedékhelye. 2003-ban 10 db, szala
kóta fészkelésére alkalmas odút is kihelyeztünk, idén õsszel pedig
100 db A, B, és C típusú odú kihelyezését tervezzük.
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Állandó erdõborítás melletti erdészkedés

akácot, amelynek eltávolítása önmagában is komoly erõfeszí
tést kíván.
Az összbenyomás azt sugallja, hogy ésszerû tevékenységgel
a kívánt cél fenntartható, emberi beavatkozások nélkül viszont
a degradálódás elkerülhetetlen.
A vázolt munka megismerésére szívesen látjuk az érdeklõdõ
ket, köszönettel fogadjuk a hasznos tanácsokat és várjuk olyan
egyetemisták jelentkezését is, akik néhány ellentmondásnak
tûnõ probléma megoldására felajánlják segítségüket.
Címünk: Egererdõ Rt. Egri Erdészete,
3304 Eger, Tárkányi u., Tel: 36/410-734
Garamszegi István

Fekete bodza

Fürödni jó!
Persze csak ott és annak, ahol és akinek erre lehetõsége nyílik. A napokban
éppen akkor jártam a Gellért-hegyen, amikor egy kertész hosszú tömlõvel a bok
rokat locsolta. A víz csillogva, hívogatóan folyt végig a sétaút mellett kiképzett
keskeny betonvályúban, és egy élelmes fekete rigó nyomban élt is az adódó lehe
tõséggel. Odaröppent, beleugrált a neki is csupán térdig érõ vízbe, majd tollait
felborzolva próbálta megmártani magát. Szorgalmasan rázkódott, de legfeljebb
a hastollai lettek vizesek, amikor pedig a kertész néhány perc múlva a locso
lót másfelé fordította, az a kevéske víz is elapadt. Mire a következõ madár, egy
barátka is odarepült, õt már csak a nedves beton fogadta. Szomorú volt látni,
amint fürdeni próbál, elõrehajolva paskolta volna magára a vizet, ahogyan azt
egy tócsában is tette volna, de persze mindhiába: csak a levegõt verdeste. Száraz
maradt, és bizonyára nagyon csalódottan elrepült.
Az idei tavasz – és eddig a nyár is – bõvelkedett esõben, a madaraknak többnyi
re volt hol inniuk és fürödniük. De ha a tavalyi forró, aszályos évre gondolok,
ami bármikor újra megismétlõdhet, a helyzet sokkal rosszabb, elszomorító.
Nem véletlen, hogy a Gellért-hegyrõl a barátposzáták és a csilpcsalpfüzikék
többnyire nyomban a költések befejezte után eltûnnek. Olyan helyet keresnek,
ahol vizet találnak, ahol a kánikulák idején is lehet inni és fürödni. A kutyasétál
tatók jóvoltából korábban egy-egy csöpögõre állított kerti csap alatt kis tócsa kép
zõdhetett, amely környékén az augusztusi-szeptemberi vonulás idején szinte sor
banálltak a légykapók, füzikék, cinegék, rigók, meggyvágók, zöldikék és a többi, a
Gellért-hegyet felkeresõ, azt útbaejtõ madár.
Tavaly, a nagy szárazság idején egy csepp víz nem sok, annyi sem volt a
hegyen, még a csúszdáknál lévõ, a gyerekek – és nem a madarak – számára kihe
lyezett csapot is leszerelték. Érdekes, hogy ugyanakkor például a Népligetben a
rigók és poszáták több helyen is találnak állandó fürdõt maguknak. Igaz, hogy ott
dolgozik Pesti László úr, aki kertészként nemcsak a növényekre, de a madarakra
is gondol, az õ sorsukat is szívügyének tekinti. Télen folyamatosan eteti õket, az
ivó- és fürdõvíz pedig egész évben rendelkezésükre áll.
Jártam németországi és svájci közparkokban, ahol állandó vizû kis medence
várta a madarakat, és láttam az ott sétáló embereket is, akik gyönyörködtek a
pancsoló tollasokban. E lehetõség biztosításának költségkihatása minimális, ter
mészetvédelmi, oktató-nevelõ jellege viszont óriási. Miért nem lehet ezt nálunk
is megcsinálni a városi közparkokban? Nem értem… és biztosan nem értik a
madarak sem.

