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Hosszú farkú apróságok

A madarászok és madárkedvelők túlnyomó többségének van egy vagy 
két kiválasztott kedvenc fa ja , esetleg csoportja, amelyet vagy amelye
ket a több iné l is jobban kedvel vagy amelyekkel tudományos cé lla l is 
foglalkozik. Vannak, akiket elsősorban a ragadozók érdekelnek, mások 
a baglyokra esküsznek, ismét mások számára a méltóságteljes reptű 
gémek, a tavasszal tarka to liakka l ékes récék vagy éppen a hangosan 
gágogó nyári ludak a legkedvesebbek. A legnagyobb tábora mégis az 
énekesmadaraknak van. Nagyon sok ember számára ők je len tik  a „m a 
dár”  fogalom  megtestesítőjét, de hogy a meglehetősen nagy és szer
teágazó csoporton belül hogyan oszlik meg az érdeklődés, hány „sza
vazatot”  kapnának a cinegék, a fülem ülék, a rigók vagy a vörösbegy, 
azt leg fe ljebb egy nagyon részletes felmérés dönthetné el. Ez tu la jd o n 
képpen nem is fontos. Azt azonban bizonyosra veszem, hogy kevés 
olyan hazai m adárfa j akad, amely első p illantásra annyi szeretettel 
vegyes csodálato t vá ltana ki és amelyre annyira illenének a m adárba
rátoktól oly gyakran h a llo tt „édes”  vagy „a ranyos" jelzők, m int éppen 
az őszapó. Ha egy-egy ilyen hosszú farkú, kicsit m indig borzolt fehér 
fe jto lla i közül csillogó sötét szemeivel bizalommal ránk p illan tó  m adár
ka elénk kerül, még az olyan emberek szeme is megakad ra jta, akik 
egyébként vajmi keveset törődnek az erdők és mezők to llas lakóival. 
Ha akadna valaki, ak it még meg kellene győzni a m adárvilág szépsé
géről és kedvességéről, fe lté tlenü l az őszapó bemutatásával kellene 
kezdeni. Ez a szelíd, bizalmas és nagyon kedves m adár bizonyosan 
elnyerné mindenki tetszését.

Az őszapót fe ltűnően hosszú farka, rövid csőre és tiszta fehér vagy a 
szemén ó t fekete csíkkal díszített fe je  jellem zi. Válla  rózsás árnyalatú 
vörhenyes, háta fekete, ez a szín a hát alsó felén rózsaszínesbe megy 
ót. Szárnya feketésbarna, a karevezők széles fehér szegése az össze
csukott szárnyon is jó l megfigyelhető. Faroktollai közül a középsők rö- 
videbbek, feketék, a három szélső to ll fehér szegélye és végződése re
pülés közben, különösen az elrugaszkodás és leereszkedés p illa n a ta i
ban jó l látható. Az alsótest fehér, o lda la  rózsás árnyalatú, a mellen e l
mosódott barnásszürke fo ltoka t ta lá lunk. A k ife jle tt madár hosszúsága 
14 cm, súlya kb. 9 gramm. A vedlés a nyár második felére, jú liusra , 
augusztusra esik.
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Az őszapó egyike azoknak a m adárfa joknak, amelyeket bárki bárm ikor 
könnyen felismerhet. Különösen hosszú farkuk az, amely félreismerhe- 
tetlenné teszi őket. Rendszerint sűrűn ha lla to tt hangjukra figyelünk 
fel, ha fe ltűnnek valahol a közelben. Ezután már minden különösebb 
nehézség nélkül követhetjük őket és kísérhetjük figyelemmel az ága 
kon keresgélő m adarakat.

Cinegék? Vagy mégsem azok?

