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Karvaly, héja, kis héja
 A hazánkban előforduló 3 Accipiter-faj meghatározása sokszor okoz gondot.  

Biztos elkülönítésük elég komoly gyakorlatot igényel.

  Karvaly  (Accipiter nisus)
Hímje a legkisebb termetű a 3 faj közül, alig nagyobb egy rigónál. 
A tojó termetesebb, akkora mint egy örvös galamb. A hím felülről 
kékesszürke, alul narancsvörössel keresztsávozott. Szeme világos 
(sárgás vagy vöröses színű). A tojó háta, mellén és hasán a kereszt-
sávozás barnásszürke (az oldalán néha vörhenyesebb). Szeme vilá-
gos, feltűnő szemöldöksávja van. A fiatal hasonlít a tojóra, de háta 
barnább. Szárnycsapásai gyorsak, ezeket hosszú siklások követik. 
Ezen kívül alakja is megkülönbözteti a héjától. Nyaka rövidebb, 
zömökebb, farka hosszabb. A farok töve keskenyebb, a sarkai szög-
letesebbek. 

Magyarországon gyakori költőfaj, még a nagyobb városokban  
is fészkel, olykor meglepő helyeken. Télen még jobban vonzódik  
a lakott területekhez, ahol énekesmadarakra vadászik.
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A világ lakosságának több mint 50%-a városokban él, és ezek a városi 
területek ma már meghaladják a szárazföld 3%-át. Magyarország 
az átlagnál jobban városiasodott, nálunk a lakosság 69%-a él város-
okban, és hazánk több mint 5%-át borítják városi területek. Ez egy-
részt egyre nagyobb fenyegetést jelent az ezekben a térségekben még 
megtalálható természeti értékek számára, másrészt egyre nagyobb 
igényeket is teremt a városi zöldfelületek és a városi rezervátumok 
 lét rehozása és kezelése irányában. Nagy kérdés, hogy a folyamatosan  
terjeszkedő városok ellenében mit és hogyan lehet megőrizni. Folya-
matosan egymásnak feszülnek a különböző társadalmi igények, és 
ahogy a városi térségekben az emberek is zsúfoltan élnek, úgy a prob-
lémák is koncentráltan jelentkeznek. Elég, ha a jelen konfliktushely-
zeteiből csak a Római-parti árvízvédekezés kontra természetközeli 
folyópart és fák ügyét említem.

Nyári lapszámunkban egyesületünk elnöke részletesen bemutatja 
a budapesti védett területek helyzetét, kezelésének változását, ami ez 
elmúlt években is jelentős fejlődésen ment keresztül. Azonban láthat-
juk, hogy még rengeteg teendő akad ezen a területen. Ezek a városi 
területek viszonylag ritkán őriznek országos vagy nemzetközi termé-
szetvédelmi értéket (bár ezekre is van szép számban példa), azonban 
a város és közvetlen környezete szempontjából kiemelkedő termé-
szetvédelmi jelentő ségűek. Mindezek mellett ezek a területek jelentős 
szolgáltatásokat biztosítanak a város számára: ezek az ún. ökoszisz-
téma szolgáltatások. Hozzájárulnak a levegőtisztasághoz, a zajszeny-
nyezés csökkentéséhez és a rekreációhoz. Nemzetközi szinten egyre 
több olyan példa van, ahol a városokban kialakított természetvédelmi 
területek egyben a lakosság kikapcsolódásának is ideális helyszínei, 
ugyanakkor a környezeti nevelésben betöltött szerepük is kiemelkedő.

Ahhoz, hogy ezek a területek a jövőben is fennmaradjanak, terve    - 
zett kezelésre, őrzésre és sok esetben élőhely-rekonstrukciós tevé keny  - 
sé gekre van szükség. A városi területrendezés során ezeket a rezer  vá  - 
tu mokat sokkal tudatosabban szükséges figyelembe venni, és a jövő 
váro sát tervezve tudatosan a város zöld hálózataként kezelni. Azt 
gon dolom, hogy a városi természet, még ha kicsi és  degradálódott 
is, egyedülálló lehetőség arra, hogy a városi embert újra kapcsolatba 
hozza a természettel, és a városi gyermekeket elindítsa a környezet-
tudatos, természet védő szemlélet felé. Ezért az urbánus természet-
védelem jelentősége folyamatosan nőni fog, és ebből nekünk is ki kell 
venni a részünket.

Halmos Gergő
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  Héja  (Accipiter gentilis)
Szintén feltűnő az ivarok közötti méretkülönbség, a kisebb hímek nem 
sokkal nagyobbak egy tojó karvalynál. A tojó héja még az egerészölyv-
nél is termetesebb. Csüdje rövidebb, erősebb a karvalyénál. A hím  
és a tojó tollazata nagyon hasonló, a hím kontrasztosabb. Fejteteje és  
pofája sötétebb, szemöldöksávja feltűnőbb. A fiatal teljesen eltér az  
öreg madaraktól. Hasán nem finom keresztsávozás van, hanem durva, 
hosszanti mintázottság (sárgásbarna alapon). Röptében mindig robosz - 
tusabb a karvalynál (a kisebb hímeknél nem olyan feltűnően), szárny-
csapásai lassúbbak. Nyaka hosszabb (galambszerű), farka  lekerekített 
(széttárt állapotban látszik). A szárny karrésze hosszabb a karvalyénál,  
a kézrész pedig kisebb. Ez más szárnyalakot eredményez, amely  gya - 
korlattal lehet használható bélyeg.

Állománya eléggé megfogyatkozott. Főleg hegy- és dombvidéki 
erdőkben fészkel. Ritkábban merészkedik be emberi településekre, 
mint a karvaly.
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  Kis héja  (Accipiter brevipes)
Rendkívül ritka fészkelőnk, az utóbbi években teljesen rendszer-
telenné vált a fölbukkanása. A karvalynál alig nagyobb, az ivarok 
közötti méretkülönbség nem számottevő. A karvalytól való elkülö-
nítése elég nehéz. A hím felül kékesszürke, alul narancsvörösen 
sávozott. Pofája szürke (a karvalyé vörös), szeme sötét. A tojó háta 
barnásszürke, alsófele sűrűn keresztsávozott. Nincs világos szemöl-
döksávja, szeme és pofája sötét. A fiatalok teljesen mások, mint a 
karvaly fiataljai. Alsófelük durván, hosszanti pettyezéssel mintázott. 
Röptében a kis héja szárnya hegyesebb, farka rövidebb. A hím alul-
ról nagyon kontrasztos, szárnybélése világos, majdnem fehérnek 
tűnik, szárnycsúcsa fekete. Ez a tojóra is jellemző, csak nem annyira 
kontrasztosan, szárnybélése is mintázott. A fiatalokon nincs meg  
ez a fekete szárnycsúcs.
 

Fiatal
Öreg

Öreg

Fiatal
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A tERMészEt védElME, 
mint tudatos tevékenység 
elég rövid múltra tekint 
vissza, kezdetét csupán az 

1800-as évek második felére teszik. 
ennek ellenére az azt megelőző idő-
szak sem elhanyagolható, hiszen 
kialakulását számos tényező 
és esemény előzte meg. 
Gondoljunk 
csak arra, hogy 
már a középkorban megjelentek 
olyan szakirodalmi művek, melyek 
új tudományágak, társadalmi 
mozgalmak létrejöttéhez 
vezettek, amiket közvet-
lenül követett a tudatos 
 jogalkotási tevékenység. 
ezek hatására komoly 
civil és állami szakmai 
szervezetek alakultak 
ki, akik élen jártak  
a világ legelső védet   - 
té nyilvánításaiban. 
ezzel együtt pedig végső soron 
kialakult a mai értelemben 
vett természetvédelem.

a hazai és nemzetközi 
természetvédelem alapjai
A felülről irányított, céltudatos  
és intézményes természetvédelem 
kezdetét a világon mindenhol a 
Yellowstone Nemzeti Park megala-
kulásának évére, 1872-re teszik. 
Azóta nagyjából 1500 nemzeti park 
alakult a Föld különböző pontjain, 
körülbelül 110 országban. Ezek 
összterülete a szárazföldek 2,5%-át 
fedik le. Ha a világ minden védett 
területét összeadnánk, nagyságuk  
a kontinensek méretének 5%-át 
adná ki. természetesen nem szabad 
lfeledkeznünk a tengerek és óceá nok 
törvényes oltalom alatt álló részei-
ről sem. védett természeti érté   keket 
körülbelül a világ 140 országában 
találunk.

Ezen belül a hazai természet-
vé  delem története legjobban a 
vonatkozó jogi szabályozás, a gaz-
dálkodási előírások történetén 
át követhető nyomon, amelyekre 
később a szervezeti rendszer épült. 
A természetvédelem jogi szabályo-

zásának gyökerei az első – több-
nyire gazdálkodási célokat szolgáló 
– erdőtörvények, vadászati jogsza-
bályok voltak.

1939-ben a debreceni Nagyerdő 
egy részének védetté nyilvánításával  
hazánkban megkezdődhetett a gya-
korlati természetvédelmi tevékenység.

A 12/1971. (VI. 1.) kormány
rendelet különválasztotta a helyi  
és az országos jelentőségű természeti 
értékek védelmét, és lehetővé tette 
nemzeti parkok létesítését. Ennek 
nyomán jött létre első hazai nemzeti 
parkunk, a Hortobágyi Nemzeti 
Park 1973-ban.

1997. január 1-én életbe lépett az 
1996. évi, a természet védelmé ről  
szóló LIII. törvény, amely korszerű  
szellemben már nem csak a védett 
területeken érvényesíti a természet-
védelmi szempontokat, hanem hatás-
körét kiterjesztette a nem védett 
természeti területekre és tájakra is.  
Ez a törvény mind a mai napig 
alapköve Magyarország természet-
védelmének.

a természet kutatásának 
és védelmének alakulása 
Budapesten
A mai értelemben vett Budapest 
nem tartozik a nagy múltú európai 
nagyvárosok sorába. területén 
mégis hosszú ideje élnek emberek, 
ezért az emberi hatások igen régóta 
alakítják e táj képét. Ennek ellenére 
az európai természetrajzi kutatások 
felvirágzásának idején e változatos 
és igen érdekfeszítő táj vizsgálata 
mégsem indult meg. Hogy miért, 
egyszerűen magyarázható: ezzel 
az időszakkal esett egybe a török 
hódoltság kora. A budai vár ostro-
mában azonban egy hadimérnök, 
az 1658-ban, Bolognában született 
Marsigli luigi Ferdinano is részt 
vett, aki elsősorban a duna és kör-
nyéke élővilágának kutatásával 
foglalkozott. Hatkötetes munkáját 
Hollandiában adták ki, mely az 

első természetrajzi áttekintés volt 
Magyarországról. Ettől kezdve egé-
szen az 1800-as évek végéig több 
neves kutató – Winterl József Jakab, 
Kitaibel Pál, sadler József, 
Gönczy Pál, Kerner Anton, 
Borbás vince – foglalkozott 
a mai Budapest flórájának 
feltárásával. Ezt kiegé-
szítette Hazslinszky 
Frigyes virágtalan 
növények területén 
végzett budapesti 
felmérése. Istvánffy 
Gyula a moszatok,  
Moesz Gusztáv 
a gombák, vitéz 
szepesfalvi János pedig 
a mohák vizsgálatában 
tett jelentős lépéseket. 

Budapest állatvilágának 
kutatása már nem tekint 
vissza ilyen hosszú múltra, 

ezirányú törekvések csak az 1800-as 
évek végén indultak meg említést 
érdemlően. Frivaldszky Imre és 
Margó tivadar azonban maradandó 
és igen jelentős munkát végzett  
e téren.

Pénzes Antal ezt követően – vizs-
gá latokkal alátámasztva – már konk-
rét javaslatokat tett néhány fővárosi 
terület védetté nyilvánítására, ame-
lyet 1942-ben megjelent Budapest 
élővilága című könyvében is közzé 
tett. Az 1958-ban, majd 1959-ben 
Pécsi Márton szerkesztésében meg - 
  j      elent két mű az utolsó, amely monog  - 
rafikus jelleggel dolgozta fel a főváros 
élő- és élettelen világának rejtelmeit.

Az említett kutatók munkássága 
is igazolta, hogy még egy nagyváros 
területén belül is érdemes a termé-
szeti értékek után kutatni. Budapest 
ráadásul más európai nagyvárosok-
kal összehasonlítva kiemelkedően 
gazdag felszíni és felszín alatti érté-
kekben. A hazánkban előforduló, 
körülbelül 2400 őshonos növényfaj-
ból jelenlegi ismereteink szerint 
is előfordul itt több mint 1400 faj. 
Ebből közel 160 élvez törvényes 
oltal mat, melyek közül több foko-
zott védettségi kategóriába tartozik.  
Három közülük – homoktövis, sár-
gás habszegfű, vajszínű atracél – 
sehol máshol nem fordul elő vadon 
Magyarországon, csak Budapesten.

Az állatvilág képviselői semmi-
ben sem maradnak el a flóra 
válto zatosságától. 
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Budapest természetvédelmének 
története

Természet-
védelem

 www.termeszetvedelem.hu 

a Pálvögyi-
Mátyáshegyi 

 barlangrendszer 
Pálvölgyi-részén  
a kiépített szaka-

szok mentén is 
találhatunk  

szép cseppkő-
kiválásokat

a főváros legna-
gyobb felhagyott 

kőfejtője a iii. 
róka-hegy, mely 

több, mint három 
évtizede áll helyi 

védelem alatt. 
Területén kiemel-

kedően sok védett 
és fokozottan 

védett növény-, 
illetve állatfaj él

a fokozottan 
védett nagy 
 patkósdenevér 
(Rhinolophus 
ferrumequinum)  
a kiterjedt 
 budapesti  
barlangrend-
szerek  rendszeres   
telelő vendége

Budapesten gyakori 
énekesmadárnak 
minősül a vörösbegy 
(Erithacus rubecula), 
amely a legtöbb 
városi parkban is 
megtelepedett

Budapest felszíne alatt 

több mint 140 ismert 

barlang húzódik, amely-

lyel a világ fővárosai 

között egyedülállónak 

számít. Egy ben itt talál-

ható – az elmúlt évek 

felfedezéseinek köszön-

hetően – hazánk leghosz-

szabb, 29 km-es bar-

langrendszere, amely a 

Pál völgyi-Mátyás hegyi, 

illetve a Hideglyuk-

Harcsa szájú barlang-

rendszerek összekötése 

nyomán vívta ki  elsőségét

Szürke gém 
 ábrázolása 
Marsigli 
 könyvében
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Budapesten igen 
ritka orchideafaj-
nak számít a hús-
színű ujjas kosbor 

(Dactylorhiza 
incarnata), amely-

nek a közelmúlt-
ban került elő 

újabb jelentős 
élőhelye 

Soroksáron

leglátványosabb kép viselői, a ma -
da  rak közül a teljes hazai fajszám 
mintegy 65%-a, kb. 265 faj fordult 
eddig elő bizonyítot tan. Ebből leg-
alább 110 faj minden évben költ  
a városban. legfigyelem re méltóbb 
budapesti fészkelőfajaink a rétisas,  
a füleskuvik, a holló és a gyurgya-
lag, e közvetlenül a közigaz gatási 
határon ismeretes kerecsen sólyom 
és kuvik fészkelése is. több védett 
és fokozottan védett gerincte len 
állatfaj is  előfordul a fővárosban, 
ezek közül a csíkos boglárka,  

a ma   gyar őszi araszoló és a magyar 
tavaszi fésűsbagoly utolsó hazai 
élőhelyei egyaránt Budapesthez 
kötődnek.

természetesen nem szabad meg-
feledkeznünk a felszín alatti érté-
kekről sem: melegvizű forrásaink 
világhírű fürdővárossá tették fővá-
rosunkat és nem kevésbé ismert 
barlangjaink nagy száma sem. több 
mint 140 természetes üregrendszer 
húzódik a budai rész alatt, amelyek 
közül több fokozott védettséget 
élvez. 2011. december 6.-a óta pedig 

Budapest 
természetvédelmének 
jogi háttere
A rendszerváltást követően hazánk 
természetvédelme gyökeresen meg-
változott: ekkor alakult át többek 
között a megyei jelentőségű védett-
ségi kategória neve helyi jelentősé-
gűvé. Ez az elnevezésbeli különb-
ség azt vonta maga után, hogy az 
addig megyei tanácsi kézben lévő 
területeket az önkormányzatok 
kapták meg illetékességi terüle-
tük határain belül. A fővárosban 
a helyzetet tovább bonyolította, 
hogy itt kétszintű önkormányzati 
rendszer alakult ki, hiszen a kerü-
leteknek is és az egész városnak is 
lett külön-külön önkormányzati 
szervezete. A kezdeti időszakban 
nagy önállóságot kapó kerületi 
önkormányzatok jogi felhatalmazás 
alapján egyre-másra hoztak létre 
új védett területeket, oltalomban 
részesítettek fákat, fasorokat, geo-
lógiai értékeket. természetesen a 
Fővárosi Önkormányzatnak is joga 
volt a város területén védettséget 
kimondani, de ezt 1999-ig egyszer 
sem tette meg. A feladatokat ekkor 
elsősorban a rendszerváltás előtti 
időszakban oltalom alá helyezett 
budapesti természeti értékek meg-

– amikor megtalálták a Pálvölgyi–
Mátyáshegyi- és a Hideg-lyuk–
Harcsaszájú-barlangrendszerek 
összeköttetését –Budapest büszkél-
kedhet hazánk leghosszabb, 29 km-es, 
összefüggő barlangrendszerével, 
amellyel ma már az Aggteleki 
Nemzeti Parkot is „maga mögé 
 utasította” a város.

őrzésére és fenntartására koncent-
rálták, amelyek igen jelentős termé-
szeti örökséget hivatottak megóvni.

Az 1996. évi, a természet védel
méről szóló LIII. Törvény gyöke-
resen megváltoztatta a fővárosban 
az 1989 és 1996 között fennálló hét 
éves rendszert. A törvény ugyanis 
kimondta, hogy védetté nyilvánítani 
Budapest esetében csak a Fővárosi 
Önkormányzatnak van joga. Ezzel  
a rendelkezéssel lényegében kivették 
a kerületek kezéből a természetvé-
delmi ügyintézési és hatósági jog-
kört. Jelenleg a kerületek csak javas   - 
latot tehetnek a főváros felé az illeté-
kességi területükön belül található  
természeti kincsek védetté nyilvá ní-
tására, amelyet a Fővárosi Önkor- 
 mányzatnak kötelessége megvizs gál- 
ni, majd elbírálni annak jogosságát. 

A jogi szabályozásoknak köszön-
hetően Budapesten egyaránt talá-
lunk országos és helyi (fővárosilag 
védett, kerületileg védett) jelentő-
ségű védett természeti értékeket, 
ami eléggé megnehezíti rendszere-
zésüket. Az országos szintet ráadá-
sul tovább árnyalja, hogy ebbe a 
kategóriába tartoznak a közösségi 
jelentőségű, úgynevezett Natura 
2000-es területek, a törvény erejénél 
fogva védett – más néven ex lege – 
értékek, amelyek közül a lápok, a 
barlangok és a források Budapesten 
is előfordulnak.

a Fővárosi önkormányzat 
új természetvédelmi 
rendelete
Budapesten a természet védelme 
csaknem hét évtizedes múltra 
tekint vissza. Öt évvel első termé-

 zöld iránytű a neten: www.greenfo.hu

Védettségi státus

Országos 
jelentőségű védett 
természeti értékek

Helyi jelentőségű 
védett természeti 
értékek (főváros) 

Helyi jelentőségű 
védett természeti 
értékek (kerületek)* 

Védettség alól 
kivont természeti 
értékek (kerületi 
és fővárosi együtt) 

Védelemre érdemes 
természeti értékek

Típusok

Védett és 
fokozottan 
védett barlangok

Források, kutak 
(gyógy-, termál- 
és hideg-vizek)

Lápok 

Felszíni területek 
és kertek (natura 
2000 területekkel 
együtt)

Területek 

Kertek 

Fák, facsoportok 

Egyéb 

Források** 

Fák 

Területek 

Kertek fák, 

Facsoportok 

Egyéb 

Területek

Darabszám 

 142 

 73 

 7 

 12 

 23 

 4 

 10 

 2 

 5 

 1 

 4 

 1 

 21 

 1 

 22

Összesen
 328

A fővárosban található természeti értékek csoportosítása
* Azon védett természeti értékek tartoznak ide, amelyek 

védetté nyilvánító rendeletét az adott kerület még 
nem vonta vissza, de a főváros nem emelte át új 
jogszabályába. 