A bodza különleges levelû
kertészeti változata a
Sambucus nigra ‘Laciniata’

jellegzetes illatúak, jóval a lombfakadás után nyílnak. Termése
hárommagvú, fényes, fekete, lédús, csonthéjas bogyó. Nyersen
nem ehetõ, a madarak azonban, mint mondtuk, nagyon kedve
lik, s ezzel a bodza terjesztésében is nagy szerepet vállalnak.
Európa- és Ázsia-szerte, fõleg nitrogénben gazdag talajú élõhe
lyeken elterjedt faj, de igen régóta kerti kultúrába vont dísz-,
gyógy- és festõnövény is egyben.
Illatos, friss virágából aromás üdítõital, „bodzapezsgõ” és szörp
készül, sõt édességekbe, mártásokba is keverik. Szárított virágát
meghûlés, köhögés, szénanátha, ízületi bántalmak és székrekedés
elleni teakeverékekbe teszik. Borotválkozás utáni arcvizek, szem
frissítõ arclemosók készítésére is alkalmas. Bogyóját szörp és
lekvár fõzéséhez gyûjtik, de gyümölcsteákhoz is vegyítik. Fekete
termésével festették ibolyáskékre a vásznat, gyapjút, sõt a bort és
a gyümölcszseléket is, levelébõl, kérgébõl, pedig sárga színezéket
nyertek. Levele zúzódások, rándulások, gyökere vesepanaszok
kezelésében használatos. A keleti orvoslás a bodza hatóanyagait
törések, izomgörcsök gyógyításánál használta fel.
Gyors növekedésû cserjefaj, amely akár 100 évig is elél. 5-6
éves korában fordul termõre. Üde talajra érdemes telepíteni,
mivel nitrogénkedvelõ; komposztdomb mellé, vagy egyéb, szer
ves maradványokban gazdag talajra is lehet ültetni.
Fráter Erzsébet
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Schmidt Egon

A madárbarát kert nemcsak fészkelõ- és búvóhelyet, hanem
táplálékot is biztosít a tollas vendégek számára. Õsszel, a ván
dorútra készülõ énekesmadarak egyik legkedveltebb tápláléka
a bodzabogyó, így a bodzatelepítéssel bizonyosan sokféle
madarat sikerül kertünkbe csalogatni. Megfigyelések szerint e
cserjefaj termése hatvannál is több madárfaj eledele.
A bodzafélék családjába többségében mérsékelt övi cserjék
vagy fás szárú kúszónövények tartoznak. Leveleik általában
egyszerûek, keresztben átellenesen állnak. Virágjuk felépítésében
4‑5 cimpájú csésze és csõvé forrt párta vesz részt, öt porzószál
lal. Alsó állású magházukból bogyó vagy csonthéjas, ritkábban tok
termés fejlõdik. Hazai õshonos cserjéink (3 bodza-, 2 bangita- és
3 loncfaj) mellett sok szép, e családba tarozó díszcserje (külhoni
bangiták, loncok, hóbogyó, rózsalonc stb.) virít kertjeinkben.
A fekete bodza (Sambucus nigra) talán a legnépszerûbb,
gyógyhatásáról jól ismert cserjénk. Az Alföld legszárazabb
helyeit kivéve mindenütt, üde lomberdõkben, erdõirtásokon,
akácosokban és gyomtársulásokban egyaránt rábukkanhatunk
nagy, sûrû lombú, termetes bokraira, helyenként akár a 10
métert is elérõ, kisebb törzses fáira. Kérge szürkésbarna, baráz
dált, hajtásai eleinte szögletesek, majd hengeresek, feltûnõen
paraszemölcsösek. Belük vastag, puha, fehér, míg rokonáé, a
fürtös bodzáé narancsbarna. Átellenesen álló levelei nagyok,
5‑7 levélkébõl, páratlanul szárnyaltan összetettek. A levélkék to
jásdad hosszúkásak, fûrészes szélûek. Virágzata végálló, lapos,
sátorozó bogernyõ. A virágok aprók, öttagúak, sárgásfehérek,

© Gór András

Budapest, 2004. június 30-án

Madárbarát kert

21
Madártávlat

Írógépen

20
Madártávlat

22

C sipogó

Madártávlat

Éhes fiókaszájak
A madarak fiókáit két nagy csoportra oszthatjuk: fészekhagyók
ra és fészeklakókra. A fészekhagyók fiókái tollasan kelnek ki a
tojásból, majd a kikelést követõen hamarosan elhagyják a fész
ket. Némelyek, így például a vöcsök-, guvat-, sirály- és lilefélék
fiókái önálló zsákmányszerzésre még nem képesek, ezeknek
szüleik hordják a táplálékot, azonban a récék, ludak, tyúkfélék
utódai már az élelmet is önállóan szerzik, szüleik feladata csu
pán az utódok terelgetésére, „tanítására”, a ragadozóktól törté
nõ megvédésre korlátozódik. A fészekhagyók fiókái a tojásban
hosszabb ideig tartózkodnak, s ezzel nagyobb fejlettségre
tesznek szert, a fészeklakók fiókái viszonylag rövidebb ideig
fejlõdnek a tojásban, csupaszon kelnek ki, és teljesen szüleikre
vannak utalva: azok hordják a fészekben tartózkodó kicsinyeik

Erdei pacsirta

Nádirigó

Hantmadár

Kakukk

Rejtvény
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a szemed!