A magyar m adártani szakirodalom éppen úgy m int például a népsze
rű, németből fo rd íto tt U rania sorozat madaras kötete az ősz
apókat a c inegefé lék (Paridae) csa lád jába sorolja és azon belül mint 
nemzetséget (Aegithalos) különbözteti meg. Ezt azonban azok az a lap 
vető viselkedéstani különbségek, amelyek az igazi cinegék (Parus nem
zetség) és az őszapók között fennállnak, s amelyre legutóbb Löhrl 
(1965) m utatott rá, erősen megkérdőjelezik és indokolttá  teszik az ősz
apók külön családként történő besorolását. A Palearktikum m adarairó l 
szóló nagy m unkájában már Vaurie (1959) is így tá rgya lja  az őszapó
kat. N ico la i (1971) az őszapók és függőcinegék közötti hasonlóságra 
m utat rá és felveti annak a lehetőségét, hogy az A eg itha lidae  csa
ládon belül őszapókat és függőcinegéket esetleg m int külön alcsalá- 
dok képviselőit lehetne tá rgya ln i. Különösen a kistermetű ázsiai ősz
apó fa jok m utatnak sok hasonlóságot a függőcinegékkel. Közeli roko
nai még a papagálycsőrű cinegék, ezt a csa ládot hazánkban a barkós
cinege képviseli. Az őszapó egyébként valóban sok m indenben 
különbözik a cinegéktől. Az egyes párok pé ldául nem ta rtanak  revirt 
(fa jtársak ellen védett kü ltőterü let), a fészeképítés m unkájában hím 
és to jó  egyformán részt vesz (a cinegéknél csak a to jó  épít), gyors 
fiókanövekedés, a valamilyen okból szabaddá vá lt példányok rend
szeres bekapcsolódása a fiókaetetésbe, a fa jon  belü li rendkívüli össze
tartás, a csapatosság, a meglehetősen nagy mozgáskörzet a nyári idő
szakban is, a finom  trillá kbó l á lló  veszélyt je lző hang, ezenkívül az a 
tény is, hogy a táp lá léko t soha nem szorítják le az u jja ikka l, m int azt a 
széncinegénél, kékcinegénél és közeli rokonainál megszoktuk. Isme
retterjesztő célla l készült kis sorozatunknak nem fe ladata  ilyen kérdé
sekkel részletesebben is fogla lkozni, fen tieke t csak azért említem, hogy 
felhívjam érdeklődő tag társa ink figyelm ét néhány időszerű m adártani 
problém ára. De érdemes a do logró l beszélni azért is, mert így ta lán 
világossá válik, mennyire fontos lehet a legkülönbözőbb m adárfa jok 
alapos, minden apró  részletre k iterjedő megfigyelése.
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Angliától Japánig

A nálunk is honos őszapó -  amelyet a rendszertannal fog la lkozó ku
ta tók 21 a lfa jra  tago lnak  -  Eurázsia lakója. M in t azt a m ellékelt té r
kép m utatja, Európában, Skandináviában magasra hatol észak felé, 
Ázsiában körü lbelü l a 60. szélességi fokig fészkel és elsősorban a kö
zépső tá ja ka t népesíti be. Elterjedése keleten Japánig terjed, de Kelet- 
Ázsióban délebbre hatol.

A fehér fe jű  törzsalak Európa északi és keleti részén él, de a ké to lda lt 
fekete csíkkal díszített fe jű  példányok m ellett hazánkban is ta lá lkozunk 
csaknem teljesen fehér fe jű  őszapókkal. Ezekre illik  igazán az őszülő, 
fehér fe jre  u ta ló  magyar elnevezés. Az Aegithalos nemzetséghez a ná
lunk is honos őszapó m elle tt a H im alá já tó l egészen Burmáig, Kína 
déli és keleti részéig, illetve Tajvan szigetéig további négy fa j ta rto 
zik. Ezeknek a farka sokkal rövidebb, ezért egyes szerzők külön nem
zetségbe (Aegithaliscus) soro lják őket. A család két további ta g ja  a 
Psaltria (egy fa j Jáva szigetén), illetve a Psaltriparus nemzetség (két 
fa j Eszak-Amerika nyugati fe lé tő l G uatem alá ig ). A teljesség igénye 
nélkül csupán ennyit az őszapók kissé bonyolu lt rendszertanáról.
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Fészeképítő művészek

Eldönteni azt, hogy melyik m adárfa j építi a legszebb, a legművészie- 
sebb fészket, a ligha lehetne. M ár csak azért sem, mert egy ilyen „ve r
senynél" fe lté tlenü l szubjektív szempontok érvényesülnének. Lehet, 
hogy valakinek elsősorban a fecskék sárból készített o tthona tetszik, 
mások a függőcinege hintázó remekművére esküsznek, de az sincs ki
zárva, hogy akadna olyan valaki is, aki a nád irigó  vagy az énekes 
nádiposzáta o tthoná t ta lá lná  a legszebbnek. Egy biztos: ha tárgyilagos 
zsűri ü lne a képzeletbeli zöld asztalnál, az őszapó fészke valószínűleg 
előkelő helyezést érne el, sőt m inden bizonnyal dobogós lenne.