** A források 1997-től kezdve ex lege országos 
védettséget élveznek
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a XVii. kerületi 
Merzse-mocsár 

Természetvédelmi 
Terület közel  

50 hektáron őrzi  
a pesti oldal kiter-

jedt mocsárvilá-
gának egyik 

utolsó hírmondó-
ját, ahol eddig 

több mint  
150 madárfajt 
figyeltek meg

a 2013-as év kétél-
tűjének választott 
barna ásóbéka 
(Pelobates fuscus), 
a pesti oldal több 
pontján is előfor-
dul, Soroksáron 
egyes élőhelyeken 
kifejezetten gya-
korinak számít

a fővárosból közel 
100 évig kipusz-

tultnak hitt, 
 fokozottan védett 
pókbangó (Ophrys 

sphegodes) újra-
felfedezése néhány 

évvel ezelőtt  tör  - 
tént meg a Xii.kerü-

letben. a közel-
múltban azonban 

újabb lelőhelye 
került elő Budán 
és további meg-

erősítésre váró 
adatokról kaptunk 

hírt 2013-ban
Soroksárról

az imádkozó sáska 
(Mantis religiosa)  

a főváros számos védett 
területén előfordul, egyes 

élőhelyeken –  például  
az Újpesti Homok tövis 

Természet védelmi 
Területen – a nyár végi 

időszakban még kifeje-
zetten gyakorinak számít
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kezelésébe rendelte. A rend azonban 
csak akkor áll teljesen helyre, ha a 
kerületek saját rendeleteiket a jövő-
ben hatályon kívül helyezik, a pár-
huzamosság megszüntetése céljából.

Külön kiemelendő, hogy a 2012-
szetvédelmi területünk, a debreceni 
Nagyerdő oltalom alá helyezése 
után, 1944-ben Budapestet is elér  - 
te a védetté nyilvánítási hullám  
első időszaka: a Földmívelésügyi 
Minisz térium ekkor hirdette ki  
a Pálvölgyi-barlang felszínének tör-
vényes megóvását. Azt ezt követő 
történelmi időszak nem kedvezett 
a természetvédelemnek, csupán az 
1970-es években kapott ismét erőre. 
Határozathozatalok sokaságával  
az 1980-as esztendők második feléig 
a Fővárosi tanács megalapozta a 
mai főváros intézményesített ter-
mészetvédelmét. Ezután egészen 
1999-ig számottevő esemény nem 
történt Budapesten e téren. 

Két évvel a természet védelméről 
szóló törvény hatályba lépése után 
a Fővárosi Önkormányzat nagy 
lépésre szánta el magát. Az addig 
teljesen különálló védetté nyilvání-
tási jogszabályokat, valamint egyes  
kerületileg védett természeti érté-
keket egységbe kovácsolta és meg-
alkotta új, 32/1999. (VII. 22.) 
Fővárosi Közgyűlési rendeletét, 
amelyet Budapest helyi jelentőségű 
természeti értékeinek védelme  
érdekében hoztak létre.

Az azóta eltelt 14 év azonban 
több olyan változást hozott, ami 
szükségessé tette a rendelet felül-
vizsgálatát. Egyrészt kiderült, hogy 

ben megalakult, hazánkban elsőként 
létrejött önkormányzati természet-
védelmi őrszolgálat további fenntar-
tását és működtetését az új rendelet 
folytatólagosan biztosítja.

a jövő várható 
eseményei Budapest 
természetvédelmében
Budapesten az elmúlt másfél évti-
zed megélénkülő természetvé-
delmi kutatásainak köszönhetően 
kiderült, hogy a védett természeti 
értékeken túl még számos olyan 
élőhely található a fővárosban, 
amely megérdemelné a törvényes 
oltalmat. Ezek összkiterjedése eléri 
a 800 hektárt, vagyis meghaladja a 
jelenleg helyi védettséget élvező ter-
mészeti értékek összesített területét.

Ezek között egyes élőhelyek kife-

több kerületi rendelet egyszerűen 
kimaradt az átvételből, másrészt  
a földrészletek helyrajzi számai is 
rengeteg változáson estek át, így  
már nem lehetett alkalmazni a 
különböző hatósági eljárásokban.

Ugyanakkor szükséges volt  
a védett területek körüli, úgyneve-
zett védőövezetek felülvizsgálata 
is. Ilyen pufferzónákkal hazánk-
ban egyedül a budapesti élőhelyek 
voltak ellátva, de a nehéz kezelhe-
tőség miatt az önkormányzat ezek 
eltörlése mellett döntött úgy, hogy 
az érintett a területrészek közül 
átemelték azokat, amelyek véde-
lemre méltóak. Ezzel a korábbi  
507 hektáros kiterjedés 695 hek-
tárra emelkedett, ami hazánkban 
az utóbbi évtizedek egyik legjelen-
tősebb természetvédelmi előrelé-
pése volt. Az új 25/2013. (IV. 18.) 
számú Fővárosi Közgyűlési ren
delet mindezen hibákat kiiktatta. 
Korszerű és jól átlátható térképek-
kel, a legújabb kutatások felhaszná-
lásával készült kezelési tervek beépí  - 
tésével, összesen 133 oldalon ismer-
teti a főváros természeti értékeit.

Egyúttal megszüntette azt az 
anomáliát, ami a kerületi önkormány- 
zatok kapcsán fennállt, mégpedig 
azzal, hogy az arra érdemes védett 
természeti értékeket átemelte és  
a főváros természetvédelmi vagyon-

jezetten nagyok, ilyen a 183 hektáros 
Kamaraerdő a XI. kerületben, vagy 
a majd’ 200 hektáros Felső Rákosi-
rétek Kőbányán. további pozitívum, 
hogy utóbbi terület védetté nyilvání-
tása a közelmúltban megindult, így 
reménykedni lehet, hogy a hosszú 
előkészítő munka után hatályba lépő 
új természetvédelmi rendelet vala-
mit elindított. vagyis számíthatunk 
rá, hogy a Budapesten egyértelműen 
prioritást élvező beruházások, épít-
kezések mellett, a várost élhetőbbé, 
komfortosabbá tevő természetes és 
természetközeli zöldterületeink is 
fennmaradhatnak a jövő generációk 
számára. Ez csak rajtunk múlik. 
tegyünk érte minél többet és figyel-
jünk jobban településeink termé-
szeti értékeire!

Bajor zoltán

 az MME Budapesti Helyi Csoportjának blogja: mmebudapest.wordpress.com
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Hazánk egyetlen 
vonuló bagolyfajá-

nak, a füleskuvik-
nak (Otus scops) 

tekintélyes, kb. 30 
páros  költő állo - 

mánya alakult ki 
Budapest pesti 

peremkerüle-
teiben

a Soroksári-dunán 
kialakuló, úgyne-
vezett lihogókon 
telente igen nagy 
számban gyűlnek 

össze a szárcsák 
(Fulica atra), ame-
lyek ritkább fajo-

kat is a területre 
vonzanak

a fokozottan 
védett csíkos bog-
lárka (Agrodiaetus 
damon) egyetlen 
hazai élőhelye 
Budapest Xii. kerü-
letében található

a fővárosban több 
fokozottan védett 
madárfaj is rend-
szeresen költ, 
amelyek közül  
az egyik legérté-
kesebb a rétisas 
(Haliaeetus 
albicilla)

a rákos-patak 
mentén több 

helyen találha-
tunk még ősi 

 
időket idéző láp-

réteket, ahol 
tömeges a védett 

szibériai nőszirom 
(Iris sibirica)
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a teleptől távol is szokott táplálkoz-
 ni, a zámolyi-víztározó és a pátkai 
északi medence kedvelt célpontjuk- 
ká vált. A kis kárókatona a közel-
múltban jelent meg a környéken,  
a két víztározón sokszor látni azóta.

Sirályok tava
A víztározóra egyszer minden hazai 
sirálybarátnak el kell látogatnia.  
A nyugodt, háborítatlan velencei-
 tavi alvóhelyről hajnalonta sok száz 
vagy sok ezer sirály kerekedik fel és  
a Császár-víz fölött a székes fehérvár 
melletti regionális hulladéklerakóra 

tűnt az ornitológusoknak (Radetzky 
Jenő, schmidt Egon), hogy a velen-
cei-tavi gémtelepek és nádasok lakói 
már nem szükségszerűen kóborol - 
nak el a Csákvári-rétre, hiszen a  
Császár-víz folyását követve hama - 
rabb is találnak megfelelő táplálko-
zóhelyet. A Pátkai-víztározón nagy 
kócsagból és szürke gémből néha 
több tucat is látható, de alkalman-
ként a kis kócsag is csapatos. A leg - 
érdekesebb jövevény a velencei-tavi  
gémtelepek két fokozottan védett 
lakója, a kanalasgém és a kis káró - 
katona. A kanalasgém közismerten  

A középső medencébe keletről egy 
nagy félsziget nyúlik be, amely ala-
csony vízállásnál kiváló táplálkozó-
hely a partimadaraknak, de szívesen 
pihennek itt gémfélék, sirályok, ludak 
és récék is. A déli medence keleti 
partvonalán nádbokrok és időszakos 
zátonyok nyújtanak kedvező élőhe-
lyeket, míg a nagy nyíltvíz a sirályok 
kedvenc tartózkodási helye. 

Táplálkozóhely „útközben”
A vértes lábánál levő zámolyi-me  - 
dence vizes élőhelyei és a velencei-tó 
között a Császár-víz ősi összekötő 
kapocs, amely mindig is útjelzőül 
szolgált a madarak számára. A víz - 
tározók létesítése után hamar fel - 

vértesi vizeket. északon a Csákvári-
rétre támaszkodik a 272 hektáros, 
4,5 millió m3-es zámolyi-víztározó, 
amely nevével ellentétben részben 
pátkai határba esik, és zámoly falu-
tól aránylag messze van. tőle nagy-
jából 1 kilométerre délre található 
Fejér megye legnagyobb mestersé-
ges tava, a 312 hektáros, 7,85 millió 
m3 vízkapacitású Pátkai-víztározó.

Változatos élőhelyek
A völgyzárógátas tavat nyugatról 
erdős domboldal és egy igen szép 
állapotban megmaradt mellékvölgy 
határolja, kelet felől pedig vedőgát 
és Pátka falu. A tavat keresztgátak 
három eltérő karakterű részre oszt-
ják. Az északi medence gyékényes, 
nádas növényzetével, a partján levő 
üde kaszálóval és nyárfaerdővel még 
olyan zavarásra érzékeny fajoknak  
is megfelel alkalmi táplálkozóhelyül, 
mint a rétisas vagy a fekete gólya. 

mellett fusson a velencei- 
tó felé. A „Kőrakás-hegy” 
elnevezés nem véletlen. 
Egy ma is megcsodálható 
kétezer éves kőgát tanús-
kodik a rómaiak műszaki 
képességeiről: Pannónia 
hajdani urai itt rekesztet-

ték el a Császár-víz útját, 
hogy a szeszélyes vízfolyás 
áradásai ne fenyegessék a mai 
székesfehérvár határában levő 

villagazdaságokat.
Az igazi nagy változások  

a 20. században érték ezt a vidé-
ket. Amikor a velencei-tó népszerű 
üdülőhellyé vált, meg kellett oldani 
a tó vízszintszabályozását. 1967 és 
1975 között ezért egymáshoz közel 
két nagy víztározó létesült a pata-
kon, melyekből aszályos években 
nagy mennyiségű víz juttatható a 
velencei-tóba, míg csapadékos esz-
tendőkben (2010) visszatartják a 

SzéKEsFEHéR váR 
tól észAKKE
lEtRE két igen 
eltérő karakterű 

kistáj, a zámolyi-medence és a 
velencei-hegység között található 
Pátka. A fejéri zsákfalu neve a hor-
gászok körében ismerősen cseng-
het, de az utóbbi években a hazai 
madarászok térképére is felkerült. 
Mindez a falut nyugatról határoló 
Pátkai-víztározónak köszönhető.

a víztározó története
A zámolyi-medence fő vízfolyása 
a Császár-víz, amely a Pátka kör-
nyéki lankás dombok közé évmil-
liók alatt széles völgyet vájt, de a 
legkomolyabb feladat a falutól dél-
nyugatra, a Kőrakás-hegy és Jézus-
hegy között várt rá. Itt magashegy-
ségeket idéző szurdokvölgyön 
küzdi át magát, hogy aztán szelí-
debb tájakon, a velencei-hegység 

Sirályok tava  
– A Pátkai-víztározó madárvilága

Terepen

 Madaras videók a világhálón: www.youtube.com/user/MMEBirdLifeHungary

a szürke gém  
a gyakori gázló-
madarak egyike

a pihenő  
vad ludaknak 
 biztonságot  
nyújt a kiterjedt 
 vízfelület

Tavaszváró 
 hangulat  
a Pátkai-
víztározón
Lent: 
nagy kócsag

némi szerencsével 
kis kócsaggal  
is találkozhatunk  
a víztározónál
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madárnak: elsősorban énekes rigók-
nak, vörösbegyeknek, barázdabil-
legetőknek, házi rozsdafarkúaknak, 
cigánycsukoknak.

A gátak melletti nádbokrokban 
nádirigók fészkelnek, az északi 
medence nádas-gyékényeseiből fol-
tos- és cserregő nádiposzáta szól, 
ami természetesen izgatja a kör-
nyező erdők kakukkjait is. A gát 
menti fűzfák némelyikén függő-
cinege fészkel. Ősszel népes vegyes 
fecskecsapatok táplálkoznak a víz-
tükör fölött, de a tó zsilipjén és a 
gátőrház eresze alatt több molnár-
fecske is költ.

het a zátonyokon. A 2012-es késő 
nyári és őszi vonulás különösen  
izgalmas volt, hiszen három 
 fenyérfutón, sarki partfutón  
és egy vékonycsőrű víztaposón 
kívül észak-amerikai vendég,  
egy vándorpartfutó is előkerült!

Fészkelők és vonulók
A vízinövényekkel benőtt részeken 
költ a szárcsa és a vízityúk, a hábo-
rítatlan északi medencében nyári 
lúd és bütykös hattyú fészkelése is 
bizonyított. Búbos vöcsökből 2011 
júliusában 34 példányt számoltam, 
kis számban költ is. téli időszakban 
guvat és bölömbika is felbukkant; 
ezek a fajok akár meg is teleped-
hetnek a jövőben. Az emlékezetes 
2013-as március végi havazás után 
a tópart keskeny hómentes sávja 
nyújtott táplálékot sok száz énekes-

Ilyenkor a part mentén és a tó 
belsejében is zátonyok bukkannak 
ki, nagyszerű pihenőhelyet nyújtva 
a vándorló partimadaraknak. Az 
utóbbi években kétszer is teljesen 
kiszáradt a környék legfontosabb 
madárszállója, a dinnyési-fertő 
(2009, 2012). Ilyenkor a mestersé-
ges vizes élőhelyek jelentősége jóval 
nagyobb. sajnos a meleg időben a 
botulizmus Pátkán is elég gyakran 
felüti a fejét. Főleg sirályok pusz-
tulnak el, de 2009-ben bénult tavi 
cankót is megfigyeltünk.

A víztározóra nem a hatalmas  
partimadártömegek, inkább a vál - 
tozatosság jellemző. Havasi part-
futók mellett néhány sarlós-, apró-,  
temminck-partfutó, kis lile, ezüst - 
lile, gólyatöcs, gulipán, sárszalon ka, 
pajzsoscankó, bíbic, a gyakori can  - 
kó fajok mellett tavi cankó szedeget-

A sztyeppi- és sárgalábú sirály 
hazánkban csak kisszámú fész-
kelő, így magától értetődően a több 
százas vagy ezres tömegek más 
országokból érkeznek. A pátkai 
gyűrűleolvasás nagyrészt a szeren-
csén múlik, partközeli jégfelületen 
vagy zátonyon álldogáló madarak 
kódját lehet teleszkóppal (és sok 
türelemmel) kibogarászni. Eddig 
horvát, lengyel, fehérorosz és ukrán 
kelésű madarak kerültek elő, a leg-
izgalmasabb jelenségnek pedig az 
a sirály bizonyult, amely Pátkától 
2188 kilométerre, az oroszországi 
Csebokszari-víztározón kapta meg 
a maga színes gyűrűjét. A 2010-ben 
gyűrűzött 100 orosz sirály közül  
a pátkai példány mindössze a má- 
sodik külföldről visszajelzett volt!  
A sirálycsapatokban minden kor-
osztály képviselteti magát, úgyhogy 
nem kizárt, hogy egyes példányok 
akár az ivarérettségig eltelő éveket 
itt, a velencei-tó, a szeméttelep és 
a Pátkai-víztározó háromszögében 
töltik.

Partimadarak
A Pátkai-víztározó létesítését a  
velencei-tó vízszabályozása indo-
kolta, ezért csapadékmentes tava-
szokon és aszályos nyarakon egy-
aránt tartós vízleeresztést végeznek. 

és heringsirály gyakran kerül szem 
elé. A legnagyobb heringsirály- csa   - 
pat 10 példányos volt, és jó né  hány-
szor a világoshátú alfaj (Larus  
fuscus graellsii/intermedius) is fel-
bukkant. több alkalommal kerül-
tek elő télen ezüstsirályok. Kis 
sirály 1984-ben és 2009-ben fordult 
elő, mindkétszer júliusban. A víz-
tározón 1977-ben küszvágó csérek 
költöttek, ma már a szerkőkhöz 
hasonlóan inkább csak táplálkozni 
járnak ide.

repülnek. Itt a közös reggelit köve-
tően egyesek a szántóföldekre men-
nek, mások a Pátkai-tóhoz „ugra-
nak le”. Olykor Pátkán is kialakul 
sirályalvóhely. Akár ezres mennyi-
ségben gyűlhet össze a két nagy ter-
metű (sztyeppi és sárgalábú) sirály, 
zömmel azonban a dankasirály a  
fő faj. A téli időszakban nem ritkán  
a viharsirály is tömeges. Nagyszerű 
élmény, amikor a sirálytömeg türel-
mes átvizsgálásakor valami sötét 
színre bukkanunk: szerecsensirály  

 Természetfotó magazin a világhálón: www.termeszetfotomagazin.hu

Sarki sirály a víztározónál 

A víztározó madártani krónikájá-
ban fontos nap 2013. február 16. 
Ekkor bukkant itt fel egy adult sar-
ki sirály, amely feltehetően azonos 
a korábban Szegeden megfigyelt 
madárral. A csaknem hófehér, 
jellegzetesen finom testfelépítésű 
északi sirály hírére a következő 
néhány napon tucatnyi terepma-
darász sereglett a tóhoz. A ritka 
vendégről számos bizonyító fény-
kép készült. A sarki sirály keresése 
közben mintegy mellékesen több 
ezüstsirályt is láttak, minden eddi-
ginél több színes gyűrűt is sikerült 
leolvasni, Lengyel Attila jóvoltából 
pedig lengyel nyakgyűrűs énekes 
hattyú is előkerült.

a sárgalábú 
 sirályok telente 
tömegesen 
 érkeznek  
a határokon  
túlról

Vélhetően  
a Szegednél 
 megfigyelt  
sarki sirály jelent 
meg Pátka 
 környékén is

a feltöltött tározó 
egy szélviharos 
nyári napon

a sztyeppi sirály 
gyakori faj  
a víztározónál
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sok szépséget rejteget. A már em - 
lített zámolyi-víztározó mellett  
a Császár-víz-völgy szintén fontos 
élőhely, ahol természeti értékek 
(talajvízforrások, szurdokvölgy, 
fajgazdag gyepek) és kulturális 
emlékek (római kőgát, vízimal-
mok helye, csalai Kégl-kastély) 
nagyszerűen kiegészítik egymást. 
Fontos, hogy ez a gyönyörű völgy 
a hozzá immár csaknem negyven 
éve szervesen kapcsolódó Pátkai-
víztározóval együtt természet-
védelmi terület legyen.

Köszönetnyilvánítás
Mindenekelőtt köszönöm Kovács 
Norbertnek, hogy Pátkán készített  
madárképei gazdagíthatják az 
anyagot. A cikk megírásához a saját 
megfigyelések és a fellelhető szak-
irodalom mellett a www.birding.hu  
honlap adatbázisát használtam fel;  
ezúton is köszönöm az adatok feltöl - 
tését. Hálásan köszönöm  személyes 
tapasztalataik megosztását az alábbi  
madarászoknak: Abonyi Ottó, 
damien Cohez, Horváth Gábor, 
Katona Gábor, Kókay Bence, Kovács  
Norbert, simon György. Ugyancsak 
köszönet jár azoknak az ornitoló-
gusoknak, akik évtizedekkel ezelőtt 
a két víztározót „felvitték a térképre”:  
laczkó tamás, Radetzky Jenő, Rózsa 
János, schmidt Egon, szabó Imre.

