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oRszágos AdAtsoRoK
A fajvédelmi program keretében az MME Kékvér-
cse-védelmi Munkacsoportja által végzett széles-
körű állományfelmérés során 2014-ben ismét az 
előző éveket meghaladó számú pár kezdett költésbe. 
Az országos állományt 1250-1350 párra becsüljük.
A felmérésekkel lefedett területeken összesen 1197 
fészket foglaló párt derítettünk fel, ezek területi 
megoszlását az 1. táblázat részletezi.
A Munkacsoport tagjai a 2014-es szezonban ha-
zánkban mintegy 1014 fiókát és 67 kifejlett mada-
rat gyűrűztek meg ornitológiai gyűrűvel és egye-
di színes gyűrűs kombinációval. Ebből csak a futó 
LIFE projekt mintaterületein 329 (238 KMNPI+ 91 
BNPI) kirepülés előtt álló fióka és 67 kifejlett kék 
vércse (KMNPI) kapott színes gyűrűt.
A vonulás előtti gyülekezés Magyarországon 2014. 
szeptember második hetében érhette el csúcspont-
ját, 17-én összesen 31 éjszakázó helyen 5936 kék 
vércsét számoltunk. Idén is a dévaványai gyüleke-

zőn számolták a legtöbb madarat, 2000 példány volt 
szeptember 10-én és egy héttel később is még a te-
rületen tartózkodott 1800 példány.

A mintAteRületen folyó KutAtásoK

Költési siker
A 2014-es évet két főbb jelenség kísérte végig, ami 
a vércsék költési eredményét is alapvetően meg-
határozta:
•	 a közelmúlt legerősebb mezei pocok gradációja
•	 a rendszeresen visszatérő, elnyúló hidegfrontok. 

A rendkívül erőteljes mezei pocok gradációt jól 
ki tudták használni a ragadozómadarak és emlő-
sök, ezerszám pusztítva el a kártevőket naponta. 
A mintaterületen – vércsetelepek közelében – több 
olyan lucernás sorsát is nyomon követtük, amelye-
ken nem látszott érdemi kártétel. A pockok mind-
emellett lokálisan akár tarra rágták a lucernásokat 
és egyéb kultúrákat.
A rágcsálók száma az érintett régiókban az átla-
gos évek sokszorosa volt. Ezeken az élőhelyeken 
a táplálékbőségnek köszönhetően nem csak a kék 
vércsék kezdtek nagy tojásszámú fészekaljakkal 
költésbe, de általánosnak számítottak a 6-7, sőt 8 
fiókás vörös vércse, valamint az akár 9 fiókás er-
dei fülesbagoly fészekaljak is.
Ahol az időjárás nem szólt bele jelentősen a köl-
tések kimenetelébe általánosan elmondható, hogy 
a vaskos mezei pocok menü hatására a fiókák az át-
lagosnál nagyobb súlyúak, jobban fejlettek voltak. 
Ahol azonban az esős, rossz időjárás akár többször 
is napokra lehetetlenné tette a zsákmányszerzést, 

Nemzeti Park Igazgatóság /
National Park Directorate

Ismert foglaló pár/
Observed occupying pair

BNP 165

DINP 16

KNP 134

KMNP 487

HNP 395

Összesen / Total 1197

1. táblázat: A kék vércse foglaló párok megoszlása Nemzeti 
Park igazgatósági területek között 2014-ben* 
Table 1.: Distribution of Red-footed Falcon occupying pairs 
according to National Parks in Hungary, 2014 
* Forrás: Magyar kékvércse-védelmi munkacsoport (2014) 
A felhasznált adatok a munkacsoport tagjainak biotikai 
adatbázisából származnak: BNPI, DINPI, HNPI, KMNPI, 
KNPI és MME

1. kép: Hím kék vércse 
(fotó: Palatitz Péter) 
Male Red-footed Falcon
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a fiatalok az átlaghoz képest kisebbek voltak, leg-
alább 3-4 nappal elmaradnak a normál növekedé-
si görbe alapján elvárható fejlődési ütemtől. A he-
lyi időjárás tehát erősen korlátozta a táplálékbőség 
következtében kialakult lehetőségek kiaknázását.
A viharok kísérőjeként csak július hónapban 
141 mm (!) eső esett, ennyi egész nyáron át is rit-
kán hullik le a Vásárhelyi-pusztában. A heves szél-

lökések és hirtelen lezúduló csapadék szinte min-
den kitett helyen tönkre is tette a szarkafészkekben 
és dolmányosvarjú-fészkekben fiókát nevelő párok 
költését. Sok esetben még a szélirányba néző fedett 
költőládák is úsztak a vízben, ahogy egy-egy in-
tenzív esőzés telehordta őket. Két esőfront között 
az egy-egy hetes száraz időszakok aztán másként 
tették próbára a családokat. A közel 100% pára-