Az e lm últ évtizedekben nagyon sok őszapó fészket láttam  és csodál
tam meg. Volt közöttük olyan, amelyet építő i egy hármas ágv illába 
terveztek, akadt, amelyik lucfenyő lefelé ha jló  sűrű ágai között vo lt e l
rejtve, de olyan is, am elyik erdőszéli mélyét o lda lában, az o tt lógó vé
kony gyökerek és száradó kórók kusza összevisszaságában épült. Több
ször ta lá ltam  vaskos akác vagy nyárfa v illá jában , közel a törzshöz, 
máskor bokros dom boldalon, sűrű galagonyában, kökény, boróka vagy 
vadrózsa ága i között, esetleg a sűrű gaz közé rejtve olyan alacsonyan, 
hogy a fészek a lja  már-már a fö ldde l érintkezett.

Gyakran figyeltem  egy-egy fészek építését, naponta többször is meg
néztem, mennyit ha ladtak vele, és a munka, majd később a kész re
mekmű m indig őszinte csodálatta l tö ltö tt el. Ha én vennék részt az em
líte tt képzeletbeli b írálóbizottság m unkájában, az őszapók teljesítm é
nyét biztosan aranyéremmel juta lm aznám .

M aga a fészek nyú jto tt zacskó a lakú, arasznyi, m integy 22 -23  cm 
hosszú és 10 cm széles. Anyaga moha, háncsdarabkák, pókhálószöve
dék, a csészét finom , puha to liakka l bélelik. Ez persze a végére ma
rad, először m indig a fészek a ljá t készítik el és m int a kőművesek, fo 
kozatosan ha ladnak fe lfe lé. A cinegékkel e llentétben m indkét madár 
épít és m int táplálkozás közben, ilyenkor is á llandóan együtt já rnak. 
Teli csőrrel érkeznek a fészek közelébe, bokor ágára, alacsony fács- 
kákra, a száraz fű közül kim agasló karókra ülnek, azután egyikük oda
rebben és megkezdi a magával hozott építőanyag bedolgozását. Párja 
mohával a csőrében türelmesen yárakozik s am ikor társa végzett, he
lyet cserélnek és végül ismét együtt repülnek el.

Am ikor a fészek csészéje már készen van, a hosszú farkú építőmester 
gyakran beleül a kis mélyedésbe és miközben csőrével a mohaszála
kat, háncsdarabkákat igazítja, ide-oda fo rgo lód ik  és testével is nyom
ja , fo rm álja , hogy a későbbi belső részt kialakítsa.
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A mór beboltozott és felső részén be járó  nyílással e llá to tt fészket kí
vülről finom zuzmó és háncsdarabkákkal, kéregfoszlányokkal, pókháló
szövedékkel fed ik  be és ezzel többnyire olyan tökéletesen álcázzák, 
hogy teljesen egybeolvad környezetével. A Zempléni-hegységben nyír
fán ta lá lt fészket építői szép fehér kéregdarabkákkal „deko rá lták ” , a 
Kis-Balaton Diós szigetén egy öreg fűz ágv illá jában  épü lt fészek kívül
ről a lig  látszott a sok finom, fűzfákról származó kéregdarabkátó l.

A fészeképítés számomra legbájosabb része a csésze bélelése, amihez 
az őszapó pár egy körü lbe lü l 200 méter sugarú körből minden valam i
revaló to lla t összegyűjt. Gyakran több  m int 2000 tollacska rejtőzik 
egyetlen fészek belsejében) Ha pedig valaki részletesen megvizsgálná 
és azonosítaná őket, azt tapaszta lná, hogy a környék szinte valameny- 
nyi m adárfa ja  képviselt benne. Ezt a nagy tarka p ihe to lla t pé ldául a 
fácánkakas veszíthette el valahol, azt a feketét a rigóktól „ké rte  köl
csön" az őszapó pár, a kicsi piros ta lán  a vörösbegy mellényéről való, 
az a kékesen cs illogó tollacska pedig még nem is olyan rég a fa tö r-
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zseken szaladgáló csuszka hátá t díszítette. Néha olyan nagy pihével a 
csőrükben érkeznek a kedvesen hívogató, cserregő madárkák, hogy 
szinte e ltűnnek mögötte. M intha csak valami tarka napernyőt ta rtaná 
nak maguk fölé.