Kovács Gergely Károly

tehát kis sétával bármelyik kereszt-
gát hamar elérhető.

A Pátkai-víztározó azért is vonzó 
célpont, mert egyesíti magában a 
halastavak és a természetes vizek 
kedvező tulajdonságait. A hosszan  
elnyúló keleti gáton és a két kereszt  - 
gáton sétálva teleszkóppal jól belát- 
ható a vízfelület és a zátonyok, ugyan- 

  akkor a tavat nyugat-
ról és délről határoló  
erdők, illetve a mocsa  - 
   rakat idéző északi 
medence szinte feled-
teti, hogy mestersé-
ges tónál járunk. A 
madárcsapatok hát-
tere a helyszíntől füg-
gően lehet a két pátkai 
templom, a vértesi 
dolomitgerincek 
vagy a nyugati parti 
erdők: mindegyik 
egyedi ha ngulatot 
áraszt. Magától 
értetődő, hogy egy 
ekkora vízfelületen 
sok más élőlény is 
otthonra lel. tavaszi 
estéken csodála tos 
koncertet tartanak 
az északi tórészen élő 

vöröshasú unkák. A Császár-víz két 
tározó közötti lassú szakaszán sok a 
mocsári teknős, de itt láttam télen  
a fokozottan védett vidra nyomait is.

A Pátkai-víztározó környéke  

északra található. A déli medence 
megszemléléséhez nem kell bemen -
 ni a faluba: a 811-es út 10. és 11. 
kilométere között a lovarda mellett 
vezet egy betonút a gátőrházhoz és 
a zárógáthoz, ahol parkolóhely is 
van. Ettől kb. 100 méterre délre van  
a római kőgát és a szurdokvölgy.  
A középső és az északi rész meg  - 

kö zelítéséhez a pátkai főutcáról  
a római katolikus templom mellett 
kell bekanyarodni balra (Gál köz), 
a focipálya melletti öltözők előtt 
szintén van parkoló. Ez a tó közepe, 

dazás során került elő egy egzoti-
kus vendég: a szent íbisz, egy ízben 
pedig a fokozottan védett kis lilik 
négy példányában gyönyörködhet-
tem ugyanitt!

A tó igen fontos zöldfolyosó  
(a Nemzeti Ökológiai Hálózat 
része), a víztározón és környékén 
olyan érdekes átvonuló madarakat 
figyeltek már meg az elmúlt évti-
zedekben, mint az énekes hattyú, 
bütykös ásólúd, sarki búvár, ham-
vas- és fakó rétihéja, parlagi sas, 
hósármány.

Madarászat Pátkán
Pátka székesfehérvár és 

lovas be rény között, 
a 811-es úttól 

víztározóra csak kevés nyári lúd  
és nagy lilik merészkedik. 2012-ben 
azonban a ludak sem dinnyésen, 
sem a leeresztett zámolyi-tavon 
nem találtak megfelelő ivó- és alvó - 
helyet. November közepétől tízez-
res tömeg éjszakázott a pátkai 
középső és déli medence víztük - 
rén. A lilikek általában kihúztak  
a környező szántókra, de a nyári 
ludak zöme nap közben is  
a növényzettel benőtt fél-
szigeteken legelt. Egy 
 reggeli vadlu-

A tömeges tőkés- és csörgő récén 
kívül kis példányszámban a leg - 
több gyakori úszóréce előfordul itt. 
A bukórécék között a cigányréce 
főleg a mocsaras északi medencében  
tartózkodik, míg a kontyos-, barát- 
és kercerécék inkább a nyílt víz-
felületeket kedvelik. Mindhárom 
bukófaj előkerült már. A zámolyi-
víztározó újbóli feltöltése (2010) 
előtt tömeges volt Pátkán a káróka-
tona; akkoriban a 100 példányos  
csapatok sem voltak ritkák. táplá-
lék után járva rendszeresen felbuk-
kan itt rétisas és halászsas. 

A feltöltött zámolyi-tó igazi őszi 
vadlúdparadicsom, olyankor 
a faluhoz közeli Pátkai-

a vékonycsőrű 
víztaposó az 
 egymáshoz közeli 
zámolyi- és
Pátkai-víztározón 
egyaránt   
fel   buk kant

Őszi vonulás 
 idején olykor 
fenyérfutók 
 látogatnak  
el Pátkára

a havasi partfutó 
jellemzően kis 
csapatokban keres-
gél a zátonyokon

Sötétedéskor az 
unkák kórusától 
hangos a táj
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„süketekké” válnak, innen kapta e 
faj a magyar nevét is. A siketfajdva-
dászat is a dürgéshez kapcsolódik, 
és a kakasokra irányul. A kakatolás 
közben „süketté” vált kakast lépés-
ről lépésre közelíti a vadász, de min-
dig csak akkor, amikor a madár  
„se lát, se hall”, majd ha sikerült kellő 
távolságra becserkésznie, elejti azt.

A dürgőhelyet felkereső tyúkok  
párosodás után önálló életet élnek.  
tyúk a fészket a földön egy talajmé-
lyedésben alakítja ki. legtöbbször 
egy-egy vastag fa tövében, gyökerek 
között, kidőlt fa vagy nagyobb kő 
alatti mélyedésben. A fészek kevés 
– a környéken található – növényi 
anyagból áll, és általában megtalál-
ható benne a tyúk néhány tolla is.  
A szeplős tojásokból (számuk fészek - 
aljanként 5–12) a fiókák 26-29 nap 
alatt kelnek ki. Kikelés után a fel-
száradt csibék a tyúk vezetgetése 
mellett rögtön elhagyják a fészket. 
A csibék kezdetben szinte kizárólag 
rovarokkal táplálkoznak, de növe-
kedésükkel párhuzamosan egyre 
több zöld növényi részt csipegetnek,  
majd a nyár végén érő bogyókat, 
elsősorban áfonyát esznek. A felnőtt  
madarak szinte kizárólag növényi  
eredetű táplálékon élnek, csak a 
nyári hónapokban szednek fel kevés 
rovart. Ősztől tavaszig szinte kizá-
rólag fenyőhajtásokat és áfonyát 
fogyasztanak.

Betelepült – majd eltűnt
A siketfaj az 1800-as évek végén 
települt be Magyarországra. 
Chernel István 1899-es remekmű-
vében írta: „újabban – vagy két 
évtized óta – azonban sopron- és 
vasmegyékbe is beterjedt s míg 

nyi madár is összegyűlik. A dür-
gés az esti szürkületben kezdődik, 
de ilyenkor csak rövid ideig tart, 
majd hajnalban nem sokkal nap-
felkelte előtt kezdődik, és általában 
csak 30-60 percig tart. Kezdetben 

a kakasok a környező 
fák csúcsán, ágain 
ülve kakatolnak, majd 
leszállnak a földre, leg-
többször még a hóra, 
és ott folytatják felfújt 
nyakkal, leeresztett  
szárnyakkal és legyező-
szerűen széttárt farkuk- 
kal a dürgést. A tyúko-
kért folytatott küzde- 
 lem cseppet sem békés.  
Az egymásnak feszülő 
kakasok erős csőrükkel 

és karmaikkal nem kímélik egymást. 
Egy-egy ilyen nekifeszülés után 
a földön siketfajdtollak tucatjai 
maradnak. A kakasok hátraszegett 
fejjel történő kakatolásuk során 

a vállán. Csőre szaruszínű, a szeme 
feletti csupasz bőrfelülete vörös. 
Ezzel szemben a tojó felsőteste 
barna, sötétebb barna és világos 
színű foltokkal mintázott, melle 
okkerbarna, az alsóteste többnyire 
fehér, fekete és okker foltokkal 
 mintázott. A farka okkerbarna, 
sötétebb barna keresztcsíkokkal. 
szem feletti csupasz vörös foltja 
olyan kicsi, hogy alig látszik. Ezzel 
a fakóbb színezetével azonban a 
kotló tojó szinte láthatatlanul bele-
olvad környezetébe. A siketfajdnak 

és a nemzetségbe tartozó többi 
faj(d)nak is tollas a csüdje, ami 
mutatja, hogy a hideg havas régiók 
lakója. A siketfajd nem vonul és 
nem is kóborol, egész évben ugyan-
abban a térségben tartózkodik.  
A kakasok nemcsak színezetükben, 
de testtömegükben is jelentősen 
különböznek a tyúkoktól. átlagos 
testtömegük 4000 gramm körül 
mozog, de a legnagyobb példányok 
akár 6500 grammot is nyomhat-
nak. Ezzel szemben a tyúkok átla-
gos tömege 1800 gramm, míg a 
legnagyobbak is csak 2500 gram-
mosak.

dürgőhelyek
A siketfajd jellegzetes tulajdonsága 
a dürgés. A kakasok zavartalan 
helyen lévő dürgőhelyüket éveken, 
akár évtizedeken át használják. 
Egy-egy dürgőhelyen általában 
néhány, máskor azonban több tucat-

faj, elterjedési területén 12 alfajra 
oszlik. érdekesség, hogy Közép-
Európában más alfaja (T. urogallus 
major) fordul elő, mint Romániában 
(T. urogallus rudolfi). természetesen 
az alfajok, ahol érintkezik elterje-
dési területük, egymás között sza-

porodhatnak. de nemcsak a külön-
böző alfajok kereszteződhetnek 
egymással, hanem ázsiai elterjedési 
területük átfedő részén rendszeresen  
párba állnak a feketecsőrű siketfajd-
dal, sőt a nyírfajddal, és alkalman-
ként még a másik nemzetségbe tar-
tozó hófajddal is.

A siket fajdkakas és a tyúk színe-
zete jelentősen eltér. A kakas feje és 

nyaka, ill. 
farkcsíkja 

és farka 
sötétszürke, 
melle zöld, hasa 
feketés, szár-

nyai barnák. 
A hasa alján és 

lábak mellett a test 
oldalán fehér 
foltokat visel, 
csakúgy mint 

kisebb-nagyobb foltokban Európa 
jelentős részét is lefedi. óriási 
összefüggő területet népesít be 
Norvégiától egészen szibéria köze-
péig, a Balkas-tóig terjedően. 
Ez a nagy terület 
 magában foglalja  
a skandináv- és a 
balti államokat, 
lengyel országot, 
Fehér oroszor szá     - 
got és Orosz - 
 or  szágot is.  
A siketfajd 
polimorf  

A tYúKAlAKúAK 
RENdJéBE 281 
madárfaj tartozik.  
A rend 7 családból áll, 

ezek egyike a fajdfélék családja. 
Miközben a többi család együttesen 
szinte az egész Földet benépesíti, 
addig a fajdfélék kifejezetten az 
északi félteke – a boreális zóna 
– madarai. Képviselőik közül 
a legtöbben talán a siketfajd 
nevét ismerik, de a fajjal a ter-
mészetben csak keveseknek 
adatik meg találkozni.

a fajdfélék családja
A fajdfélék családjába 17 fajt 
sorolnak, a Tetrao nemzet-
ségbe azonban mindössze  
4 faj tartozik. A siketfajd 
(Tetrao urogallus) mellett  
annak ázsiai – hozzá megle-
hetősen hasonló testalkatú 
rokonfaja    – az feketecsőrű siketfajd 
(T. parvirostris), a nyírfajd (T. tetrix)  
és a kaukázusi nyírfajd (T. mlo-
kosiewiczi) alkotja a nemzetséget. 
A siketfajd hatalmas elterjedési 
területe észak-spanyolországot és 

A siketfajd természetrajza

Fauna-
história

a siketfajdtyúk 
kotlás közben 
szinte beleolvad 
környezetébe

a fajdkakasok 
 dürgéskor felfújt 
nyakkal és széttárt 
faroktollakkal 
pózolnak a tyúkok 
előtt

Fajdkakas ábrázo-
lása egy 1878-ban 
megjelent termé-
szetrajzi könyv- 
ben és egy svájci 
 bélyegen
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hogy a császármadár-állományunk 
is a kipusztulás közelébe került. 
vélhető azonban, hogy erdeink mai 
képe sem lenne optimális a siket-
fajdnak, de lassan már a császárma-
dárnak sem. A közeli Kárpátokban, 
vagy az északi és balti államokban 
lévő dús cserjeszinttel rendelkező 
vegyes korú erdők minden időszak-
ban kellő mennyiségű táplálékot  
és megfelelő védelmet kínálnak  
a fészkeknek, fiókáknak és az öreg 
madaraknak is. Ilyen erdők nálunk 
természeti okok miatt kis kiterjedé-
sűek voltak, de az utóbbi 50 év meg - 
változott erdőgazdálkodásának 
következtében tovább fogyatkoztak.

Egyelőre nem marad más lehető - 
sége a siketfajd látványában gyö-
nyörködni akaróknak, mint a csodá - 
latos erdélyi tájak valamelyikét   
felkeresni, vagy a közeli Ausztriá-
ban szerencsét próbálni.

Haraszthy László

pítési programhoz, 
azonban tudni kell 
azt, hogy ezek a fog-

sági madarak elhagyták 
kotlási hajlamukat, ezért 

utódaik a természetben már 
középtávon sem képesek fenn-

maradni. Bár adott esetben ezt  
a problémát természetből szár  - 
mazó egyedekkel lehetne kezelni, 
valószínűleg a császármadárhoz  
– a fajdok nagyon közeli rokonához 
hasonlóan – a siketfajd sem lenne 
képes fennmaradni a mai magyar-
országi vaddisznóállomány mellett. 
A siketfajd Magyarországra történő 
betelepedése után két évtizeddel, 
1900-ban, a hazai vaddisznóteríték 
nem érte le az 1000 példányt, míg 
ez a szám a 2000-es évekre a száz-
szorosára növekedett. Ilyen körül-
mények között az erdei, talajszinten 
fészkelő madaraknak nem sok esé-
lyük marad fiókáik felnevelésére. 
Nem lehet csodálkozni ezért azon, 

ban szalafő környékén még 6-10 
példány létezéséről számoltak be.

Eltűnését az erdőgazdálkodás 
intenzívebbé válásával is magya-
rázzák, amely a határ túloldalán 
kezdődött. 1951-ben a rontott erdei 
fenyvesek letermelésével viszont 
a hazai fajdélőhelyek is jelentősen 
megfogyatkoztak, a magán  
és állami erdőkben az egyre 
 gyakoribb munkálatok miatt 
számos fészke tönkrement. 
A vadászati nyomás sem 
segítette fennmaradását.

Európában nem 
veszélyeztetett
Jelenleg Európában 800 
ezer és 1 millió közöttire 
becsülik a „párok” számát. 
Az oroszországi félmillió párhoz 
közeli állomány mellett a finn-
országi 200-300 ezres populáció 
a legnagyobb. Bár a siketfajd a 
boreális régió lakója, földrészünk 
szinte valamennyi magashegyekkel 
rendelkező országában előfordul, 
és csak néhány tipikusan síkvidéki 
országból hiányzik, mint például 
Hollandia vagy dánia. Az európai 
állomány 1970–1990 között nagyon 
sok országban csökkent, miközben 
Oroszországban emelkedett, így 
összességében stabilnak mondható.

A fajdféléket – mint díszmada ra  - 
 kat – széles körben tartják és tenyé-
sztik fogságban, elsősorban Európa 
nyugati felén. Ez elméletileg lehető - 
séget kínál egy jövőbeni visszatele-

terítékre az első 6 példány. 1899-
ig az évente elejtett madarak 
száma csak egyszer haladta meg 
a tízet, viszont abban az évben 
46-ra ugrott, majd 1905-ben 64-re 
emelkedett, utána viszont mát ott 
csökkent.  1894 és 1909 között vas 
megyében összesen 468 példányt 
lőttek le. Ezek a számok is azt 
mutatják, hogy abban az időben  
– ahogy Chernel István is írta –  
az Alpokalján valóban nem lehe-
tett ritka a siketfajd. 1931-ben az 
őrségi szalafő határában 146 kh 
kiterjedésű védett területet jelöltek 
ki a siketfajd megőrzése érdekében. 
sajnos ez a terület a későbbiekben 
megsemmisült. A szalafő környé-
kén élő állományt 1948-ban még 
150 példányra becsülték, majd 
1955-ben a teljes őrségi állomány 
már csak 60-80 egyedből állt. 1960-

szerint szűk 
száz évig volt az 
Alpokalján fész-
kelő madarunk. 
visszahúzó dá - 
sa már nagyon 
régen meg kez  - 
dődött. A sop-

roni-hegységből már 1930 kör-
nyékén eltűnt, majd ezt követte a 
Kőszegi-hegységben élő állomány  
felmorzsolódása, ami az 1950-es  
évek elején következett be. Az Őrség-
ben tartott ki legtovább, onnan 
ugyanis csak 1960-as években tűnt 
el. Betelepülésével egyidőben meg-
kezdődött vadászata is. A rendelke-
zésre álló statisztikák szerint 1884-
ben sopron megyében 4 példányt 
ejtettek el, majd 1909-ig összesen  
87 madarat lőttek le. vas megyében  
10 évvel később, 1894-ben került 

azelőtt itt egy-
általán isme-
retlen volt, ma 
már elég szép 
számban talál-
ható s évről-
évre közönsége-
sebb lesz”. Bár 
nincsenek pon-
tos információink a betelepülésére 
vonatkozóan, azt azonban e nélkül 
is joggal feltételezhetjük, hogy az 
ausztriai állomány növekedésének 
és fészkelőterülete kibővülésének 
köszönhetjük a nyugat-magyaror-
szági megjelenését. Ausztriában ma 
is 4000-8000 példány él, de sajnos 
a visszahúzódott elterjedési terü-
let messze esik határainktól, ezért 
a közeljövőben nem remélhetjük 
ismételt megtelepedését.

A siketfajd jelenlegi ismereteink  

Chernel István a siketfajdról

„…A kakas életmódja sokban eltér a tyú- 
     kétól. Amaz inkább remeteéletet él, a ma - 
gányos helyeket keresi s bizonyos terü-
letrészről alig távozik, emez szelidebb ter-
mészetű, az erdőszéleken inkább található, 
nem tartja meg annyira helyét s különö-
sen őszkor, tél idején, rendes otthonától 
sokszor nagyobb távolságokra is elbolyong. 
Napközben a bokros aljban keresik táp-
lálékukat, éjjelre felgalyaznak, kivéve  
a csirkéiket vezetgető tyúkokat. Gyors és 
igen ügyes futók, mesterek a bujkálás-
ban, meghuzódásban, de – bár látszatra 
nehézkesen – repülni is elég jól és ügyesen 
tudnak. Robajló szárnycsapással kelnek,  
a faágak közt kitünően keresztül igazod-
nak, de mégis inkább egyenletesen repül-
nek s nem kitartóan, mert testök nehéz. 
A kakas évközben mit sem törődik a tyú-
kokkal, egyéb szárnyasokkal, sőt magaféle 
czimboráival sem; fiatalabb kakasokat még 
inkább találhatunk együtt, de öregeket 
nem. Tavaszfakadással azonban hirtelen 
megváltozik lénye, mintha más természet 
költözött volna beléje: társaságkedvelőbb 
lesz, azaz keresi a tyúkokat s mint az erdő 
igazi tollas «basája» napközben is közelük-
ben marad.

Ébredő rügyekkel ébredő szerelmi élete 
pedig, az elhirhedt «dürgés», valóban oly 
sajátságos tulajdonsága, mely nemcsak  
a vadászok idegeit lázasan ingerli, hanem 
természetrajzilag is érdekes és a zöldka-
bátosok czéhén kívül állók figyelmét is 
megkaphatja.

Alig hogy a nap lehanyatlott a hegyek 

mögé s a csillagok pislogni kezdenek (néha 
már előbb is, mielőtt a nap elnyugodott 
volna) a fajdkakas szárnyra kel a kiválasz- 
tott «dürgőhelynek» tart s messze hallat-
szó zajjal a legmegfelelőbb fára telepszik. 
Ez a «beszállás». Néha nagy szenvedélyé-
ben már ekkor is berzenkedik, sajátságos 
korgó hangokat hallat, mintha csak alig 
tudná megvárni a dürgés főidejét: a pity-
malló hajnalt. Korán, még sötétben vagy 
a virradás első szürkülésével, mikor a 
csacska rigón kívül más madár sem kezdte 
ébresztőjét, felhangzik a kakas szerelmi 
szózata. (Többnyire hajnali két óra után.) 
Megtisztogatja tollait, «kiöltözködik», 
ide-oda neszelget, esetleg a szomszéd fák 
valamelyikére száll, végre halk ajakhangon 
így «kappog»: tak, tak, tak, tak, ezután 
következik a «szaporázás», mely tataktak, 
ta-tatak, tatatak szótagokkal festhető. 
Mindinkább erősebb és szenvedélyesebb 
lesz a hang s plöp-pe-löp, p-löp, plöp-
pe    löpp szótagokban átmegy a kli-köp, 
kli-köp, kli-köp-ként hangzó «főcsatta-
násba», mely után a szinte magából 
kikelt, szerelemittasan forgolódó «basa», 
kaszaköszörülésforma siki-siki, ski, siki,  
sk, siki hangokkal fejezi ki véghetetlen 
szenvedélyét. A «köszörülés» ideje alatt 
nyakát előre s kissé felnyujtja, farkát  
kerekre, legyezőalakban szétterpeszti, 
szemeit félig becsukja, szárnyait kissé 
 alácsüggeszti s anynyira átengedi magát  
érzelmeinek, hogy a szó szoros értelmé- 
ben «se lát, se hall». Ez az állapot azon- 
ban nem csupán az «elbolondulás» leg-

nagyobb mértéke következtében keletke-
zik, hanem anatomiailag és physiologiailag 
is megmagyarázható, a mennyiben a fül-
ben lévő hallójáratnak egyik megduzzadó 
ránczában – a madár nagy felindulásakor – 
pár pillanatra a vérkeringés megreked,  
s ez a duzzadás, a nyitott csőr alsó kávájá-
nak egyik csontágazatával egyetemben,  
a hallójáratot elzárja.