1.ábra: A kék vércse 
állományfelmérések 
eredményei 2003-2014 között 
Magyarországon* 
Figure 1.: Red-footed Falcon 
breeding population size 
in Hungary between 
2003 and 2014

* Forrás: Magyar kékvércse-
védelmi munkacsoport 
(2014) A felhasznált adatok 
a munkacsoport tagjainak 
biotikai adatbázisából 
származnak: BNPI, DINPI, 
HNPI, KMNPI, KNPI és MME
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2. ábra: A sikeres fészkek 
aránya a kutatási területen 
2006-2014 között
Figure 2.:  Proportion of 
successful nests in the study 
area (HUKM10004)

* Forrás: Kotymán László 
(KMNPI), Solt Szabolcs és 
mtsai (MME Kékvércse-
védelmi kutatócsoport) 

Megj.: Az oszlopok szélessége 
a tojásrakásig eljutott párok 
számával arányos
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tartalom mellett harminc fok feletti kánikula kö-
szöntött a tájra, és a fészkekben nem sokkal volt 
különb a klíma, mint egy befőttes üvegben. A kö-
rülmények ilyetén kombinációja két csoportra osz-
totta a kék vércse fiókákat a kelés időpontja és az 
utódok kondíciójának megfelelően. A korábban 
cseperedők – a „húzó csapatot”, míg másik felük 
inkább a „lemaradók” táborát erősítette. Előbbiek 

voltak az erős, nehéz, életre való és korán, sok eset-
ben szokatlanul korán, akár húsz naposan kirepülő 
fiókák, míg utóbbiak a gyenge, kis testtömegű és 
lassan fejlődő csoport.
Első alkalommal figyeltük meg, hogy egy háromfi-
ókás kék vércse fészekaljnál hőgutát kaptak a fris-
sen kikelt fiókák.

2. kép: Kékvércse élőhely Kazahsztánban (Naurzum) (Fotó: Palatitz Péter MME) / Habitat of the Red-footed Falcon in Kazahstan 
(Naurzum) (Photo: Peter Palatitz MME)

3. ábra: A sikeres párok  átlagos repített fiókaszáma a kutatási területen
Figure 3. Mean number of fledged juveniles by successful nests of the study area (HUKM10004)

* Forrás: Magyar kékvércse-védelmi munkacsoport (2014) A felhasznált adatok a munkacsoport tagjainak biotikai adatbázisából 
származnak: BNPI, DINPI,HNPI, KMNPI, KNPI és MME
Megj.: Az ábrán a körök az átlagot, a függőleges szakaszok pedig a szórást mutatják.
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Az előbbiekben festett vegyes körkép mellett 
a 2014-es esztendő hozott egy különösen kedves 
apropót is: alkalmunk volt meggyűrűzni egy olyan 
kék vércse fészekaljat, amely talán a hidat jelképe-
zi a létéért küzdő szlovákiai és hazai nyugati ha-
társzéli, valamint a mindehhez bázist nyújtó ke-
leti-országrészben fészkelő kékvércse-állomány 
között. A Fejér megyei egyetlen fészkelő pár a Sár-
víz-völgyben foglalt egy költőládát a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai által létre-
hozott kis műfészek telepen (3. kép).

vonulás
A Kárpát-medence kék vércse állományának őszi 
vonulási útvonalai évek óta ismertek. Kevés infor-
mációval rendelkeztünk eddig arról, hogy a tőlünk 
nyugatabbra és keletebbre, földrajzilag a Kárpát-
medencétől elkülönülő állományok egyedei merre 
vonulnak, valamint hogy mi zajlik a telelőterüle-
ten. Összesen 10 darab Microwave 5 grammos mű-
holdas jeladót szereltünk fel adult kék vércsékre.
A legnyugatabbi költőterületen Olaszországban 
a Pármai-síkon egy madár (Apolló) kapott jeladót. 
Magyarországon a Vásárhelyi pusztán három rég-
ről ismert színes gyűrűs példányt jelöltünk meg 
(Ági, András, Ákos).
Romániában a Duna-deltában három ismeretlen 
származású átvonuló egyedre szereltünk adót egy 
őszi kirándulás során (Karma, Ubul, Karaj).

Végül, de nem utolsó sorban a Kazahsztán északi 
régiójában a Naurzum Nemzeti Parkban költő há-
rom kék vércse (Aisa, Dana, Adai) megjelölése zár-
ta a projektünk „keleti nyitását” (4. kép).
Az egyik jeladó (Karaj) sajnos vélhetően meghi-
básodott, mert közvetlen az elengedést követően 
és azóta sem adott jelet, míg Aisa Kazahszánból 
mindössze Ukrajna és Oroszország vitatott ha-
tárterületéig jutott, ahonnan szeptemberre meg-
szűnt a jelfolyama. A többi hét vonulásba kezdett 
és a Földközi-tengert átrepülő madár az egyenlítői 
esőerdőt átszelve szerencsésen elérte a délnyugat-
afrikai telelő területet (4. kép).
A megfigyelt vonulási mintázat több érdekességre 
hívja fel a figyelmet:
•	 az összes adult kék vércse hasonló stratégiá-

val és irányultsággal ugyanarra a telelőterü-
letre vonult

•	 ÉK-DNY irányú útvonalakon haladtak a köl-
tőterületet elhagyva a Száhel-övezetig, csak 
kényszerhelyzetben (rossz időjárási viszonyok) 
szakították meg több napra a vonulásukat, az 
esőerdőt átszelve jutottak el Angolába