A kész őszapófészken végül már csak egy szűk bejárónyílás marad, 
amely m indig az építmény felső részén helyezkedik el. Külfö ld i adatok 
szerint ritkán e lő fordu l a fe lü l nyitott fészek is, de ilyen esetben fe lte 
hetőleg a korábban elkészített és valamilyen okból e lpusztult fészek 
serkenthette a m adarakat arra, hogy otthonukat ilyen gyorsan „össze
csap ják".

A bejárónyílásban gyakran egy nagyobb p iheto ll van elhelyezve. Olyan 
ez, m int valam i függöny, amely óv az avata tlan  pillantásoktó l, de való
színűleg arra is alkalmas, hogy a március végén még ugyancsak hű
vös éjszakákon és hajnalokon a fészek belsejét védje a lehűléstől.

Bizalmas madárkák

Nagyon sok o lyan m adárfa j él hazánkban, amely különösen érzékeny 
az emberi háborgatásra. Néha csak véletlenül ugrasztjuk le fészkéről 
a vadgerlét, am ikor az erdőben vagy a parkban a bokrok között vá
gunk á t s bár nyomban eltávozunk a környékről, a gyanakvó, ta lán  
túlságosan is óvatos m adár mégsem tér vissza a fészkére. Sorsukra bíz
za, pusztulni hagyja a to jásokat. Ez még akkor is le lkiism eretfurdalást 
okoz az igazi madárvédőnek, ha érzi, hogy vétlen a dologban és tud 
ja  azt is, hogy a gerlepár valahol a közelben gyorsan póto lja  e lha
gyott fészekalját.

A vadgerle szélsőséges példa, de ugyanilyen csak éppen ellenkező e lő 
je lű  az őszapóé. Ami persze nem je len ti azt, hogy ne vigyázzunk na
gyon, ha fészküket felfedezzük valahol. De ha szép csendben megál
lunk a közelben és úgy figye ljük a fészkét építő vagy fió ká it etető ma- 
m adárpárt, semmi kárt nem okozunk, egyálta lán nem zavarjuk őket. A 
fészkükhöz érkező őszapók ugyan ele inte alaposan megnéznek ben
nünket — sa já t benyomásaim a lap ján  sokkal inkább kíváncsian, mint 
nyugta lanu l - ,  e lő fordu l, hogy egész közeire szállnak hernyóval a cső
rükben, néha szinte a kalapunkra ülnek, de néhány perc múlva, m int
ha mi sem tö rtén t volna, fo ly ta tják  megkezdett tevékenységüket. Ettől 
kezdve nyugodtan já rnak  táp lá léké rt és érkeznek te li csőrrel a fészek
hez. ha nem változtatunk helyet és nem teszünk fe ltűnő m ozdulato
kat, számukra ettől kezdve lá thatóan nem sokkal je len tünk többet, 
m int az a csenevész fácska, amelyik ugyancsak a fészkes bokor köze-
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lében á ll. M ondhatná valaki, hogy a fió ká it etető vagy a fészkét építő 
m adarat a kényszerítő ösztön ha jtja , ha kell az ember közelébe. H a llja  
a fiókák kérő hang já t s fé le lm ét félretéve igyekszik megetetni őket. Ez 
sok mdárnál valóban így van, de a természetüknél fogva bizalmas ősz

apók ez esetben is kivételt je lentenek. Ezt bárki sa já t maga is meg
figyelheti, ha ősszel vagy télen, tehá t a költési időn kívül, kíséri figye
lemmel az eleség után kutató őszapókat. Néha szinte karnyújtásnyira 
jö tt elém egy-egy peték és rovarok után kutató hosszú farkú madárka,
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de bár egészen biztosan felismerte bennem az embert, nem látszott 
riad tnak és esze ágába sem ju to tt, hogy meneküljön. Csillogó sze
meivel kicsit kíváncsian, kicsit csodálkozva nézett rám, aztán nyugod
tan fo lyta tta  a keresgélést, m intha csak egy öreg, mohos fa tuskót lá to tt 
volna. Az őszapó valóban az a madár, amelyről semmi rosszat nem té 
telezne fel az ember. Kedves, szeretetre méltó lénye egész m egjelené
sében, viselkedésmódjában megnyilatkozik.