Ha semmi sem zavarja, első versikéje 
után csakhamar újból kezdi nótáját, mi-
közben mindinkább neki tüzesedik, végre 
leszáll a földön várakozó, futkosó «háre-
méhez», hogy szerelme bérét elvegye.  
A dürgés főideje kivilágosodásig, napföl-
keltéig tart, ritkán tovább. Egy-egy kakas 
körülbelül három hétig dürög, de nem 
minden reggel, hanem az időjárás szerint. 
Tapasztalták, hogy a rossz időt sokszor 
egy nappal előbb megérzi s bár a hajnal 
szép, még sem szól. A dürgési évad is év 
szerint változó. Néha igen rosszul, máskor 
jól szólnak a kakasok. Korán beköszön-
tő tavaszszal előbb kezdenek dürögni, 
ellenkezőleg későbben; ha a meleg napok 
beállítanak, hamarább elnémulnak, szint-
úgy alacsonyabb területeken előbb, mint 
magasabbakon, hol néha még május 
20-ika táján is találkozik egy-egy dürgő 
siketfajd. Általában a dürgés ideje a bükkfa 
rügyezése idejével össze szokott esni.”

(részlet Chernel István „Magyarország 
madarai, különös tekintettel gazdasági 
jelentőségökre” című, 1899-ben megjelent 
könyvéből)

Kárpáti siketfajd 
ábrázolása egy 
ukrán bélyegen

a dürgő fajdkakas 
ábrázolása pénz-
érmén is feltűnik

a siketfajd 
 európai 
 állománya nem 
veszélyeztetett

Siketfajdtyúk 
– antropogén 
környezetben

©
 C

hr
is

 G
om

er
sa

ll 
(r

sp
b

-im
ag

es
.c

om
)

©
 B

aj
or

 Z
ol

tá
n

 a Madártávlat korábbi lapszámai letölthetők a világhálóról:  www.madartavlat.hu
 18  19



450 publikációt és 22 könyvet írt 
a madarakon kívül denevérekről, 
majmokról, orchideákról és ter-
mészetvédelmi problémákról.  
Az első között volt, aki fehívta a 
közvélemény figyelmét a ddt káros 
hatásaira. Harcos természetvé dő    - 
ként Brazíliában kiérdemelte  
a „természet őrangyala” nevet.

Konrad Gessner (1516–1565) ter-
mészettudós található a korábbi 
scájci 50 frankos bankjegy egyik 
oldalán, míg a másikon a híres 
Historiae animalium két fametszete, 
egy fülesbagoly és egy kankalin.  
Bár az ötkötetes mű készítésekor fel-

használt korabeli Bestiáriumokat is 
– melynek eredményeként képzelet-
beli lényekről is közölt leírásokat –,  
megjelenését tartják a modern zoo-
lógia kezdetének (1551–1558).

Jelenleg is forgalomban lévő uruguayi 
2000 pesos bankjegyen Dámaso 
Antonio Larrañaga (1771–1848) 
arcképe látható. larrañaga igazi poli-
hisztor volt, természettudósként, pap - 
ként, egyetem- és könyvtáralapítóként, 
valamint prominens politikusként is 
ismert. Bár elsősorban bota  ni kus  
volt (főként pázsitfüveket írt le), a bank-
jegyen egy mikroszkóp és egy madár 
utal természettudósi munkásságára.

Páll-Gergely Barna

róluk (hasonlóan a „darwin-
pintyekhez”). A kritikákra vála-
szolva a Bank of England köz-
leményt adott ki, mely szerint 
a bankjegyen olyan állatok és 
növények találhatók, melyek a 
„Galapagos-szigetek környékén 
 jellemzően előfordulnak”.

Az itthon kevéssé ismert brazil 
Augusto Ruschinak (1915–1986) 
viszont darwinnal ellentétben 
nagyon is sok köze volt a kolibrik-
hez. A csoport világszintű szak-
értőjének számított, monográfiát 
írt Brazília kolibrijeiről és az egész 
madárfaunáról is. élete során kb. 

természettudományi Múzeum. 
Antipa főleg a duna-delta állatvi-
lágával, elsősorban halakkal foglal-
kozott, de a delta madárvilágát is 
érintette tanulmányaiban, monog-
ráfiájában. A bankjegy hátoldalán 
nagy kócsag és szürke gém látható, 
mintegy képviselve a duna-delta 
világhíres madárparadicsmát.

Charles Darwint (1809–1882), 
talán a valaha élt legnagyobb 
hatású biológust senkinek sem kell 
bemutatni. Arcképe a jelenleg is 
forgalomban lévő, először 2000-ben 
kibocsátott angol 10 fontos bank-
jegyet hátoldalát díszíti (az előolda-

lon természetesen II. Erzsébet  
királynő látható). A tudós portréján 
kívül darwin híres felfedező hajója 
(HMs Beagle), egy nagyító üveg  
és egy táplálkozó kolibri is látható. 
Utóbbi érdekes választás, mert  
kolibrik nem élnek a Galapagos-
szigeteken, és darwin fő művében, 
a Fajok eredetében sincs említés 

ökológus Grigore Antipa (1867–
1944) arcképe található, aki a román 
halbiológia atyjaként is ismert,  
és jelenleg nevét viseli a bukaresti 

Az első „madarászhoz” sem tér-
ben, sem időben nem kell messze 
mennünk. Az 1992-ben kibocsátott 
román 200 leies bankjegyen az A BANKJEGYEKNEK 

NYIlváNvAló 
HAszNUK, vagyis 
 fizetőértékük mellett  

egyéb szerep is jut: az adott ország,  
nemzet fontos személyeit, szim- 
 bó lumait is viselik és hírdetik.  
A nemzeti jelképek nagy százalé-
kát alkotják fennséges és csoda-
szép madarak, vagy gyakran azok 
le egyszerűsített illetve részben 
„újragondolt” rajzai.

A nagy számok törvé nye szerint 
sok olyan ember van, aki madarász 
és egyben megszállott bankjegy-
gyűjtő. Ennek eredménye, hogy  
alig kell néhány kattintás az inter-
neten, máris remek illusztrált lis - 
tá kat  lát hatunk a papírpénzeken  
található madarakról. Ezen mada - 
rak nagy többsége azonban „csu-
pán” szép vagy fontos az adott 
állam számára; a tudománnyal  
viszont aligha hozhatók összefüg-
gésbe. A követ ke zőkben azonban 
olyan bankjegyeket mutatunk be, 
amelyeken természettudósok látha-
tók madarak társaságában, vagyis 
a bankókon látható kutatók min-
den bizonnyal ismerték az ábrázolt 
madárfajt.

Egykor  
és most

Madarak, madarászok  
bankjegyeken

 Folyóiratok kereshető adatbázisa (a Madártávlat valamennyi évfolyamával):  www.matarka.hu
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Madártani 
Tájékoztató

Az őszi-téli időszakot a rákosi 
viperák, a legtöbb mérsékelt 
övi hüllőhöz hasonlóan védett 
helyre húzódva téli álomban, 
lelassult életfunkciókkal vésze-
lik át. Ilyenkor szinte alig jönnek 
a felszínre ezért megfigyelésük 
különösen nehéz. Nagyon keve-
set tudunk arról mi és hogyan 
történik velük, mégis alapve-
tően fontos a lehető legtöbb 
információt összegyűjtenünk 
életük eme szakaszáról. Egy 
most elkészült film bemutatja, 
milyen módszerekkel követik 
nyomon a rákosi vipera prog-

ram munkatársai a kígyókat, 
akár a hótakaró alatt is.

Mentett parlagisas-tojásból kelt ki a fióka

Új rövidfilm készült a rákosi  
viperák telelésének kutatásáról

A parlagi sasokat nem csak a 
mérgezés és egyéb illegális em-
beri tevékenységek veszélyezte-
tik. Ez a nagytermetű ragadozó 
más madárfajokhoz hasonlóan 
igen érzékeny az emberi zavarás-
ra, különösen a költési időszak-
ban. Sajnos ebben a kritikus 
periódusban akár a már lerakott 
tojásokat is elhagyják, amennyi-
ben nem érzik biztonságban a 
fészket. A végeredmény szem - 
pontjából tulajdonképpen mind  - 
egy, hogy rosszindulat, jó szán-
dékú érdeklődés vagy tudatlan-
ság az oka, a túl intenzív emberi 
jelenlét miatt a szülők megsza-
kíthatják a költést. Emiatt a fió-
kák kikeléséig a faj megőrzésével 
és kutatással foglalkozó kutatók 
is csak nagy távolságból, erős 
nagyítású távcsövekkel figyelik  
a sasok viselkedését. 

Ez történt egy parlagi sas fé-
szeknél Heves megyében a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság terüle-
tén ahol egy, a park munkatársai 
által jól ismert fészekben a szülő 
egyedek láthatóan kevesebbet 
tartózkodtak a kelleténél a kör-
nyéken zajló folyamatos emberi 
zavarás miatt. A természetvé-

delmi szakembereknek végül 
úgy döntöttek, hogy megpró-
bálják megmenteni a fészekben 
feltehetően még életben levő 
sastojást. A helyére berakott azo-
nos méretű fa-tojásra a szülők 
még egy ideig visszajártak, majd 
pár nap múlva a folyamatos 
zavarás miatt végleg elhagyták 
a fészket.

A parlagi sas tojást a Körös-
Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
dévaványai Túzokvédelmi Állo-
mására szállították, ahol sikerült 
megállapítani, hogy a tojásban 
szerencsére még életben van az 
embrió.

A korábbi évek tapasztalatai 
alapján kialakított protokoll 
szerint eljárva a kikelés esélyei 
lényeges jobbak, mint akár 
néhány éve lettek volna. Az 
elsőre egyszerűnek tűnő kotlás 
sikere számtalan apró tényezőtől 

Röpképtelen parlagi sast találtak 
Békés megye déli részén a múlt  
héten. A helyi vadászok és a 
Kőrös-Maros Nemzeti Park Igaz-
gatóság munkatársainak közös 
akciójának köszönhetően sikerült 
a madarat befogni és állatorvosi 
ellátásban részesíteni a Fővárosi  
Állat- és Növénykertben. A gon-
dos ápolásnak köszönhetően 
a fokozottan védett parlagi sas 
felépült és sikeresen visszaenged-
tük a természetbe.

Mint a befogásakor kiderült  
a sast fiókaként Bulgáriában    
gyűrűzték meg tavaly nyáron.  
A GreenBalkans természetvé del mi  
szervezet munkatársai a Conserva-
tion measures for target species 
of the EU Birds Directive – Lesser 
Kestrel, Black Vulture, and Imperial 
Eagle intheir main habitats in Bul-
garia program keretében. Három 

testvére közül a legnagyobbként 
a Vihra nevet kapta (viharos szelet 
jelent bolgárul). A szakemberek 
műholdas jeladóval is felszerelték, 
ami azonban mostanra tönkre-

ment. Utoljára április elején még 
Közép-Bulgáriá ból jelentkezett be 
a madár, így hazai felbukkanása 
igazi meg lepetésként érte mind-
két ország kutatóit.

A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME) 
„A parlagi sas védelme Magyar-
országon”és a Bolgár Madárvé-
delmi Egyesület (BSPB) „Mentsük 

meg a ragadozómadarakat” LIFE+ 
programjainak együttműködésé-
ben az elengedés előtt korszerű 
GPS követővel szerelik fel Vihra-t 
az MME szakemberei, melynek 
segítségével további útja az 
interneten keresztül is  követhető 
lesz. Vihra az első  bolgár parlagi 
sas, aki bizonyí tottan ellátogatott 
Közép-Euró pá   ba, úgyhogy továb-
bi vándorlása a kutatók számára 
is rengeteg újdonságot tartogat.

Vihra-t sikeresen visszaenged - 
tük a természetbe a megtalálási 
helyének közelében. Láthatóan 
teljesen felépült, pár erőteljes 
szárnycsapással hamar a magas-
ba emelkedett.

Új esélyt kapott Vihra, a bolgár parlagi sas

függ. A megfelelő hőmérséklet 
és páratartalom megtalálása /  
biztosítása mellett a tojások 
rendszeres, de nem túl gyakori 
forgatása is elengedhetetlen az 
embrió egészséges fejlődéséhez 
és a kikeléshez.

Végül kétheti mesterséges 
költés után, 43 nappal a tojás 
 lerakása után mintegy másfél 
napi küzdelem után kibújt  
a tojásból a fiatal parlagi sas.  
A Túzokvédelmi Állomás munka-
társainak sokéves tapasztalatá-

nak köszönhetően a fióka hajlan-
dó volt elfogadni a táplálékot,  
és sikerült túlélnie az első pár kri-
tikus napot. Két hetes korában, 
mikor eléggé megerősödött,  
a természetvédelmi szakembe-
rek elhelyeztéka Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság területén egy  
olyan fészekben ahol egy hasonló  
korú fióka nevelkedett. A megfi  - 
gyelések szerint a saspár elfo-
gadta az új jövevényt és minden 
esély megvan arra, hogy rend-
ben kirepüljön.

Egyesületi 
hírek

Az MME közel 40 éves történetében most először fordult elő, hogy egy 
tag  já  nak állandó tagságot és gyémánt fokozatú adományozói oklevelet  
adott át. A minap igen jelentős összeg érkezett számlánkra:  
Mátyás Józsefné 500 000 Ft egyéni adományt ajánlott fel az MME számára.
Úgy gondoltuk, hogy egy ilyen gesztust mindenképpen személyesen kell
megköszönni, ezért meglátogattuk a kedves házaspárt, hogy átadjuk nekik  
a támogatói oklevelet.
Nagy öröm volt számunkra, hogy vannak, akik így értékelik munkánkat,  
mert a pénzügyi támogatás mellett ez hatványozottan erősít minket a napi
természetvédelmi munkában. Ezúton is nagyon köszönjük!

Design, nyomdai elôkészítés: Kiss Maja, grafika: Becski Leonóra és Gubányi Eszter, 
fotók: Pintér Balázs, Kalotás Zsolt, Csonka Péter, Miroslav Fulin, Boldogh Sándor és Farkas Roland.

Megoldás: fehér gólya: C, 1, X
szürke gém: A, 3, Z, daru: B, 2, Y

Meg tudod különböztetni a fehér gólyát más, hasonló testfelépítésu” madaraktól? 
Melyik a fehér gólya, a szürke gém és a daru? 

Párosítsd össze a madarakat árnyképükkel, röpképükkel és lábnyomukkal!

Mára már sok európai országból hiányzik. Hazánkban szerencsére
még rendszeresen láthatjátok, leggyakrabban a kéményekre vagy 

villanyoszlopokra épített hatalmas fészkén álldogálva. 
Kitaláljátok, kirôl van szó?

Az alábbi feladatokat a napokban megjelenô Gólyamánia játékos természetvédelmi foglalkoztatóból
vettük át. A kiadványt a liechtensteini Ciconia Alapítvány támogatásával az Aggteleki Nemzeti Park

Igazgatóság és az MME Gömör-Tornai Helyi Csoport munkatársai készítették.
Emellett sok segítséget, hasznos tudnivalót találtok az MME honlapjáról letölthetô munkafüzetben:

golya.mme.hu/dl/dl/110/Ciconia_Hungarica_munkafuzet_2005.pdf.

A B C

1 2 3

X Y Z

Kedves Gyerekek! Nyári 
számunkban bemutatjuk 
nektek egy kedves barátunkat. 

„Háló nélkül halászik, 
kéményeken tanyázik, 
elköltözik, ha fázik.” 
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Az imént összemérted magad egy gólyával. El tudod képzelni, mekkora hely
kell ahhoz, hogy kényelmesen elhelyezkedj egy 10-15 méter magasan lévô
karosszékben? Újra elôveheted a mérôszalagodat, hogy el tudd képzelni 
a valóságos méreteket!

Egy gólyafészek átmérôje kb. 2 méter, míg 
magassága eleinte 40-50 cm, mely az évek 
múlásával, akár 2 méter magasra is 
feltornyosulhat! Ezek után ugye nem lepôdsz 
meg azon sem, hogy egy fészek súlya a kezdeti 
20-30 kilogrammról lassan akár másfél 
tonnára is növekedhet!
Az egyre terebélyesedô gólyafészek leborulhat, 
veszélyeztetve az alatta elhelyezkedô épületet, 
villanyvezetékeket.
Manapság a gólyákra a legnagyobb veszélyt 
az áramütések és a légvezetékeknek ütközések 
jelentik. Megoldást jelent 1. a veszélyes helyen 
épült fészkek áthelyezése, 2. a fészkek fészek 
magasító kosárra emelése, illetve 
3. az áramütés-veszélyes oszlopok leszigetelése. 
Gondolj csak bele, milyen nehéz lehet ilyen 
magasan, ekkora dolgokkal dolgozni! 

1.

3. 2.

2.

4.

Idén újabb gólyafészekre került 
webkamera. Pillants be a Kazáron 
fészkelô gólyák életébe a 
golya.mme.hu/golyakamera/
kazarstream
internetes címen keresztül! 

Április 14-én, fél év után elôször újra 
küldött SMS-eket az eltûntnek hitt 

Tisza gólya jeladója. 2012 nyarán 
11 másik gólyával egyetemben 

a Tisza névre keresztelt fehér gólya 
jeladót kapott. Az friss adatok alapján 

tudtuk meg, hogy Tisza Szudánban 
töltötte a telet és tavasszal elindult 

visszafelé, Európába. Látogasd meg a satellitetracking.eu honlapot 
és ismerd meg azokat a madarakat, amelyeket Tiszához hasonlóan 

jeladó segítségével követnek nyomon a szakemberek.

A gólyák védelme és az áramellátás 
folyamatossága érdekében újabb gólyakosár 
került kihelyezésre Biatorbágyon. 

1.

3.

Találd ki az alábbi képek segít-
ségével „gólyás” szavainkat!  

Van egy olyan madarunk, melyet az Alföldön
széki gólyának is hívnak. Nem véletlen, hiszen

ez a kecses madár hosszú, vékony, piros
lábaival, hegyes csôrével és feketés-fehéres

színeivel sokakat a gólyára emlékeztet.
Nevében szerepel is a „gólya” szó. 

A madár nevét és a gólyás  „kép-szavakat”
küldd a csipogo@mme.hu e-mail címre 

(postai címeddel együtt) vagy az MME címére:
1121 Budapest, Költô utca 21.
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ökörszem
magasság: 4-5 cm 
szárnyfesztávolság: 12-17 cm 
testsúly: 7-12 gramm 

parlagi sas
magasság: 72-83 cm
szárnyfesztávolság: 190-210 cm
testsúly: 2,5-4,5 kg 

fehér gólya
magasság: 100-115 cm 
szárnyfesztávolság: 155-165 cm 
testsúly: 2,3-4,4 kg  

Rajzold ide magad és add meg a méreteid!

Mérjük össze magunkat! 
Segítünk elképzelni, hogy mekkora is 

valójában egy fehér gólya azoknak, akik még 
sohasem voltak „gólyaközelben”! Hasonlítsd össze 

a fehér gólyát egy parányi énekesmadárral, egy 
hatalmas sassal, és persze magaddal is! 

Szerezz egy mérôszalagot, mérd le a magasságodat, 
kitárt „szárnyaid”, akarom mondani karjaid 
fesztávolságát és hasonlítsd össze méreteidet 

a madarak méreteivel! 

A fehér gólyák nagyon 
ragaszkodnak fészkükhöz! 
Nem véletlen, hogy sok nép
számára a hûséget, hazaszeretet
jelképezik.