A képeken különbözõ, éjszaka aktív
madárfajok szeme látható. Párosítsd
a fajnevek sorszámát a képekkel!
1. uhu
2. kuvik
3. gyöngybagoly
4. macskabagoly
5. erdei fülesbagoly
6. lappantyú
A megfejtéseket augusztus 20-ig
várjuk az MME címére:
1121 Budapest, Költõ utca 21.
A Madártávlat 2004. május-júniusi számá
ban feladott rejtvény helyes megoldása:
1-E, 2-A, 3-F, 4-B, 5-C, 6-D. A kakukkto
jás a nádirigó fészkében volt látható.

Nyerteseink:
Barki Márta, Bük;
Gyalus Márk, Seregélyes;
Sarlós Dávid, Budapest.
Nyereményük az ÉlõVilág Könyvtár
sorozat Vízi gerinctelenek c. kötete.
Gratulálunk!

Süvöltõ

Meggyvágó

Énekes rigó

Széncinege

szájába a táplálékot, és õk védik az utódokat a környezet viszon
tagságaitól (hideg, hõség, esõ, ragadozók) is.
Ahogyan a madarak által épített fészek alakja és szerkezete
fajonként változik, ugyanúgy a fészekben tátogó fiókák szájmin
tázata is jellemzõ az adott fajra.
Értelemszerûen nem mellékes, hogy milyen színû a fiókák
tátogó szája, hiszen ez ingerli a táplálék átadására a fészekhez
érkezõ szülõket. Akadnak egyszerû citromsárga szájbélésû fió
kák, más fajoké lehet narancssárga, megint másoké akár kékes
vagy lilás foltokkal tarkított. A fajok egy részénél még a nyelv
is mintázott, rajta különféle sötét foltok sorakoznak. Akadnak
olyan madarak is, fõleg a sötét helyen, például faodvakban vagy
zárt fészkekben fiókát nevelõk között, amelyeknél a kicsinyek
szájában fényvisszaverõ irizáló, szinte „világító” foltokat találni
– ezek „irányítják” a rossz látási körülmények között a táplálé
kot átadó öreg madarakat a tátogó fiókákhoz.
A koldulás mestere a kakukkfióka, amely különösen élénk
színû, narancssárga száját hatalmasra nyitva követeli ki magának mostohaszüleitõl a táplálékot.
U.P.

Matyikó Tibor a Madártávlatban gyakorta publikáló grafikus, számos korábbi lapszámban jelentek meg illusztrációi.
Dolgozott már természetvédelmi õrként és természetfotósként is, az ott szerzett tapasztalatai mind segítik
a grafikusi munkáját is. Önszorgalomból sajátította el a rajzolás és festés fortélyait, s amint a most
bemutatott képek mutatják: nem kevés sikerrel! Tusrajzaival és festményeivel kiállításokon,
folyóiratokban és könyvekben egyaránt találkozhattak már a természetbarátok.
Matyikó Tibor megvásárolható képeirõl érdeklõdni a 06-20/482-76-47-es telefonszámon lehet.

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 munkánkra, 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 madárés természetvédelem kérdéseivel
• kedvezményesen hozzájuthatnak az MME saját kiadású könyveihez, 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 ajándékokat sorsolunk ki
• 14 éven aluli tagjaink részt vehetnek a Madarász Suli programjaiban, 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

Dámvad

Hamvas küllõ

Verébfiókák

Az illusztrációk a Bayer fotópályázatának lengyelországi idei díjnyertes képei

A Bayer Hungaria idén elõször Magyarországon is
megrendezi környezetvédelmi fotópályázatát,
amelynek címe idén:

„Fókuszban a környezetvédelem: a víz”
A pályázat teljesen nyílt, a rendezõ
egyaránt várja amatõr
és profi fotósok, fotómûvészek munkáit.
A pályázat beadási határideje 2004. augusztus 28.
Díjak összesen 800 000 Ft értékben!

A pályázat szabályzata és a
jelentkezési lap letölthetõ
www.bayerhungaria.hu címen.
A díjnyertes képeket és a
zsûri által kiválogatott további
legjobb pályamûveket
a Bayer Hungaria kiállításon
mutatja be a közönségnek.
Felvilágosítás: 06-70-578-37-16 vagy (06-1) 487-41-76; e-mail: zoltan.hoffmann.zh@bayer-ag.de