Földszinten és emeleten

Az őszapó egyike legkorábban fészkelő m adarainknak. Kedvező idő já 
rás esetén a csapatok már feb ruár második fe lében párokra szakadoz
nak és megfigyeléseim szerint a hó vége felé már a kiválasztott fészkelő
hely közelében tartózkodnak. Sűrűn ha lla to tt „szi-szi-szi" és je llegzete
sen cserregő (,,cerr-cerr) hang juk a lap ján  könnyű felfedezni őket, am i
kor pedig többször egymás után lá tjuk  a párt csaknem azonos irányba, 
illetve onnan visszafelé repülni, szinte bizonyosra vehetjük, hogy meg
kezdték a fészek építését. Ezt egyébként a csőrükben ta rto tt mohacso- 
mócskák m indennél ékesebben bizonyítják.

Hazánk középső és déli részein a párok többnyire március első felében 
kezdenek a fészeképítéshez. Budakeszi közelében például 1981. III. 9-én 
már hordta az anyagot egy pár. Tihanyban 1978. III. 16-án már kész 
fészket ta lá ltam . Budaörsön naplóm adata i szerint 1974-ben ugyancsak 
március 16-án fé lig  kész fészek, amelyet néhány nap a la tt, március 
21-éré teljesen beboltoztak. Az Északi Középhegységben, ahol március
ban gyakran még hó borít m indent, az őszapók is később költenek. 
Varga Ferenc tapaszta la ta i szerint Zagyvaróna környékén á lta lában  
március derekán kezdődik a fészkelés, így például 1977-1983 között a 
még épülőben levő fészkeket legkorábban március 15-20. között ta lá l
ta. A lázbérci víztározó közelében 1974. III. 28-án ta lá ltam  egy párt, 
amely még csak az alapozással végzett. Persze ilyen esetben e lő fo r
du lha t az is, hogy a megkezdett fészek valam ilyen okból kifolyólag 
tönkremegy és a pár kénytelen ú ja t építeni. Letépheti a fészekalapot 
az erős szél, de tönkretehetik emberek vagy á lla tok is. Budakeszi kör
nyékén egy ízben a nyomok szerint vaddisznók vá lto ttak á t éjszaka 
azon az alacsony, ú t menti gazoson, ahol a megkezdett fészek volt, és 
teljesen széttaposták.

Tőlünk északabbra a fészkelés kezdete fokozatosan e lto lódik, de azért 
az őszapó o tt is a viszonylag korán költő fa jok  közé tartozik. Sten Berg
mann, a neves svéd zoológus szerint például Stockholm közelében az
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őszapók kedvező idő járás esetén március végén lá tnak neki a fészkek 
építésének, de hosszan tartó , kemény té l esetén ez az időpont április  
e le jére  to lód ik  át.

Az őszapó á lta lában  alacsonyan fészkel, de azért néha szokatlanul ma
gasan is építhet. M agam  a fészkek zömét 0,5—5,0 méter között ta lá l

tam, de pé ldául az a pár, amelynek Budakeszi m elle tt alacsony bokor 
ága in  ép íte tt fészkét szajkó te tte  tönkre, néhány nap múlva az onnan 
mintegy húsz méternyire kezdődő öreg tö lgyerdő egyik szélső fá jának 
csúcsába, sárga fagyöngybokorba hordta az építőanyagot. Varga Fe-
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renc Zagyvaróna környékén az évek során 134 őszapó fészket ta lá lt, me
lyeknek a ta la jtó l mért magassága a következő vo lt (az első kategóriá
ban négy fészek a ta la jon  volt elhelyezve):

0— 1 méterig 54 fészek 40,3%
1 - 2  méterig 39 fészek 29.2%
2—10 méterig 37 fészek 27,6%

10—15 méterig 4 fészek 2.9%

Északon, Svédországban a már em líte tt zoológus, Bergmann szerint a 
fészkek átlagosan 5—10 méter között épülnek, m int maximális magas
ságot ő is 15 métert említ. A  szakirodalom ban azonban szerepelnek 
Európából 19-21 méter közötti adatok is.