Segíts a gólyának 
visszatalálni fészkéhez! 

Vigyázz, nem könnyû! 
Gondolj arra, hogy mennyi 
nehézséggel kell megküzdeniük,
milyen sok veszély leselkedik
rájuk a fészkük felé vezetô
több ezer kilométer hosszú 
vándorúton!
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CSORMÍVES

GÓLYARAJZOLÁS

˝ Építsünk zöldsátrat! 

Elôzô számunk helyes
megfejtése: a fehér gólya
volt legtöbbször az év
madara, 1980-ban, 
1981-ben, 1994-ben 
és 1999-ben.

A szerencsés nyertesek:
Mikus Máté, 
Kóka
Pintér Anna, 
Budapest
Weigert Zsolt, 
Gyomaendrôd

Gratulálunk! 

Nyereményük 
egy Milyen 
állatnyom ez? 
címû 
könyv.

Szükséges eszközök és anyagok:
olló, spárga, ásó, 6-8 db kb. 1,5 méter hosszú karó, hajnalka vagy bab magok.

1. Ásó segítségével szúrd le a földbe a karókat kör alakban, középre döntve.

2. Kötözd össze a karók végét spárgával, majd kötözz spárgát középtájt is a karók köré,
hogy a futónövényeknek legyen hol kapaszkodniuk. A bejárati részt hagyd szabadon.

3. A karók mellé ültess el hajnalka vagy bab magokat.

4. Öntözd ezeket rendszeresen. 

Néhány nap múlva kikelnek a kis növények, 
és pár hét alatt körbefutják a karókat, 

illetve a spárgákra is rátekerednek. 
Friss fûzfavesszôbôl is készítheted 
a sátradat, hiszen azok a földbe 

leszúrva gyorsan kilombosodnak. 

Most megtanítunk 
gólyát rajzolni! 

Festhetsz képet 
a szobád falára 
vagy textilfestékkel 
akár gólyás pólót 
is készíthetsz! 

Ne félj, egyszerû, 
csak kövesd 
a lépéseket!
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A kék vércse védelmi Life+ prog-
ram munkatársainak meghívá-
sára érkezett Magyarországra 
Prof. Amotz Zahavi világhírű 
evolúcióbiológus. A handicep-
hipotézis megalkotója és a szig - 
nálok evolúciójának egyik leg-
nevesebb kutatója a Magyar 
Természettudományi Múzeum-
ban tartott előadása után csat - 
la kozott a program munkatár-
sai hoz a kék vércse telepeken 
éppen zajló udvarlási és párzási 
viselkedés megfigyelésére.

Lezajlottak a tavaszi terepi munkák  
a kék vércsék fogadására

Szignálok és vércsék

A kékvércse-védelmi LIFE+ prog - 
ram keretében idén, mint az ezt 
megelőző években is, a terep-
munka már jóval a madarak meg - 
érkezése előtt megkezdődött.  
A költési szezon kezdetére már 
számos munkafázist be kell fejezni.

Alapvető fontosságú a varjú-
telepek fészkeinek jelölése, a köl   - 
tésbe kezdett, telepre behúzó  
varjak, fészkek és a párok rend sze-
res számolása. Ezen felül a fészek - 
építés elősegítésére szlovákiai 
partnereinkkel és romániai kol-
légáinkkal gallyakat daraboltunk 
megfelelő méretűre és helyeztünk 
ki a területeken (ezzel biztosítva, 
hogy a varjútelepek folyamatosan 
erősödhessenek, így idővel a vér-
cséknek is több fészek jusson). 

Az idei csapadékos tavasz kö  - 
vetkeztében mindez kicsit nehe-
zebb körülmények között zajlott, 
mint rendesen. Mindenfelé a hó  - 
olvadás és esők nyomán kiala-
kult belvízfoltok, járhatatlan utak 

nehezítették a munkát.
Március elejétől kezdődő-

en rendszeres ellenőrzéseket 
végzünk a műfészek-telepeken. 
Kezdetben a karbantartás, 
kitakarítás, fészekanyaggal való 
feltöltés volt a legfontosabb 
feladat, illetve a már javíthatat-
lan darabok pótlása. Lehetőség 
szerint új költőládákat is helyez-
tünk ki. Az érkező kék vércsék 
színes gyűrűinek leolvasása volt 

a következő fontos lépés. Szeren-
csére beszámolhatunk róla, hogy 
számos ismerőst láttunk a vissza-
térők között.  

Később, ahogy elindultak a  
költések, egyre inkább a foglaló  
faj regisztrálásán, a költés stádiu - 
mának dokumentálásán volt a 
hangsúly. Különösen a varjútele-
pek esetében fontos az illegális 
tevékenységek tetten érése, do - 
ku  mentálása, és szükség szerint 
eljárás kezdeményezése a hivata-
los természetvédelmi szerveknél.

Április 14-én újra küldött adato-
kat egy eltűntnek hitt fiatal fehér 
gólya jeladója. 2012. október 
7. óta nem tudtak róla semmit 
a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME) 
munkatársai, akik a „Madárvé-
delem és kutatás határok nélkül” 
projekt keretében 12 fehér 
gólyát jelöltek meg új típusú 
jeladókkal 2012 nyarán.

Ezek a jeladók, a korábbi 
típusokkal szemben már GSM-
hálózatokon keresztül küldik  
a GPS-szel rögzített koordiná-
tákat, így a mé  retük csökken és 
élettartamuk nő. Azonban ha a 
madarak olyan helyen tartózkod-
nak, ahol nincs megfelelő tér - 
erő, akkor nem tudják elküldeni  
a rögzített adatokat. 

A Tisza névre keresztelt madár 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei Rakamazról származik, s mi-
után kalandos módon, október 
elején megérkezett Szudánba, 
többé nem kaptak tőle SMS-
eket az MME munkatársai. Ezért 
amikor az ősz és a tél folyamán 
néhány hétig nem érkeztek ada-
tok, sejthették, hogy a madarak  
a mobiltelefon hálózattal gyen-
gén lefedett területeken lehet-
nek, ahogy történt ez a Nógrád 
megyéből származó Patak ese - 
tében is, amikor Csádból egy 
hónapon keresztül nem küldött 
jeleket magáról. Tisza esetében 
is reménykedtek a madarászok, 
hogy előbb vagy utóbb csak 
előkerül, de 2-3 hónap után már 
nem számí  tottak arra, hogy ez 
megtörténik.

Az április 14-én újra bejelent-
kező Tisza jeladója elmentette a 
madár téli tartózkodásának koor-
dinátáit, így visszamenőle gesen 
is tudjuk, hogy a tél nagy részét 
a 2011 júliusában függetlenné 
váló Dél-Szudánban töltötte, 
ahol napjainkban is polgárhábo-

rús konfliktusok zajlanak. Valószí-
nűleg az ország jelentős részén 
nem lehet túl jó a GSM-hálózat 
lefedettsége, így talán nem meg-
lepő, hogy Tisza jeladója nem 
küldött SMS-eket, csak azután, 
amikor elindult északi irányba  
és Egyiptomba érkezett. Augusz-
tusi indulása óta mintegy 13-14 
ezer kilométert tett meg. (A fiatal  
fehér gólyák csak 3-4 éves koruk - 
ban kezdenek fészkelésbe, s je-
lentős részük első éves korában 
elpusztul. Az első telelés után 
kóborolnak, s nagy részük nem 

jön még vissza a majdani költő-
területére.) 

Tisza a május elejét Libanon 
déli részén töltötte, de időn-
ként kirándulgatott Izraelben és 
Libanonban (1-2 napos, 50-100 
km-es kirándulások).  A hónap 
közepe fele azonban újra útnak 
indult, s egy nap alatt megtett 
270 km-t észak felé. Már délelőtt 
elhagyta Libanont, s meg sem 
állt Szíria északnyugati határáig. 
Az éjszakát már a szír–török határ-
tól 15 km-re, egy kisebb hegyen 
töltötte, Kafriyah-tól északra.

Fél év után újra jelentkezett Tisza,  
a fiatal jeladós gólya

Egyesületi 
hírek
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Itt a nyár, kezdődik a madarásztáborok időszaka! A táborok és a madár  - 
gyűrűző állomások rendkívül izgalmas, sehol másutt meg nem tapasztalható 
élményeket kínálnak a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt – legyen szó 
akár rövidebb látogatásról, akár hosszabb részvételről. A madármegfigyelés,  
a kézbe fogható madarak, a természetközeli életmód, a közösségi élmények  
és az esti tábortűz nemcsak egész életre szóló emléket jelentenek, de sok  
diákot a természetvédelmi, biológus, ökológus vagy agrár pályára irányítanak. 
Az idei táboraink listáját az érdeklődők a világhálón a mme.hu/csatlakozzon/
taborok címen találják.
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alapján a 2012-ben megkerült mada - 
rak közül 12 madárfaj 30 példányát 
még a 20. században jelölték, ebből 
13 madarat külföldön gyűrűztek,  
és később Magyarországon kerültek 
meg, a többi hazai jelölésű madár. 
A 2012-es év madara, az egerészölyv 
három példánya is szerepel ezek 
között. Egyik a tavalyi évben visz-
szafogott legidősebb gyűrűs madár, 
amelyet 1991 tavaszán, az ócsai 
Madárvártán gyűrűzték, és tavaly 
ősz végén ugyanitt fogták vissza.  
Jelenleg ez a legidősebb ismert    
körül mények között megkerült 

figyelő madárgyűrűzési hálózat 
(CEs: Constant Effort sites) 2004 óta 
működik. 2012-ben a 34 CEs ponton 
9435 madarat jelöltek meg, és 3834 
 visszafogási adatot regisztráltak. 

Az ornitológiai fémgyűrű mel-
lett teleszkóppal, vagy akár sza-
bad szemmel is leolvasható színes, 
egyedi kóddal ellátott műanyag jelö-
lőgyűrűket is alkalmaznak a gyű-
rűzők, elsősorban nagyobb 
testű madarakon. 2012-
ben ilyen színes jelölés 
32 madárfaj 6374 egye-
dére került, leggyakrabban 
dankasirályra (1029 pld.), 
fehér gólyára (810 pld.) és 
szerecsensirályra (499 pld.).

tavaly gyűrűztek először 
 törpekuvikot Magyarországon,  

a tömördi Madárvártán. további, 
korábban ritkán jelölt madárfajok  
közül érdemes megemlíteni a ker-
cerécét (1951 és 2012 között össze-
sen 2 példányt jelöltek / ebből 
2012-ben 1 példányt), a nyílfarkú 
récét (12/2 pld.), illetve a kontyos 
récét (17/2 pld.). A korábbi évekhez 
képest aránylag nagy számban jelöl-
tek még viharsirályt (256/94 pld.), 
sztyeppi sirályt (141/44 pld.), kis 
kárókatonát (146/34 pld.), valamint 
fenyvescinegét (5083/1000 pld.).

2012-ben a Madárgyűrűzési 
Központ a gyűrűzési és a visszafo-
gási adatok mellett összesen 2606 

megkerülési levelet 
dolgozott fel, amelyek  
közel nyolcezer színes-
gyűrűs megfigyelési, 
valamint közel ezer 
egyéb megkerülési ada-
tot tartalmaztak. Mi  vel 
a megkerülési levelek-
ben régebbi adatokat 
is közölnek, az éves 
megkerülési összesíté-
sek folyamatosan vál-
toznak. A március 
végéig beérkezett és 
fel dolgozott ada tok  
alapján 2012-ben a szí-
nes jelölé sek alapján 

azonosított madarak közül bütykös  
hattyút (642 pld., / 2172 leolvasási 
adattal), dankasirályt (754/1370), 
szerecsensirályt (427/1100), valamint 
kanalas gémet (170/454) figyel tek  

meg a leg gyak rab ban a terepi  
madarászok. A sérül-

ten, vagy már 
elhullott állapot-

ban megtalált mada-
rak 10%-a áramütés vagy 

vezetéknek ütközés, 9%-a lelövés, 
5%-a gázolás, 4%-a üvegnek csa pó-
dás következtében került meg. 

Az eddig beérkezett adatok 

A madárgyűrűző állomások és a 
nagyobb madárgyűrűző táborok 
gyűrűzési eredményei (gyűrűzött 
madarak száma):
Akció Riparia 4114
Bódva-völgyi Madárvonulás-
kutató Tábor (AH+CES) 8854
Dávod Földvári-tó (+CES) 10084
Dinnyés (Elza major) 2010
Farmos (Gátőrház) (+CES) 4169
Fenékpusztai Madárgyűrűző
Állomás (AH+CES) 15781
Fertőrákos (Püspök-sziget) 2125
Hopp Ferenc Természet ismereti
Tábor (Ferencmajor) 4474
Hortobágyi Madárvárta 2428
Kolon-tavi Madárvárta
(AH+CES) 11414
Ócsai Madárvárta (AH+CES) 18707
Regöly (Pacsmag) 1407
Sumonyi Madárvonulás-
kutató Állomás (AH) 10506
Szegedi Fehér-tavi
Ornitológiai Tábor (AH+CES)  9569
Tömördi Madárvárta 
(AH+CES)  7352

A MAdáRGYűRűzésI 
KÖzPONt 1976 óta  
a hazai madárgyűrűzés 
szakmai irányító szerve-

zete. Regisztrálja a magyarországi 
madárgyűrűzőket, kezeli a magyar 
madárgyűrűzési adatbankot, amely 
jelenleg 5,3 millió adatrekordot tar   - 
talmaz. Kapcsolatot tart a külföldi  
társközpontokkal, valamint a madár   - 
gyűrűzés szakmai ernyőszervezeté-
vel az EURING-al (European Union 
for Bird Ringing). A Központ bizto-
sítja a sorszámozott ornitológiai jelö- 
  lőgyűrűket a madárgyűrűzők részére.  
Jelenleg 372 madárgyűrűzőt tartunk 
nyilván, akik közül 232 aktív stá-
tusú. A madárgyűrűzők jelentős 
része az MME tagja is egyben.

A Központban március 
végére feldolgozásra kerültek 
a 2012. évi madárgyűrűzési 
adatok, így elkészítettük az éves 
munkabeszámolót és riportot.

Az éves adminisztráció és adat-
feldolgozás munkamenete két nagy 

részre osztható: 1. A gyűrűzési és  
a visszafogási adatokat a gyűrűzők a 
tárgyévet követő január 31-ig küldik 
meg a Központba. Ezek az adatok 
(idén közel 200 ezer gyűrűzési és  
33 ezer visszafogási adat) ellenőrzés - 
re és a központi adatbankba történő  
importálásra kerülnek március végé - 
ig. 2. A megtalálók és a megfigyelők  
által egész évben, folyamatosan kül-
dött adatok megkerülési levelekben  
érkeznek, ame-
lyek feldolgo- 

zása a beérkezést követően folyama-
tosan történik. Egy-egy ilyen meg - 
 ke  rülési levél egy vagy több megke-
rülési/megfigyelési adatot is tartal-
mazhat, de ritkán ez egyszerre több 
száz adatot is jelent. Az adatközlők 
minden egyes beküldött adatról 
vissza igazolást kapnak az adott 
madár gyűrűzési és korábbi meg-
figyelési adataival együtt.

2012-ben Magyarországon össze-
sen 200 madárfaj 196622 példányát 

jelölték meg, leggyakrabban szén-
cinegét (22763 pld.), cserregő 

nádiposzátát (14949 pld.), 
valamint barátposzátát 

(14 513 pld.). A meggyűrűzött  
madarak egy része, összesen 93 ma - 
dárfaj 14483 példánya fiókakorban 
kapta az egyedi azonosítót. A gyűrű-
zések közel fele az Actio Hungarica 
(AH) madárgyűrűző állomáso-
kon történt, amelyeken a jelölések 
mellett közel 22 ezer visszafogást 
is regisztráltak. A hazai költő éne-
kesmadarak állományváltozását 

A Madárgyűrűzési Központ 
2012. évi beszámolója

Vonulás-
kutatás

  www.mme.hu/termeszetvedelem/madargyrzesi-koezpont.html

Az eddig beérkezett megkerülési 
adatok alapján néhány madárfaj 
legtávolabbi megkerülései  
a következők voltak 2012-ben:
Fehér gólya: 5966 km 
(gyűrűzve: 2011. Kocs, megkerült 
2012-ben: Tanzánia)
Nagy lilik: 4627 km (gy.: 2006. 
É-Oroszország, m.: Nagycenk)
Kanalasgém: 4470 km (gy.: 2007. 
Tömörkény, m.: Mauritánia)
Cserregő nádiposzáta: 2561 km 
(gy.: 2012. Fertőrákos, m.: Izrael)
Erdei pityer: 2436 km  
(gy.: ÉNy-Oroszország, m.: Dávod)
Nagy kócsag: 2388 km  
(gy.: 2011. Csépa, m.: Portugália)
Füsti fecske: 2307 km  
(gy.: 2012. Izrael, m.: Dávod)
Dankasirály: 2217 km (gy.: 2008. 
Rétszilas, m.: D-Spanyolország)
Vörös vércse: 2206 km  
(gy.: 2011. Finnország, m.: Örményes)
Kerecsensólyom: 2148 km  
(gy.: Jászkarajenő, m.: Líbia)
Fekete gólya: 2109 km  
(gy.: 2007. Izrael, m.: Barcs)
Szerecsensirály: 2102 km  
(gy.: 2012. Bugyi, m.: Marokkó)

Magyarországon 
2012-ben 14 513 
barátposzátát 
 gyűrűztek meg  
a kutatók
Lent: Gyűrűzési 
helyszínek  
2012-ben

dankasirály színes 
gyűrűvel
Lent: Gyűrűzési 
eredmények 
Magyarországon

Erdei pityer  
gyűrűzés közben
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a lappantyúk 
 életkora 
 meghaladhatja  
a 8 évet is

fiókaként jelölt 
madár fácán 
volier hálójába 
akadva került 
kézre, majd 
egészségesen 
elrepült. Jelenleg 
ez a madár a 2. 
legidősebb héja 
az adatbankban. 
Ezt egy 1993-
ban ócsán öreg 
madárként jelölt, 
és 2007-ben visz-
szafogott madár 
előzi meg.

daru: tavaly 
kettő, 1998-ban 
Finnországban, 
színes gyűrű-
kombinációval 
jelölt madarat is azonosítottak 
Magyarországon.

szerecsensirály: Összesen hat, 
2001. előtt jelölt és 2012-ben meg-
figyelt madarat tartunk nyilván az 
adatbankban. Közülük, és egyben  
az adatbankban a legidősebb hazai 
gyűrűs szerecsensirály 

az 1996-ban soponyán fiókaként 
jelölt egyed, amit két átgyűrűzés 
(1999., 2011.) után tavaly is megfi-
gyeltek a szegedi szeméttelepen. 

dankasirály: Egy 1999-ben, 
Rétszilason öreg madárként színes 
gyűrűvel megjelölt madarat figyel - 
tek meg tavaly év elején egy Ny- 
francia  országi szeméttelepen. Egy 
szintén 1999-ben, lengyelországban 
fiókaként jelölt madarat pedig több - 
ször azonosítottak tavaly a Balatonon, 
miután 2011-ben visszafogták a 
zágrábi szeméttelepen, és egy szí-
nes gyűrűvel engedték szabadon. 
Jelenleg ez a legidősebb gyűrűs 
 dankasirály a hazai adatbankban.

sárgalábú sirály: Egy 1999-
ben, Horvátországban fiókaként 
színes gyűrűvel megjelölt madarat 
figyeltek meg tavaly ősszel a sop-
roni szeméttelepen. Jelenleg ez a 
legidősebb gyűrűs sárgalábú sirály 
a hazai adatbankban.

végezetül felsorolunk néhány 
„korelnököt”, azaz egyes kisebb ter-
metű madárfajaink legidősebb gyű-
rűs megkerült példányait a 2012-es 
adatsorokból. valamennyi gyűrűzési 
tevékenységből eredő visszafogási 
adat (zárójelben a hazai madárgyű-
rűzési adatbankban szereplő jelen-
legi legidősebb példány gyűrűzési és 

utolsó megkerülési dátumai között 
eltelt idő):
lappantyú: 2003., Izsák. (jelenleg  

ez a legidősebb nyilvántartott 
lappantyú! 8 év, 10 hónap, 6 nap)

Kis fakopáncs: 2005., tömörd.  
(8 év, 5 hónap, 19 nap, Tömörd)

Nagy fakopáncs: 2004, Izsák.  
(8 év, 11 hónap, 15 nap, Pécs)

Parti fecske: 2005., tiszatelek – 
döge. (8 év, 1 hónap, Rics)

Fülemülesitke: 2003., Kolon-
tavi Madárvárta. (10 
év, 2 hónap 29 nap, 
Ócsa – Izsák)

Cserregő 
nádiposzáta: 
2001., Regöly. 
(jelenleg ez 
a legidősebb 
nyilvántar-
tott cserregő 
nádiposzáta! 
11 év, 12 
nap)

Fülemüle: 2005., sumony.  
(8 év, 1 hónap, 18 nap, 
Dombóvár)

Barátka: 2005., völcsej. (10 év,  
1 hónap, 10 nap, Sumony)

vörösbegy: 2005., szalonna. (jelen-
leg ez a legidősebb nyilvántartott 
vörösbegy! 6 év, 11 hónap, 19 nap)

Örvös légykapó: 2004., Pilis szent    - 
lászló. (9 év, 15 nap, Pilisszent-
lászló)

Fekete rigó: 2004., szalonna.  
(8 év, 6 hónap, 8 nap, Szalonna)

Nádirigó: 2005., Izsák.  
(9 év, 8 nap, Sumony)

Nádi tücsökmadár: 2006., Fenék-
puszta. (9 év, 8 hónap, 9 nap, 
Alsómiholjác, Horvátország – 
Sumony)

széncinege: 2005., visegrád. (7 év,  
4 hónap, 15 nap, Pilisszentlászló)

Meggyvágó: 2006., székesfehérvár 
– érsekvadkert. (7 év, 8 hónap,  
 2 nap, Budapest – Budakeszi)

zöldike: 2006., ócsa. (7 év, 10 
hónap, Budapest – Gödöllő)

Az EURING adatbankban szerelő 
legidősebb gyűrűs madarak listája 
az EURING oldalon (www.euring.
org) olvasható. Ezek között jelenleg 
32 hazai gyűrűzésű madár található.