•	 a költőhelyeiket egymástól elválasztó nagy 
távolság ellenére a hatalmas telelő területen 
olykor igen közel voltak egymáshoz 
(aggregálódtak)

Néhányunknak volt szerencséje 2014 februárjában 
a botswanai telelőterületeken is megtapasztalni mi 
lehet ilyenkor oly vonzó arrafelé madaraink számára.

3. kép: A három fiókás Sárvíz-völgyi fészekalj (fotó: Solt 
Szabolcs) The bridge between the Hungarian core population 
and the Slovakian breeding pairs: the only known Red-footed 
Falcon clutch in Fejér county after ringing

4. kép: Ubul első szárnycsapásai műholdas jeladóval (Fotó: 
Nagy Attila, Milvus Csoport) / First wing beats of Ubul with 
PTT after release (Photo: Attila Nagy, MILVUS Group)
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5. kép: A termeszeken kívül az Afrika déli felén időszakosan hatalmas tömegekben rajzó szöcske fajok is fontos táplálékai a kék 
vércséknek (Fotó: Palatitz Péter MME) In Southern Africa apart of termites some Bradyporidae species showing periodically large 
gradations are also important prey sources of Red-footed Falcons

1. térkép: A műholdas jeladóval jelölt kék vércsék őszi útvonalai (Térkép: Fehérvári Péter, MTM) 
Post-breeding migratory routes of Red-footed Falcons (Map: Peter Fehérvári, HNHM)
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A kék vércsék jobbára nem a nyílt szavannás élő-
helyeken telelnek, hanem a zártabb, bozótos sza-
vannákon és az ún. Mopane erdőkben.
Csapatunk a botswanai Letlhakane régiójában lévő 
bozótosban mintegy 70 km-nyi autózást követő-
en 3000 éjszakázó amuri vércse között látta meg 
az első kék vércséket. A területen egészen a nyu-
gatra lévő namíbiai határig erős rajzásban volt egy 
nagy testű szöcskefaj (Bradyporidae sp.) (5. kép). 
A bokrokon mindenfelé üldögélő rovarokat a vér-
csék az ágakat megrugdosva szedték össze, és a le-
vegőben ették meg. Később tömegesen rajzó terme-
szeket kapkodó kék vércséket is láttunk.
Ahogy nyugatra haladtunk egyre több kék vér-
cse került szem elé, a kalahári peremvidékén 
Sekoma és Jwaneng között a középfeszültségű ve-
zetékeken összesen közel 600 madarat számoltunk.
Bővebb úti beszámolónk és fotógalériánk a honla-
punk „hírek” rovatában elérhető.
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További információk a projektről és a fajvédelmi 
programról a www.falcoproject.eu honlapon 
olvashatóak.
A ’kék vércse védelme a Kárpát-medencében’ 
(LIFE11 NAT/HU/000926) programot az 
Európai Unió LIFE alapja támogatja.

RepoRt of BiRdlife hungARy 
Red-footed fAlcon conseRvAtion 
WoRKing gRoup 2014
In 2014, we registered a total of 1197 Red-footed 
Falcon (Falco vespertinus) breeding attempts in 
Hungary. We estimated the countrywide breed-
ing population to 1250-1350 pairs. The maximum 
number of counted individuals during our weekly 
pre-migratory roost site survey was 5936 individu-
als at 31 locations in the second week of September.
2014 was the year of extremes. We observed a se-
vere common vole (Microtus arvalis) gradation 
peak, which provided for an abundance of poten-
tial prey for the falcons never seen before at our 
study site, the Vásárhelyi Plains (HUKM10004). 
However, the weather in the breeding season also 
produced unprecedented precipitation extremes, 
possibly causing low success rate of breeding at-
tempts (55%, n=184) and low breeding success 
(2,3 nestlings/successful nest) despite high prey 
densities.
We ringed 396 Red-footed Falcons (329 juveniles 
and 67 adults) in the two study areas of the LIFE+ 
project in 2014.
We equipped a total of 10 adult birds with PTTs in 
Italy, Hungary, Romania and Kazakhstan. Nine 
Red-footed Falcons successfully arrived to their 
wintering grounds (Angola, Botswana, Namibia), 
and thus revealed the post-nuptial migratory 
routes of a significant part of the world popu-
lation. For more details on the current project 
activities visit: http://falcoproject.eu
The REDFOOT project is supported by the Euro-
pean Union’s LIFE-Nature Fund.

http://www.falcoproject.eu
http://www.falcoproject.eu