2012-ben a szent István Egyetem, 
Mezőgazdaság- és Környezet tudo-
mányi Kar hallgatója, Czitrovszky 

Blanka a Központban töltötte 
szakmai gya-

korlatát. 
Önkén-

tesként segí-
tette a mun-

kát Koós Kolos, 
Kovács Ildikó, vala-

mint Lukács Katalin 
gyűrűző munkatársunk. 

Munkájukat ezúton is meg-
köszönöm.
Köszönjük az összes madár-

gyűrűző és a madárgyűrűzésben 
segédkező önkéntes és érdeklődő 
egész éves munkáját.

Karcza zsolt

gyű  rűs egerészölyv a hazai adat-
bankban. A másik egerészölyvet 
Pilisvörösváron gyűrűztek 1990 
őszén, és ugyanott fogták vissza  
tavaly év elején, a harmadik pél-
dányt pedig 1997-ben Bugyi köze  - 
lében gyűrűzték, és tavaly Kun-
peszéren került kézre súlyosan 
sérült állapotban. A további,  
1990-es években jelölt és tavaly 
meg került madarak a következők:

Bütykös hattyú: A hazai adat-
bank alapján összesen tíz 2001 előtt 
jelölt példányt azonosítottak 2012-
ben. Ezek közül 5 hazai jelölőgyű-
rűt kapott az első megfogá sakor. 
Közülük a legkorábbi jelölésű  
1999 tavaszán kapta a gyűrűjét 
Fertőrákoson, öreg madárként.  

A külföldi gyűrűs – egyben az összes, 
adatbankban szereplő – bütykös 
hattyúk közül pedig egy 1996-ban 
Horvátországban jelölt madár a leg-
idősebb, amelyet több alkalommal 
is megfigyeltek tavaly  
a Balatonon.

Nagy lilik: Egy 1999-ben Hollan-
diá ban nyakgyűrűvel jelölt madarat 
a Ferencmajori-halastavakon figyel-
tek meg tavaly. Jelenleg ez a második 
legidősebb nagy lilik az adatbank-
ban. A legidősebb egy 1992-ben, 
é-Oroszországban nyakgyűrűvel 
jelölt madár, amit 2009-ben figyeltek 
meg a Hortobágyon. 

Nyári lúd: Egy 1999-ben Fertő-
újlakon fiókaként, nyakgyűrűvel 
jelölt madarat tavaly többször is 

megfigyeltek ugyanott. Ezt a pél-
dányt ezidáig 117 alkalommal 
azonosították. Jelenleg ez a legidő-
sebb haza gyűrűs nyári kód az 
adatbank ban. A külföldi gyűrűs 
madarak közül pedig egy, a Fertő 
osztrák oldalán, 1987-ben jelölt 
példány a rangidős, amit 2004-ig 
rendszeresen megfigyeltek a Fertő-
Hanság Nemzeti Park területén.

Fehér gólya: A Csehországban 
1998-ban fiókaként gyűrűzött 
madarat 2006 óta minden évben, 
így tavaly is megfigyelték a Fertődi 
fészkén. A hazai adatbankban sze-
replő összes fehér gólya közül pedig 
egy szintén cseh gyűrűs madár a 
legidősebb, amelyet 1989-ben jelöl-
tek fiókaként, és 2009-ben sérülten 
került kézre a Hortobágyon.

Fekete gólya: Az 1999-ben a 
Gemencei térségben színes gyűrű-
vel jelölt madarat a korábbi évekhez 
hasonlóan 2012-ben is megfigyel-
ték a területen. Ez jelenleg a 4. leg-
idősebb gyűrűs fekete gólya hazai 
adatbankban. A jelenlegi legidő-
sebb madarat 1994-ben jelölték,  
és utoljára 2009-ben került szem  
elé d-Magyarországon.

Kanalasgém: Egy 2000-ben, 
Hollandiában fiókaként jelölt 
madarat a szegedi Fertőn figyel - 
tek meg tavaly nyáron. Jelenleg  
ez a legidősebb kanalasgém a hazai 
adatbankban.

Héja: Egy 2000-ben dévaványán 

  

A 9. Országos Gyűrűzőtalálkozó és 
az MME Gyűrűző és Vonuláskutató 
Szakosztályának (SZO) a közgyűlése 
2012. április 15-én Baján az Eötvös 
József Főiskolán, a 4. Nemzetközi 
Eurázsiai Ornitológiai Kongresszust 
követően került megrendezésre.  
A SZO 2007-2011. évi beszámolója  
az MME honlapján olvasható.  
A köz  gyűlésen egyhangúlag meg - 
választott új SZO vezetőség: Benei 
Béla, Kalocsa Béla, Lóránt Miklós, 
Szinai Péter, Dr. Tokody Béla és 
Verseczki Nikoletta. Az új SZO 
vezetőség megválasztotta Szinai 
Pétert a SZO elnökének. A korábbi 
vezetőségi tagoknak köszönjük a 
sok éves vagy évtizedes munkáját!

a bütykös hattyúk 
nyakgyűrűje távol-
ról is leolvasható

2012-ben  
a leggyakrabban 
 gyűrűzött madárfaj 
a széncinege volt 
(22763 példány)
Lent: Törpekuvik 
(a legritkábban 
gyűrűzött fajok 
egyike)

Vörösbegy a 
gyűrűzőtáborban

©
 O

rb
án

 Z
ol

tá
n

©
 O

lá
h 

Ilo
na

©
 O

rb
án

 Z
ol

tá
n

©
 N

eh
éz

y 
Lá

sz
ló

©
 D

eá
k 

Jó
zs

ef
né

 26  27



Március
A hónap mindjárt egy hatalmas 
szenzációval kezdődött: március 
első napján egy hím feketetorkú 
rigót (Turdus atrogularis) figyel-
tek meg a debreceni Nagyerdőben 
(a Békás-tó környékén). A madár 
március első hetében minden 
nap ugyanitt volt látható, de még 
a hónap második hetében is fel-
tűnt egy alkalommal. Ennek a 
főleg Nyugat-szibériában költő 
rigó fajnak ez az első bizonyított 
 elő fordulása Magyarországon,  
de az egész Kárpát-medencében is 
mindössze a második adata (első 
Kárpát-medencei előfordulása 2003 
januárjában és februárjában volt a 

burgenlandi Felsőpulyán). Március 
első hetében a Kis-Balatonon 
(Balatonszentgyörgy), Apaj hatá-
rában és a nagyhegyesi Elepi-
halastónál is láttak egy-egy fekete 
sast (Aquila clanga), a hónap máso-

dik hetében 
pedig ismét a 
Kis-Balatonon 
(sármellék 
közelében) 
került szem 
elé egy öreg 
példány. A 
hónap máso-
dik és harma-
dik hetében 
többször 
is észleltek 
egy, illetve 
két törpe-

kuvikot (Glaucidium passerinum) 
a szögliget határában lévő szádvár 
környékén. Március második heté-
ben tiszaalpár határában (Nagy-tó) 
egy sarki ludat (Anser caerulescens), 
szentendrén (Pap-sziget) egy nyil-
ván fogságból szökött mandarin-
récét (Aix galericulata), a soproni-
hegységben (Ultra) pedig egy öreg  
törpekuvikot (Glaucidium passerinum) 
láttak. Március vége felé egy im -
matur csüllő (Rissa tridactyla) 
 bukkant fel a szegedi-Fertőn. 

Köszönet illeti a madarak – név sze-
rint ugyan nem említett – megfigye-
lőit, hogy adataikat közkinccsé tet  - 
ték. Kérem, hogy – amennyiben 
eddig még nem tették meg – a meg-
figyelések részletes dokumentációját 
mielőbb juttassák el a Nomenclator 
Bizottság titkárához (Simay Gábor, 
e-mail: nomenclator@birding.hu). Az 
itt felsorolt adatok nagyrészt az érde-
kes megfigyeléseket közzétevő www.
birding.hu, illetve a www.rarebirds.
hu internetes oldalakról származnak.

Összeállította: Hadarics Tibor

január
A hónap első hetében egy öreg 
fekete sast (Aquila clanga) figyeltek 
meg sármellék közelében a Kis-
Balatonon, a második héten ugyan-
itt két öreg példány került szem 
elé; január első hétvégéjén pedig 
a nagyhegyesi Elepi-halastónál, 
valamint a bősárkányi Nyirkai-
Hanyban telelő madarat (mind-
két területen egy-egy példányt) 
is látták. Január első felében több 
mint egy hétig tartózkodott egy 
immatur rövidcsőrű lúd (Anser 
brachyrhynchus) debrecen határá-
ban (a fajnak ez a tizennyolcadik 
hazai előfordulása), és ugyanebben 
az időszakban kétszer is láttak egy 
vörös ásóludat (Tadorna ferruginea) 
Fertőújlakon. A 2012 utolsó hónap-
jaiban a Balatonon többször is 
látott öreg dolmányos sirály (Larus 
marinus) január második hetében 
ismét szem elé került Balatonőszöd 
közelében, egy héttel később viszont 
már szántódon észlelték vélhetően 
ugyanezt a madarat. valószínűleg 
ugyancsak az előző őszön a Balatonon 
már többször megfigyelt immatur 
halászsirály (Larus ichthyaetus)  
tűnt fel január második hétvégé jén  
szintén Balatonőszödön. A hónap  

második hétvégéjén egy sarki  
ludat (Anser caerulescens) 

is láttak a tatai Öreg-   
tavon, és ugyan-

ekkor a nagy-
hegyesi 

Elepi-

halastavon, illetve a bősárkányi 
Nyirkai-Hany ban telelő fekete 
sasok (Aquila clanga) is ismét 
szem elé kerültek. Január negyedik 
hetében öt napig tartózkodott egy 
immatur fakó keselyű (Gyps fulvus) 
a közigazgatásilag Csornához tar - 
 tozó Földsziget közelében, a hatal-
mas madár többnyire a Fertő–
Hanság Nemzeti Park által használt 
mar halegelő magányos nyárfáin 
üldögélt, de a sasok téli etetése cél-
jából kitett dögön is megfigyelték 
(valószínűleg ugyanezt a példányt 
látták január első felében a Fertő-
től északkeletre lévő Pándorfal-
vi-fennsíkon is). A hónap utolsó 
napjaiban a szög liget melletti szád-
vár közelében egy törpekuvikot 
(Glaucidium passerinum) észleltek, 
ismét szem elé került a nagyhegyesi 
Elepi-halas tónál telelő fekete sas 
(Aquila clanga), a szegedi szemét-
telepen pedig egy öreg dolmányos 
sirályt (Larus marinus)  észleltek. 
Január legna gyobb madártani szen-

zációja kétség-
kívül a szegedi 
szeméttelepen 
a hónap leg-
végén megfi-
gyelt öreg sarki 
sirály (Larus 
glaucoides) 
volt (ennek az 
északi – a kon-
tinens belsejébe 
csak rendkívül 
ritkán vetődő 
–sirályfajnak 
ez mindösz-
sze a második 
hiteles előfor-
dulása Magyar-
országon).

Február
A szegedi szeméttelepen január 
legvégén felbukkant öreg sarki 
sirályt (Larus glaucoides) február 
első napjaiban még néhányszor 
megfigyelték ugyanott, illetve  
a szegedi-Fertőn is. A hónap 
 közepén valószínűleg ugyanez  
a  példány tűnt fel a dunántúlon,  
a Pátka határában lévő Pátkai-   
víz tározón, ahol aztán öt napig 
 tar tózkodott. szintén a hónap 
közepén megint felbukkant egy 
vörös ásólúd (Tadorna ferruginea) 
Fertőújlakon. Február második  
és harmadik hetében többször 
 látták a nagyhegyesi Elepi-halas-
tónál telelő öreg fekete sast  
(Aquila clanga), és a harmadik 
héten a Kis-Balatonon (sármellék 
közelében) is észleltek egy öreg 
 példányt. A hónap legvégén két 
öreg és két immatur kis hattyú 
(Cygnus columbianus bewickii) 
jelent meg Nagyhegyes határában 
(Ökör-föld).

 www.birding.hu www.rarebirds.hu

Érdekes madármegfigyelések
2013. január–március
A következőkben rövid áttekintést szeretnénk nyújtani a 2013 januárjának elejétől 
március végéig terjedő időszak legérdekesebb faunisztikai megfigyeléseiből.  
Az itt következő – Magyarországon jórészt nagyon ritkán előforduló – madárfajok 
adatainak nagy része a Nomenclator Bizottság által hitelesítendő, ez viszont a legtöbb 
esetben még nem történt meg, ennek okán sem az előfordulások pontos időpontját, 
sem a megfigyelők nevét nem közöljük.

Faunisztika
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Feketetorkú rigó, 
fenyőrigó és 
 szőlőrigó – ritka 
madártrió
Lent: Feketetorkú 
rigó

Pillanatképek a 
sarki sirály szegedi 
látogatásáról
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repülő 
rovarra 
vadászó 
fehérszárnyú 
szerkő

nappal később, április 18-án már 
dankasirályok és feketenyakú vöcs-
kök telepéhez csatlakozva fészek-
anyagot kezdtek hordani! Ez a 
munkájuk még csaknem két hétig 
eltartott, mire április végére kiala-
kultak az első „valódi” telepeik. de 
még így is rekordkorainak számít ez 
az időpont a lefészkelésükre, melyhez 
bizonyára hozzájárult az áprilisban 
szokatlan kánikulai meleg időjárás is.

Május első felében már látszott, 
hogy a pusztákon szétterült nagy víz 
szerkőtömegeiben ezúttal is (mint 
minden vésztározásnál) a fehérszár-
nyú szerkők dominálnak. Összesen 
16 elkülöníthető telepet (gócot) 
számláltam meg, amelyekben  
a párok összesített száma akár a 
3000-et is elérhette. Az 1600-1800 
párra tehető fattyúszerkők  

9 telepen oszlottak meg 
és ellentétben a fehér-
szárnyúakkal nem olyan 
egyenletesen az egész 
szükségtározón, hanem 
nagyobbrészt annak 
keleti részein összpon-
tosultak. Kor mos szer-
kőből az idén is nagyon 
kevés volt: 3 kis telepen 
csupán 180-200 pár 
 költött, vagyis az átvo-
nulók tömegének csak 
kis hányada maradt  
itt fészkelni.

Hozzá kell még  
tenni, hogy a 
Hortobágy egyéb 
pusztáin, melyeket 
az árvízi vésztározás 
nem érintett, szintén alakultak 
szerkő kolóniák: Kócs, Parajos, 
Pentezug, zám, ágota, Nyírőlapos, 
darukarinkó. Ezeken a helyeken 
a csapadékvíztől jól teliszaladt 

mocsárrétekben és szikes 
mocsarakban találtak 
optimális élőhelyet, 
ahol a vésztározói 

tömegekhez képest 

jóval szerényebb létszámban de a 
fajok arányát tekintve ugyanolyan 
rangsorban fészkeltek.

2012-ben a mocsarak gyatra 
tavaszi vízellátottsága, majd teljes 
kiszáradása miatt egyáltalán nem 
volt fehérszárnyúszerkő-fészkelés a 
Hortobágyon. A 2013-as év hatal-
mas költőállománya viszont újra 
felveti a kérdést: vajon Kelet-Európa 
mely térségéből hiányoznak most 
ezek a madarak, melyek tavaszi 
vonulá sukon megpillantották  

a dél-Hortobágy vízivilágát és már 
nem folytatták tovább útjukat…?

Az április végi nagy gyülekezések, 
majd a párbaállási ceremóniák fény-
képezése után a vizek nagyszerű táp-
lálékkínálatát (rovarlárvák, kishalak) 
kihasználó, az erős pusztai szélben 
légi akrobaták módjára manő verező 
és zsákmányoló szerkők kifogyha-
tatlan szemlélnivalót és hálás fotóté-
mák özönét kínálták. Ezekből válo-
gattam ide egy csokorra valót.

Kovács Gábor

A Két ElŐzŐ Esz
tENdŐ (2011 és 2012) 
aszályossága után az 
idei év kimondottan 

csapadékosnak indult. Május végéig 
320 mm esett, ennek egyharmada 
március folyamán. A tavaly telje-
sen kiszáradt mocsarak, zsombékos 
rétek február elején kezdtek vízzel 
megtelni. Márciusban már a lege-
lőkön is megjelentek a belvizek és a 
hónap végére az összes hortobágyi 
rét és mocsár telítődött. Mivel a bel-
vizek mellett egyre komolyabb árvíz 
is fellépett, április 5-én elrendelték 
a dél-hortobágyi szükségtározó 
megnyitását. április 19-ig, vagyis 
két héten át engedték a Hortobágy 
folyó és az árkus-csatorna vízhoza-
mát a Hortobágyi Nemzeti Park déli 

pusztáira, ezzel összesen 65 millió 
m3-rel fejelték meg a „saját” belvize-
ikkel már ezt megelőzően is jócskán 
elöntött mocsarak és rétek mellett az 
addig még vízzel csak kisebb mér-
tékben érintett hátasabb legelőket is. 

Mintegy 9000-10000 hektárt borí-
tott el tartósan a vészárasztás, ahol az 
1977-es, 1999-es, 2000-es és 2006-os 
vésztározásokhoz hasonló állapotok 
jöttek létre: vízimadártömegek jelen-
tek meg és használták ki a rendkí-
vüli lehetőségeket. Miként minden 
korábbi esetben, most is várható volt, 
hogy az ideérkező fajok közül a szer-
kők állománya lesz a legnépesebb.

április 15-én érkeztek meg az 
elöntésre a kormos- és fehérszárnyú 
szerkők, majd egy nappal később a 
fattyúszerkők. Utóbbiak alig három 

Szerkők inváziója a Hortobágy 
déli pusztáin 2013 tavaszán

Madártani 
Tájékoztató

 ajándékozzon MME öko-túrát!  www.mme.hu/tamogatas/okoturak.html
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a három 
szerkőfaj 
együtt Elöntött mocsárrét 

májusban
Lent: Fattyú - 
szerkő-pár  
nászceremóniája

Vízirovarra les  
a szitáló fehér-
szárnyú szerkő.

Pihenő fehér-
szárnyú szerkők

Fehérszárnyú  
szerkők 
gyülekezése,
fürdése

Fehérszárnyú 
szerkő-pár.
a hím ajándékot 
hoz

Fattyúszerkő 
telep kialakulása
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megszűnik. A graellsii és heuglini alfajok 
továbbra is hitelesítendők. Az Európa-
szerte egyre nagyobb, emberi közvetítés-
sel kialakult, félvad állományokkal ren-
delkező, illetve gyakori szökevényfajok 
esetében is történt változás. Így az alábbi 
fajok leírás-kötelezettsége visszamenőleges 
hatállyal megszűnik: 
 
• nílusi lúd (Alopochen aegyptiaca) 
• kisasszonyréce (Aix sponsa) 
• mandarinréce (Aix galericulata) 

MME NB

Cigánycsuk (Saxicola torquata) 
augusztusi fiókás fészekalja

A hazai vonatkozású madártani szakiroda-
lom szerint a cigánycsuk esetében a párok 
évente kétszer, áprilisban (néha már már-
cius második felében) és júniusban (május 
végén) költenek.

2012. augusztus 15-én Karancslapujtőn 
a tyúksütő nevű kopár, meredek dombol-
dalon, alkalomszerűen működő sóder   - 
bánya katlanjában madarásztam. (Gyur-
gyalagok megüresedett költőüregeit jöttem 
vizsgálni.) Feltűnt, hogy egy cigánycsukpár 
a jelenlétemre nagyon izgatottan viselke-
dett, sűrűn hallatták csettegő vészhangju-
kat, farkukat billegették. Kellő távolságra 
mentem tőlük, és takarásból távcsövön 
keresztül figyeltem őket. tíz perc elteltével 
a tojó eleséggel a csőrében tért vissza. Egy 
kóró csúcsára szállt, de csak többszöri ide-
oda történő „csali-repkedés” után eresz-
kedett le a fű közé, elgazosodott homokos 
rézsű oldalba. Még több berepülést is meg-
vártam, hogy biztos legyek a fészek helyé-
ben, nehogy esetleg „rossz helyre” lépjek. 
(Etethették volna a már fészküket elhagyó, 
bujkáló fiókákat is.) Rövid keresés után 
meg is találtam a fészkét 4 tollas fiókával, 
siskanád és erdei mácsonya között, száraz 
fűcsomó alatt.

Előző években is találtam már cigány-
csukok augusztusi fiókáit. 

2004. augusztus 11-én Karancslapujtőn 
a Honvéd út elején 2 frissen kirepült, fejü-
kön még piheszálas, rövid farkú fiókáikat 
etető szülőket figyeltem meg. A fiatalok 
elgazosodott roncsgép-kertben, egy beton-
tömbön álltak szorosan egymás mellett. 
Repülni akkor még csak két-három métert 
tudtak. 

2006. augusztus 5-én Karancslapujtőn, 
a Honvéd út elején 6 tollas, közvetlen kire-
pülés előtt álló fiókát észleltem, az elgazo-
sodott roncsgép-kertben. Fészküket gyo-
mos földkupac oldalában, egy vízszintesen 
kiálló deszkadarab alatt találtam meg.

rozgonyi Sándor

(2011. 09. 13. Hortobágy, Hortobágyi-
halastó, 1 ad. pld., zalai tamás, tar János, 
Bessenyei lászló). A MME NB mindkét 
adatot hitelesítette, így ezek a faj első illetve 
második bizonyított hazai előfordulásai.  
A hegyesfarkú partfutó Európa-szerte 
 ritkaságnak számító szibériai költőfaj.  
A májusban felbukkanó gyönyörű nász ru-
hás példány több napig tartózkodott  
a különféle partimadarak számára ideális  
élőhelyen, ahol érdekes módon számos  
további ritka faj is felbukkant a hegyesfarkú 
partfutóval egyidőben. Az augusztusi   
megfigyelés során a madár sajnos csak  
rövid ideig volt megfigyelhető a Hortobágyi-
halastó Kondás tavának iszapján.  

A Bizottság szintén elfogadta a fenyősár-
mány (Emberiza leucocephala) harmadik 
(2011. 11. 02–06. Hortobágy, Hortobágyi-
halastó, 1 első téli tollazatú tojó pld., Kiss 
ádám és mások; gyűrűzött példány), vala-
mint a vörhenyes fecske (Cecropis daurica) 
ötödik hazai adatát (2011. 05. 08. Budapest, 
duna, Boráros tér, 2 pld., laposa dávid, 
taskó Adrienn és mások). 

A fenti fajok mellett több ritka alfaj elő-
fordulási adatát is hitelesítette a Bizottság. 
Így elfogadásra került a barázdabillegető 
yarrellii alfajának harmadik (2011. 03. 19. 
sarród, Borsodi-dűlő, 1 tojó pld., szász Előd, 
Hadarics tibor) és a nagy őrgébics homeyeri 
alfajának második hazai adata (2009. 02. 06. 
szigetszentmiklós, 1 pld., Kókay szabolcs) 
– egy homeyeri típusúként elfogadott adat 
mellett. Az alfajok esetében a sokféle átme-
neti alak létezése miatt elengedhetetlen  
a megfelelő fényképek készítése a hitelesítés-
hez (szerencsére fenti két esetben ezek ren-
delkezésére álltak a Bizottságnak).

Fenti adatok a többi bírált adattal együtt 
az MME NB 2011-es jelentésében kerülnek 
publikálásra.

Egy korábbi döntés értelmében a 
Bizottság csupán bizonyos időközönként 
vizsgálja felül a hitelesítendő fajok listá-
ját. A legutóbbi, 2012. 12. 07–09. között 
vonyarcvashegyen tartott gyűlésen mégis 
változtatott egyes fajok besorolásán az 
elmúlt években tapasztalt drasztikus meg-
figyelésszám-csökkenés vagy éppen -emel-
kedés miatt. 

Így 2012. január 1-jei hatállyal meg-
szű  nik az ezüstsirály (Larus argentatus) 
leírás-kötelezettsége, míg 2006 január 
1-jei vissza  menőleges hatállyal a pehely-
réce (Somateria mollissima) adatai viszont 
újból hitelesítendők, így a faj a továbbiak-
ban leírásköteles. A heringsirály (Larus 
fuscus) esetében ennél árnyaltabb a kép, 
hiszen eddig is csupán a törzsalaktól 
különböző alfajok voltak hitelesítendők. 
Az intermedius alfaj előfordulásai nagyon 
megszaporodtak, így annak és átmeneti 
alakjainak (graellsii/intermedius) leírás-
kötelezettsége visszamenőleges hatállyal 

Elszemtelenedett fészekrablók

2012. júliusában egy hónapot a keszthelyi 
kórház rehabilitációs osztályán töltöttem. 
Örömmel tapasztaltam, hogy az épületek 
függőfolyosója felett nagyon sok fecskefészek 
van, amiben még költenek a molnárfecskék.

Naponta néztem a szorgosan fiókáit 
etető fecskéket, amiket időnként a környező 
fákon és az épületek környékén ólálkodó 
dolmányos varjak zavartak meg, mert 
a fészkekben lévő fiókákra ácsingóztak. 
sajnos nem mindig tudták a fecskék meg-
védeni a fészkeket ezektől a varjaktól, pedig 
állandóan űzték őket. Ha lankadt a figye-
lem ott a szemünk láttára és közelségünket 
semmibe véve, kikaptak egy-egy fiókát  
a fészekből.

A házunk ereszére szegezett fészektar-
tóban rendszeresen költenek a házi rozsda-
farkúak. Az idén tavasszal is fészket raktak 
ezek a kedves kis madarak és a sikeres 
 költés után május 22-én kezdték el etetni  
a fiókákat. Néhány nap múlva arra lettem  
figyelmes, hogy egy szajkó jelent meg  
a fészeknél és egy pillanat alatt kikapott 
belőle egy fiókát. Másnap ugyanez történt, 
pedig többször is elriasztottuk. Hiába volt 
az őrzés, mert állandóan nem tudtunk kint 
lenni és két nap múlva már elvitte az utolsó 
fiókát is ez a fészekrabló madár.

A fiókák nélkül maradt szülőkben olyan 
erős volt a fiókanevelési ösztön, hogy még 
napokig visszajártak a fészekre és tele csőr-
rel hordták a nem létezőfiókáknak az ele-
séget, amit a fészekbe raktak le. Ilyent még 
nem tapasztaltam, mert már volt rá példa, 
hogy évekkel ezelőtt a nyest is kirabolta  
a fészket.

Eddig úgy gondoltam, hogy a ház ere-
szén fészkelő kis kedvenceink biztonságban 
vannak a fészekrablóktól, legfeljebb a macs-
kák jelentenek rájuk veszélyt, de most csa-
lódnom kellett.

Sallay zoltán

Hírek a nomenclator 
Bizottságtól

A Magyar Madártani és természet védelmi 
Egyesület Nomenclator Bizottsága a már 
megszokott módon a hazánkban öt előfor-
dulási adatnál kevesebbel rendelkező fajok 
vagy alfajok adatairól soron kívül beszá-
mol, amennyiben a dokumentálásához 
szükséges leírások és fotók már rendelke-
zésre állnak.

2011 talán legnagyobb madártani szen-
zációja a hegyesfarkú partfutó (Calidris 
acuminata) első hazai előfordulása volt 
(2011. 05. 25–31. tiszacsege, Rókás, 1 ad. 
pld., tar János és mások), amit ráadásul 
egy újabb megfigyelés követett nyár végén 

Már telefonon 
is támogathatja  
az MME  
madárvédelmi  
munkáját!

A NIOK (Nonprofit Információs és Oktató 
Központ Alapítvány) pályázatára beadott 
anyagunk eredményesen vizsgázott és meg-
kaptuk a lehetőséget, hogy a jövőben az 
Adhat-vonal intézményén keresztül adomá-
nyokat gyűjthessünk Egyesületünk számára.
 
Mivel az MME jövőre lesz 40 éves, a negy-
venes melléket választottuk. Tárcsázva a 
13600-as telefonszámot, majd bepötyögve 
a 40-es melléket, a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesületet segítheti. 
Egy-egy telefonhívás bruttó 250 Ft 

adományt jelent. Jelenleg az invitel, 
a T-Home és T-Mobile, a Telenor 

és a Vodafone hálózatából érhető 
el a szolgáltatás. Más szolgáltatók 
hálózatából (így például a Digi 
és a UPC területéről) sajnos nem 
hívható az adományvonalunk. 
Ha valaki ezen hálózatokból 
kezdeményez hívást, akkor egy 
automatikus válaszüzenetet kap, 
amely egyértelművé teszi, hogy 
az adott hálózatból nem tud 
 adományozni.  

 
A beérkező adományokat hazánk 

egyedülállóan gazdag madárvilá gá   - 
nak megőrzésére fordítjuk. Az orszá  gos 

és határon átnyúló madárvédelem mel-
lett, kiemelt szerepet kap a lakott terül  e - 

ten élő madárközösség is, hogy ne csupán  
a nagybetűs természetet járva lehessen szem  - 
tanúja ennek az élővilágnak, hanem lakóhe-
lyének közvetlen közelében is élvez  hesse 
madaraink sokszínűségét és hangkaval   kád   -
ját. A program, amely az imént említett célt 
támogatja, a Madárbarát Kert program, amely-
nek kiemelt célja a madár védelem a lakosság 
 széleskörű bevonásával. 
 
A pályázati anyagunk megtekinthető 
a nonprofit.hu oldalon, magáról a programról 
pedig bővebben a www.adhatvonal.hu  
oldalon tájékozódhat. 
 
Bízunk benne, hogy egyetért célkitűzésünkkel, 
és alkalomadtán egy-egy telefonhívással Ön is 
hozzájárul terveink megvalósításához.

xA
 Madártani érdekességek: baranyamadar.extra.hu/hirlevelek/hirlevel.html
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létszámú és nagy érdeklődést 
kiváltó programsorozatokkal.  
A Madarak és Fák Napját a szép-
számú jelentkező miatt inkább 
vetélkedő formájában valósítjuk 
meg. Ilyenkor az érkező iskolai 
osztályoknak már előzetesen kikül-
dünk egy oktatási segédanyagot, 
amiből felkészülhetnek a vetélke-

dőre. A vetél-
kedő helyszíne 
a Magyalosi 
erdészkerület-
ben található 
tanösvény, ahol 
egy meghatáro-
zott szakaszon 
jelölünk ki állo-
másokat, és az 
Erdőpedagógia 
projekt kereté-
ben felkészített 
hallgatók veze-
tik a feladatokat. 
A vetélkedőre 
nemcsak tudás-

ösvény és odútelep két kilométerre 
van az erdei iskolától, így azok a 
csoportok, amelyek egy napra vagy 
rövidebb időre jöttek, és nem kérték 
a tanösvényes programot, elestek a  
madárodúk vizsgálatának élményé-
től. E hiányt pótlandó az erdészet 
melletti akácos mentén egy kör - 

séta útvonalán helyzetünk  
el ismét 12 odút.  

A faanyagot most 
is a Ravazdi 

Erdészet 
biztosította, 

az összeállí-
tás és festés pedig 
az Erdő peda gógia  

projekt hallgatóira  
várt. Immár két odú te-
le pen tudunk madármeg-

figyeléseket végezni, és 
közben az otthoni madár -

védelem ismereteit is tud-
juk oktatni. Azáltal, hogy a 

ban a pedagógusjelöltek, tanárok 
és kisgyermekek környezettuda tos 
magatartásformálását. Az Erdő-
pedagógia projekt egyik központi 
eleme a zöld napok megünneplése,  
amelynek keretében a Föld Napját,  
a Madarak és Fák Napját, a Környe-
zetvédelmi világnapot és az Erdők 
hetét rendszeresen ünnepeljük nagy 

odúk vizsgálata és a megfigyelési 
jegyzőkönyv vezetése. 

Erdészeti odútelep
A 2010-es év sikerén felbuzdulva 
úgy döntöttünk, hogy 2011-ben 
létesítünk még egy odútelepet, de 
ezt most az erdei iskola közvetlen 
közelében. E döntés hát-
terében az állt, hogy  
a Magyalosi tan-

A NYUGAtMAGYAR
ORszáGI EGYEtEM 
büszkén hirdeti magá-
ról, hogy a „zöld egye-

tem”. E cím azonban nemcsak a 
soproni erdő-, vadgazda-, környe-
zet- és természetvédelmi-mérnök-
képzéseknek köszönhető. Az egye-
tem valamennyi kara törekszik a 
környezettudatosság formálására. 
Köztük a több mint 230 éves múlt-
tal rendelkező, a tanítóképzésben 
országosan elismert Apáczai Kar 
is. A kar Pedagógia tanszéke 1996 
óta elkötelezett munkát folytat a 
környezeti nevelés és a fenntartha-
tóságra nevelés terén.

Kováts-Németh Mária vezeté sé  - 
vel 1996-ban indult el az Erdőpe-
da gógia Projekt, amely gyakorlati 
megvalósulásának központi hely-
színe a Ravazdon található erdei 
iskola, ahol a kar pedagógiai tan-
székének oktatói a Kisalföldi Erdő-
gazdaság zrt-vel együttműködve 
valósítják meg az oktatóközpont-

felmérő (pl. az adott év fájához és  
madarához kapcsolódó) felada-
tokkal készülünk, hanem játékos, 
ügyességi feladatok is szerepelnek, 
hogy minél változatosabb, élmények-
ben gazdagabb legyen a program. 

Madárodútelepek 
létesítése
Magyalosi odútelep
Az Erdei Iskolai Oktatóközpont kör-
nyezetében az elmúlt években több 
madárodú kihelyezésére került sor az 
„odúzó program” keretein belül. 2010 
tavaszán az erdőgazdaság támogatá-
sával az első odútelepet a Magyalosi 
tanösvény mentén hoztunk létre.  
A Ravazdi Erdészet fűrészüzeme által 
méretre vágott deszkákból a tavaszi 
szemeszterben a NYME Apáczai 
Karon erdőpedagógiát tanuló hallga-
tók készítették el az odúkat, amelye-
ket utána ki is helyeztünk. Összesen 
12 odú alkotja a telepet, ebből 4 db  
A típusú és 8 db B típusú odú.

Az MME 
hon lapján 
szereplő 
szakmai anyagok nagy segítsé-
günkre voltak az elindulásnál, ennek 
köszönhetően már az első évben 
hatalmas élmény volt az erdei isko-

lába érkező gyerekeknek a madár-

Madárbarát Iskola Program
a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karon  
és a Ravazdi Erdei Iskolai Oktatóközpontban

Környezeti 
nevelés

Ugyan nem mindegyik odúba 
építettek fészket a madarak, de 
számunkra ez is siker volt az első 
évben. Sajnos a 2010. május 15-17. 
közötti rendkívüli vihar 2 fészek-
alj pusztulását okozta, így bár a 
másodköltéssel együtt hét darab 
odúban 99 tojás lerakását doku-
mentáltuk abban az évben, de csak 
ötből tudtak a kifejlett madarak 
kirepülni, összesen 64 darab. Míg 
2011-ben 77, addig 2012-ben 
csupán 68 fióka felnevelést sikerült 
dokumentálni. Az elmúlt években 
négy faj telepedett meg az odúk-
ban, ezek a következők: kék cinege, 
barátcinege, széncinege és csuszka. 
Legnagyobb számban széncinegék 
költöztek az odúkba, őket a kék 
cinegék követik.

a mezei verebek 
költése is örömet 

szerez a madár-
barátoknak

a kék cinege  
a diákok egyik 

kedvence

Odúkihelyezéssel 
a barátcinegét is 
sikerült fészkelő-
helyhez juttat-
nunk
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Romániai Madártani Egyesület
BirdLife Romania
Alapítás éve: 1990
Taglétszám: 900 tag, 250 önkéntes
Folyóirat: Despre pasari (évente kétszer 
  megjelenő madártani lap)
Facebook: www.facebook.com/SOR. 
  BirdLifeRomania

Honlapcím: www.sor.ro 
Postacím:  SOr/BirdLife romania, 3rd, 
  Street Hristo Botev, 3rd floor, 
  etaj 3, appartment 6. 
Telefon:  +00 40 314 255 657
E-mail:  office@sor.ro

A ROMáNIAI MAdáR
tANI EGYEsülEt 
(sOR) a vadon élő mada-
rak és élőhelyeik védel-

mére specializálódott civil szervezet. 
Az egyesületet 1990-ben alapították, 
és még mielőtt a román hatóságok 
egyáltalán gondolkoztak volna az 
európai intézményekben, a sOR már 
részt vett a Fontos Madárélőhelyek 
(IBA) programban. A sOR 1997-ben 
a Birdlife International partnerszer-
vezetévé vált, ami a romániai madár  - 
tani szakemberek érdeme. Küldeté-
sünk része volt, hogy a 140 romániai 
madárvédelmi terület (sPA – Natura  
2000) kijelöléséhez adatokat gyűjtöt- 
 tünk a Milvus Csoporttal és a romá- 
 niai környezetvédelmi minisztérium- 
mal együtt.

A sOR bukaresti központja mel-
lett további két irodát működtet 
Kolozsvárott és tulceában. A kolozs-
vári iroda az erdélyi madártani szak- 
  emberekkel és madarászokkal fog-
lalkozik, míg a tulceai iroda kiemelt 
szerepet játszik a duna-delta miatt, 
amely a madarászok valódi paradi- 
csoma. valójában a romániai madár - 
fajok legnagyobb száma dobrudzsá-
ban és a duna-deltában található. 
Ezért sok projektet fejlesztett a szer - 
vezet a deltavidékre, amelyek közül 
az egyik a borzas gödény (Pelecanus  

crispus) védelmét célozza.  
A természetvédelmi intézke-
dések egyi keként a sOR egy 
különleges fészkelőaljzatot ala - 
kított ki e madárritkaság számára.

A sOR másik projektje a békászó 
sas (Aquila pomarina) monitorozását 
célozza a Kárpátokban, amelynek  ke - 

retében műholdas jeladókat helyez  tek  
a madarakra, és nyomon követik őket 
a Milvus Csoporttal közösen. Jelen  leg 
folyik egy projekt a kerecsen sólyom 
(Falco cherrug) védelmében, aminek 
során műfészkeket helyezünk ki.

A Fekete-tengeren részt veszünk 
egy nemzetközi projektben ahol  
a bolgár és török Birdlife-partner-
szervezetekkel együtt monitorozunk 
olyan fajokat, mint a bukdosó vész-
madár (Puffinus yelkouan) és az 
üstö kös kárókatona (Phalacrocorax 
aristotelis).

Fő eredményeink közé tartozik  
az európai mezőgazdasági politika  
alkalmazása 4 faj védelmében: 
vörös nyakú lúd (Branta ruficollis), 
kék vércse (Falco vespertinus), haris 
(Crex crex) és kis őrgébics (Lanius 
minor).

A sOR gondnoka több Natura 200 
területnek (például Beibugeac-tó és  
a Blahnita), biztosítjuk, hogy a Natura 
2000-es területek védettek marad ja-
nak, és folyamatosan természetvé-
delmi akciókat szervezünk.

tevékenységünk nagyon fontos 
része a gyerekekkel és önkéntesek-
kel való foglalkozás. Az új generáció 
oktatása és lelkesítése egyik külde-
tésünk, és igen komolyan vesszük 
a madarászat jövőjét Romániában. 
Önkénteseink és tagjaink jelen van   - 
nak az iskolákban, ahol a gyermeke-
ket oktatják a madarak és a környe-
zet védelmére és arra, hogy a termé-
szetet tisztelve nevelkedhessenek. 

dan Hulea – Ovidiu Bufnila

BirdLife

  romániai Madártani Egyesület a világhálón: www.sor.ro

a Magyar Madártani 
és természet védelmi 
Egyesület által kezdemé-
nyezett Madárbarát Iskola 
programba bekapcso-
lódjunk. Az intézmény-
ben induló Madárbarát 
Iskola program célja, 
hogy a hallgatók ne csak 
Ravazdon, hanem köz-
vetlen környezetükben 
is gyakorlati tapaszta-

la tokat szerezzenek az egész évet 
 felölelő madárvédelmi feladatok  
kérdéseiben. Másik célunk, hogy  
a madár védelmi tevékenységek haté - 
konyabb oktatására felkészítsük  
a tanító szakos hallgatókat. 

A madárvédelmi tevékenységek  
keretében a hallgatók etetik a mada - 
rakat a téli időszakban, tavasszal 
pedig megfigyelhetik a madarak 
fészekrakási szokásait, továbbá el -
sajátítják a téma tanításához szük - 

séges alapvető ismereteket, fogéko-
nyabbá válnak a természet értékei 
iránt. A tanítójelöltek a megfigye-
lé seket jegyzőkönyvben rögzítik, 
aminek eredményeként októberben 
remélhetőleg elnyeri a kar a Madár-
barát Iskola címet. 

Mindezen tevékenységeket hall  - 
gatóink a Környezeti nevelés, Fenn  - 
tartható fejlődés és az Erdőpeda gó   - 
 gia tantárgy keretein belül gya kor-
latorientált formában végzik játékos, 
interaktív módszerekkel, tevékeny-
ségformákkal. 

Kövecsesné Gősi Viktória,
Lampert Bálint

Erdőgazdaság zrt. programjaiba 
rendszeresen bekapcsolódik a cikk 
szerzőpárosa, ahol a téli madárvé-
delemmel kapcsolatos ismereteket 
sajátíthatják el a gyermekek rend-
hagyó környezetismeret órákon.

 
Madárodútelep a nyugat-
Magyarországi Egyetem 
apáczai Cser jános Karon 
szintén a Kisalföldi Erdő gazda ság  
zrt-vel való együttműködés kere - 
 tében a 2012/2013. tanév I. félé vé    - 
ben madárodúk és etetők kihelye-
zésére került sor a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Apáczai Csere 
János Karon abból a célból, hogy  

gyerekeket pedagógusok is kísér-
ték, lehetővé vált, hogy a pedagógus 
 kollégáknak is olyan tudást tudjunk 
közvetíteni, amivel az iskolai kör-
nyezeti nevelést vagy a környezet-
ismeret tanítását hatékonyabban 
tudják végezni.

Az Erdészeti odútelepen sajnos 
nem olyan sikeres a fészkelés, mint 
Magyaloson, pedig ügyeltünk az 
odúk megfelelő helyekre történő 
elhelyezésére. 2011-ben 38 db fiókát, 
míg 2012-ben 44 db fiókát jegyző-
könyveztünk. A Magyalosi odútelep-
hez hasonlóan itt is főként széncine-
gék költöztek az odúkba, de emellett 
kék cinege, barátcinege és mezei 
veréb is előfordult egy-egy odúban.

újdonság még, hogy az erdei 
iskola felújítása keretében a KAEG 
zrt. pályázatának köszönhetően 
4 db kamerával ellátott odúmeg-
figyelő rendszer is rendelkezésre 
áll 2012 júniusa óta, azonban ezek 
egyelőre csak belső rendszeren 
keresztül nézhetők. Az erdei isko-
lába látogató gyermekcsoportok 
mindezek segítségével tekinthetnek 
be a madarak életébe. Az erdei isko-
lai környezeten túl a nagyváros-
ban is törekszünk a madárvédelmi 
téma bemutatására, rendhagyó 
környezetismeret órák, iskolai pro-
jektfoglalkozások megtartásával. 
Az adventi időszakban az „árkád 
Győr” üzletközpontban a Kisalföldi 

az odúk mélyén 
népes cinegecsalád 

nevelkedik

a széncinegék 
telente az etetők 
környékén 
 gyülekeznek
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A Kétéltű és HüllŐ        
védelmi szakosztály 
2012-ben a lábatlangyí-
kot választotta az év 

 hüllőjének. A kezdeményezés célja  
a hazai herpetofauna térképezésé-
nek elősegítésén túl a kiemelt faj 
szélesebb körű megismertetésén 
keresztül történő szemléletformálás 
és ismeretterjesztés volt. terveink 
szerint ezután minden évben kije-
lölünk egy kétéltű- vagy hüllőfajt, 
így 2013-ban az év kétéltűjeként a 
barna ásóbéka lett kiemelve (róla  
a Madártávlat idei tavaszi lapszá-
mában található cikk).

A lábatlangyíkok kevésbé ismert 
hazai hüllőink közé tartoznak. széles  
elterjedésük ellenére – életmódjuk - 
ból fakadóan – viszonylag ritkán 
kerülnek szem elé, ezért kezde mé-
nye   zésünkkel szerettük volna jobban 
ráirányítani a figyelmet e hüllőkre.

A lábatlangyík korábbi „alfajait” 
az elmúlt évek genetikai vizsgálatai  

alapján faji rangra emelték, így 
hazánkban jelenleg két lábatlan-
gyík-faj él. A dunántúlon a közön-
séges lábatlangyík (Anguis fragilis) 
és a dunától keletre a kékpettyes 
lábatlangyík (Anguis colchica).

Más okai is vannak, hogy a lábat-
langyíkot szerettük volna a széles 
nagyközönség figyelmébe ajánlani. 

A városok növekedésével egyre gyak- 
 rabban áll elő az a helyzet, hogy  
a beépített lakóterület közvetlenül 
szomszédossá válik valamely erdő-
vel, és így a faj élőhelyeivel. Budapest 
egyes kerületeiben a gázolások jelen-
tős mértékűek lehetnek, amit csak 
figyelemfelhívással és óvatos veze-
téssel lehet elkerülni.

Az „év hüllője” 
program elindí-
tásakor isme-
retterjesztő 
cikkek írásán 
és szórólap 
készítésén kívül, 
személyes élményeken alapuló ese-
ményeket (előadás és kirándulás 
formájában) is szerettünk volna fel-
kínálni az érdeklődőknek. A kom-
munikációnk egyik fontos eleme 
volt a faj(ok) bemutatása mellett,  

a megfigyelések megosztására buz-
dítás. Az „év hüllője” program cél-
fajára végül 135 adat érkezett be  
az Országos Kétéltű- és Hüllőtér-
képe zés honlapjára 2012-ben, sok  
új előfordulási hellyel gazdagítva 
ismereteinket.

A faj(ok) „in situ” megismerése 

céljából 
június 2-ára 

meghirdettük 
a „Kuszma-túrát” a 

Normafához, ami a ked-
vezőtlen időjárás ellenére is szép 

számú érdeklődőt vonzott. A szer-
vezők meghívására a tatai vadlúd 
sokadalmon vörös Judit ismertette 
a programot, valamint Kovács tibor 
és Becsei Katalin számos iskolai 
ismeretterjesztő előadást tartott.

Az MME és a KHvsz honlapjain 

rendszeresen beszámoltunk ezek-
ről az eseményekről, valamint 2000 
példányban szórólap is készült a 
témáról.

Összességében sikeresnek értékel-
jük a kezdeményezésünket. Mivel 
„Év hüllője” kétévente kerül kiválasz-
tásra, ezért 2013-ban továbbra is 

Az ÉV Hüllője 2012-ben:  
a lábatlangyík

A program tapasztalatai

Ami nem
madár

  

kiemelt fajként kezeljük a lábatlan-
gyíkot. A program jelentős mértékű 
bővülését várjuk idén, hiszen az  
„Év kétéltűje 2013-ban a barna ásó  - 
béka” programunkhoz kapcsolódó  
eseményekkel (előadásokkal, túrák- 
kal) a belső pályázaton a helyi csopor - 
 tok is pályázhattak, és összesen 11  
csoport nyert el támogatást. új elem - 
ként gyerekek számára rajzpályáza-
tot is meghirdettünk, amelynek ered - 
mé nyhirdetése már az egyesületi hon - 
lapon (www.mme.hu) is olvasható.

Vörös judit – Halpern Bálint 
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a Budapesti helyi csoport  
2013. évi ii. féléves programja

E LőA DÁ S O K :  
Szeptember 11. Keselyűvédelem Horvátországban  

– Kocsis Zsuzsa előadása
Október 9. A foltos szalamandra genetikai változa-

tossága és természetvédelmi helyzete 
Magyarországon, különös tekintettel  
a budapesti reliktum-állományra.  
– Vörös Judit előadása

november 13. Madárvédelmi munkák Apajon  
– Szász László és Horváth Tibor előadása

december 11. Tanösvények Budapesten  
– Bajor Zoltán előadása

T E R E P I  P R O G R A M O K :
Szeptember 14.  őszi madarásztúra Apajon
Október 5. Európai Madármegfigyelő Napok  

a Naplás-tónál
Október 12. Kirándulás az Adonyi-halastavaknál
november 16. Vadlúdvonulás a Dinnyési-fertőn
december 14. Téli madarászat az Óbudai-szigeten

É Lő H E Ly K E Z E L É S I  P R O G R A M : 
Október: Homoktövis Természetvédelmi Terület

az előadások helyszíne a TiT-Stúdió (1113 Budapest, 
Zsombolyai u. 6.). Az előadások előtti megbeszélések  
18 órakor, a vetítések 18 óra 15 perckor kezdődnek!

Az előadások utáni szombatra szervezett kirándulások 
részleteinek meghirdetésére az előadások előtt kerül sor!

A Vezetőség fenntartja magának a jogot, hogy előre 
nem látható okok miatt az előadások témája vagy a kirán-
dulások helyszíne változhat. A változtatásokról tájékozta-
tást adunk.

Mindenkinek élményekben gazdag madármegfigyelé-
seket kívánunk!

Elérhetőségeink:  
Bajor Zoltán: 20/252-3960 
Lendvai Csaba: 20/322-5787 
Berényi Zsombor: 20/354-8505

részletes információk blogunkon:  
mmebudapest.wordpress.com

  Mindenkit szeretettel várunk!

Szakemberek  
és érdeklődők 

közös kirándulása  
a lábatlangyíkok 

élőhelyén
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 1 zöld levelibéka
 2 Fali gyík
 3 Erdei béka
 4 rákosi vipera
 5 rézsikló
 6 zöld varangy
 7 Fürge gyík
 8 Gyepi béka
 9 alpesi gőte
 10 Tavi béka
 11 Mocsári teknős
12 Homoki gyík
13 Haragos sikló
14 Vöröshasú unka
15 Vízisikló
16 zöld gyík

Madártá®lat

 érdekességek kígyókról, békákról: herpterkep.mme.hu
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Hajdu Ádám
Hajdu Ádám biológus ként végzett Debrecenben, és már egyetemi hallgató ként is elsősorban a hüllők 
és kétéltűek érdekelték. Kiváló memóriája és veleszületett humor érzéke miatt szívesen merült el  
az anatómiai nevek rengetegében, az ízes latin vagy magyar fajnevek pedig különösen érdekelték. 
Előbb az ál  la mi természetvédelemben, majd a magánszférában helyezkedett el, a fotózás és a természet 
szeretete végig megmaradt. Magyarországon gyakran tett kirándulásokat ritka hüllőfajok (haragos 
sikló, rákosi vipera) nyomában, de megfordult a Kanári-szigeteken, Jordániában és Thaiföldön is. 
Fotózás közben Ausztriában súlyos baleset érte. Féléves kóma után jelenleg egy hosszú  rehabili     tá ciós 
folyamat  ban vesz részt, járni tanul… Ádám felépüléséhez ezúton is sok sikert kívánunk!
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         TERMÉKE InK MEgVÁSÁRLÁSÁVAL  A MAdÁRVÉdELMI MUnKÁnKAT SEgíTI .

Madár- és egyéb állatbarát eszközeink

 „A” odú 1990.- Ablaketető 1700,-
 „B” odú 1990,- Faleveles etető 2400,-
 „C” odú 1800,- Sátortetős etető 2400,-
 „D” odú 2400,- Önetető 11800,-
 Macskabagolyodú 5900,- Dúcetető 17500,-
 Sarlósfecske-költőláda 2400,- Tálcás etető 2600,-
 Denevérodú 2400,- Etető-itató 1900,-
 Süntanya 5000,- Békavár 990,-
 Kuvikodú 5000,- Madáritató 1800,-
 Sátortetős odúk 2200,- Fecskeműfészek 890,-
 Fakuszodú 1400,- Mókusetető 2800,-
 Fecskepelenka 600,- Szalakótaodú 6000,-
 Kerámia madáretető 30 cm 2600,- Vércseköltőláda 4000,-
 Kerámia madáretető 18 cm 1500,- Veréblakótelep 3500,-
 Mókusodú 2600,- Kis önetető 5990,-
 Ablakodú B-típusú „balos” 2300,- Ablakodú B-típusú „jobbos” 2300,-
 Ablakodú B-típusú „hátfal” 2300,- D-típusú üveges önetető 2400,-
 A-típusú madárodú fémtetős 2300,- B-típusú madárodú fémtetős 2300,-
 C-típusú madárodú fémtetős 2000,- D-típusú madárodú fémtetős 2600,-
 Szalmatetős etető 3990,- Darázsgarázs 500,-
 Kis tálcás etető 1800,- Dróthálós etető 1250,-

Cd-k és dVd-k

 Madárdalok Magyarországról I. CD 990,- A sas DVD 650,-
 Madárdalok Magyarországról II. CD 990,- Farkaslesen DVD 1300,-
 Madárdalok Magyarországról III. CD 990,- Víz-víz tiszta víz DVD 1300,-
 A madarak élete I. DVD 1290,- A krokodil DVD 650,-
 A madarak élete II. DVD  1290,- Grönland DVD 1300,-
 A madarak élete III. DVD 1290,- Antarktisz DVD 1300,-
 A madarak élete IV. DVD 1290,- A kígyó DVD 1300,-
 Madárdalok Romániából I-II-III. CD 5400,- Antarktisz DVD 1300,-
 Tasmánia DVD 1300,- Madárdalok a kertben és a ház… CD 990,-
 Árpi bácsi fiókái 1300,- Otthonunk DVD 1990,-
 A Túzok védelmében  DVD  1300,- Vad Európa I. DVD 1200,-
 Bence DVD 1300,- Vad Európa II. DVD 1200,-
 Madár mesék I. DVD 900,-  A csendes óceán DVD 1300,-
 Madár mesék II. DVD 900,- Vili a veréb DVD 1250,-
 Madár mesék III. DVD 900,- Sivatagi show DVD 1300,-

ajándéktárgyak és egyéb termékek

 Opticron Trailfinder 3  8x42 48900,- Plüss madarak 1990,-
 Scopium 10x50 WA távcső 10900,- Óriás nagyító 1500,-
 Zoom mikroszkóp 4990,- Koo-koo Énekes falióra 15900,-
 Koo-koo Háziállatok falióra 12900,- Koo-koo Trópusi madarak falióra 12900,-
 Opticron Vista EX 7X50 19500,- Felfedező készlet 9500,-
 Aluminium lámpa 12 LED-es 1200,- Eredeti madaras festmények 8400,-
 Aluminium lámpa 16 LED-es 1490,- Ragadozósziluett 300,-
 Fejlámpa 7 LED-es 900,- Non plus ultra bogárnéző 3500,-
 Fejlámpa 19 LED-es 1390,- Szuper bogárnéző 2800,-
 Tavaszi steppelt kabát 5000,- Madárbarát kert alap csomag 5000,-
 Opticron Vega 8X25 16900,- Madarasfa  összerakós fajáték 6150,-
 Opticron Adventurer 10X42 távcső 29900,- Év madara póló MME logóval 3300,-
 Pókszem mikroszkóp 1700,- Év madara póló MME logóval (gyerek) 2900,-
 Opticron Trailfinder II 10x42 45600,- Év kétéltűje póló MME logóval 3300,-
 Opticron Trailfinder II 8x41 42500,- Háromnézetű bogárnéző 2800,-
 Opticron Trailfinder II 8X25 monokulár 12900,- Dinoszaurusztojás összerakós játék 2440,-
 Spotting Scope 20x50 Yukon 13900,- Nikon Action 8X40 távcső 25900,-
 Madaras hűtőmágnes 500,- Celestron monokulár 10X25 4785,-
 Scopium 7X35 WA 8200,- Skywatcher 60/900 refraktor+EQ-1 26900,-

A feltüntetett árak 2013. augusztus 31-ig érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
További kínálatunkat megtalálja a bolt.mme.hu oldalon!

Megrendelés: bolt.mme.hu, postai úton: MME Bolt 1121 Budapest, Költő utca 21. Szállítás: a postai utánvét költsége 1500 Ft (5 kg-ig). 
Nettó 35000 forintos vásárlás felett a postaköltséget átvállaljuk, kivéve az odúknál és az etetőknél. Személyes átvétel és vásárlás:  

1121 Budapest, Költő utca 21. Kedd–szerda 10–16 óra között. A webboltban található akciós termékekre további kedvezmény nem jár!
Kedvezmények: az MME tagjai 10% árengedménnyel vásárolhatnak nálunk.  

Megrendelés és további információ: telefon: +36-20/969-7778, e-mail: mmebolt@mme.hu.  
Boltunk kínálata rendszeresen bővül. Ismerkedjen meg teljes választékunkkal, látogassa meg a bolt.mme.hu honlapunkat!

Könyvek, kiadványok

 Európa madarai 4900,- Új amatőr természetbúvár 6200,-
 Vadvirágok (Fürkész könyvek) 1800,- Lepkék (Fürkész könyvek) 1800,-
 Herman O.: A madarak hasznáról és… 2175,- Magyaro. ritka fa- és cserjefajainak atlasza 5990,-
 Magyarország orchideáinak atlasza 9900,- Madarak Budapesten 2500,-
 Magyar madárvonulási atlasz 11900,- Milyen csillagkép ez? 1280,-
 Ragadozó madarak 700,- Budapest természeti kalauza 3990,-
 Madárvendégek a kertben 2805,- Melyik ez a fa? 3990,-
 Hétköznapok a természetben CD-vel 3500,- Magyarország emlőseinek atlasza 5990,-
 Állat- és növényhatározó 4990,- Növények 6495,-
 És ez melyik csillag? 2980,- Varázslatos madárvilágunk 1990,-
 A Hortobágy madárvilága 10390,- A madárvonulás atlasza 3500,-
 A világ madarai 12740,- A nádasok kezelése 1000,-
 Denevérhatározó 1000,- Az éjszakai égbolt atlasza 3000,-
 Virágok és évszakok 2980,- Európa fái 6990,-
 A természet kisenciklopédiája 2990,- Schmidt Egon: Egérbirodalom 850,-
 Schmidt Egon: A kisfiú és a madarak 850,- A madár 1700,-
 Milyen állatnyom ez? 1280,- Milyen madár ez? 1280,-
 Milyen fa ez? 1280,- Milyen rovar ez? 1280,-
 Schmidt Egon: Majom Muki az erdőben 850,- Schmidt Egon: Manócska 850,-
 Milyen gomba ez? 1480,- Schmidt E.: Születésnap az állatkertben 990,-
 Csodálatos madarak 2990,- Bogarak a Pannon régióban 19500,-
 Gombák kézikönyve 2700,- Európa madarainak enciklopédiája 4990,-

K I E M E LT  A J Á N L A T

Kényelmes pamut póló az 2013-as év madara (gyurgyalag) grafikával. 
Kapható méretek: S, M, L, XL, XXL. 

Mivel a pólók egyedileg készülnek, kb. 7-15 nap a szállítási határidő! Ára 3300 Ft.
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ATX 30-70x95 ATX 25-60x85ATX 25-60x65

ATXSTX.SWAROVSKIOPTIK.COM

FORRADALMIAN ÚJ LÁTVÁNY
ATX / STX: MODULÁRIS TELESZKÓPOK

Az ATX/STX sorozat termékei a funkcionalitás új szintjét hozzák el Önnek. 
Az objektívméret változtatása révén most először válik lehetővé a 

teleszkópok teljesítményének átalakítása. Ha például vizenyős vagy 
partközeli terepen végez madármegfi gyelést, válassza a 95 mm-es 

objektívet és élvezze a kristálytiszta részleteket biztosító felbontást, 
akár 70-szeres nagyítás mellett. Következő kiruccanásához vagy 

hosszas terepen való tartózkodásához vigyen magával egy kompakt 
65 mm-es objektívet. Így bármely helyzetben feltalálja magát és 
garantáltan nem szalaszt el egyetlen különleges pillanatot sem!

 ÚJ 

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

SWAROVSKI OPTIK KG
Tel. +43/5223/511-0
info@swarovskioptik.at
facebook.com/swarovskioptik
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