Az őszapók a legsűrűbben a ha jna li és reggeli órákban já rnak  a ké
szülő fészekhez. Dél fe lé nagyobb szünetet tartanak, néha órákra is 
abbahagyják a munkát, de a késő dé lu tán i órákra ismét m egélénkül
nek. H irte len beköszöntött kedvezőtlen időjárás, havazás, viharos szél 
akár több  napra is megszakíthatja az építést és a párok csak az idő 
járás kedvezőbbre fordulása után fo ly ta tják  azt. Zavartalan körülm é
nyek között a fészeképítés valamivel több  m int két hétig ta rt, de e l
pusztult o tthonukat h ihetetlen gyorsan póto lják. Bergmann em lít egy 
esetet, am ikor a szajkó á lta l szétdúlt fészek tu la jdonosa i nem egészen 
egy hét a la tt ú ja t építettek.

Segítenek a rászorulóknak

Am ikor a viszonylag nagy, művészi kivitelű fészek már készen van, a 
to jó  megkezdi a to jások lerakását. N aponta egy, sárgásfehér alapon 
vörhenyesen foltozott, apró tojással bővül a fészekalj (a to jások átlagos 
nagysága 14X11 mm), és a to jó , am ikor már az utolsót is lerakta, né
ha már valamivel korábban, kotlani kezd. Az őszapó fészekalja Közép- 
Európában á lta lában  7—10 tojásból á ll, Makatsch adata i szerint az első 
fészekalj á lta lában  10-12, a második 6 -7  to jásból á ll. Kivételesen 
akadnak 14, de csupán 5 -6  to jás t tarta lm azó fészekaljak is.

A kotlást csaknem teljes egészében a to jó  végzi, bár egyes megfigye
lők szerint időnként a hím is besegít. N ico la i szerint a kotlás ideje 
a la tt a hím többnyire  szintén a fészekben éjszakázik.

11



A fészekben persze nincsen nagyon sok hely, különösen nem az olyan 
hosszú farkú m adár számára, m int am ilyen az őszapó. A to jó  a kotlás 
ideje a la tt korm ányto lla it e lhajlítva, fé lig  karikára görbítve ta rtja  és 
ezek természetesen akkor sem egyenesednek ki nyomban, am ikor rö
vid időre e lhagyja a fészket, hogy némi táp lá léko t vegyen magához. 
Ha áprilisban vagy később a nyár folyamán olyan őszapót látunk, 
amelynek hosszú farka furcsán és szokatlanul o ld a lt görbül, biztosra 
vehetjük, hogy egy ilyen kotló m adár van előttünk. Ha óvatosan a 
nyomába szegődünk, rövidesen elvezet bennünket a fészekhez, ahová 
néhány rovar és pók bekebelezése után sürgősen visszarepül.

A kotlási idő 12—13 nap, de a kelés után a to jó  egy ideig még a fé 
szekben marad, hogy a csupasz és magatehetetlen apróságokat me
lengesse. A fiókák azonban gyorsan fe jlődnek és ha a szajkó vagy más 
ellenség nem jön  közbe, néhány nap múlva már nincs szükségük a 
to jó  melengetésére és m indkét szülő hord ja az eleséget számukra. A 
m adárpár a ká r a fészek építésekor, az etetés idején is m indig együtt 
já r. Egyszerre érkeznek a fészekhez, letelepednek a közeli ágra, majd 
egyikük a bejárathoz röpül, hogy az izgatottan hangoskodó fiókáka t 
megetesse. Párja ezalatt egy közeli ágon ülve lá thatóan nyugta lanul, 
ide-oda fészkelődve várakozik s a lig  repü lt el az etető madár a fé 
szektől, nyomban ő is a be járatná l terem. Az első időszakban az öreg 
m adarak bebújnak a nyíláson és bent megfordulva ürülékkel a csőrük
ben ismét fe jje l bú jnak ki onnan. Később, am ikor a fiókák már to lla 
sodnak, valamennyien az a jtóhoz igyekeznek és az odaszálló öreg 
m adarat már messziről 2 -3  tágra  nyitott sárga csőröcske várja. Ilyen
kor persze lényegesen gyorsabban megy az etetés, az eleséggel érkező 
madár a fészek o lda lába  kapaszkodva dug ja  a táp lá léko t a fiókák to r
kába és máris odébb rebben, hogy helyet ad jon  türe lm etlenül várako
zó párjának. M iu tán  mind a ketten etettek, szokott kapcsolatot ta rtó  
hang juka t halla tva együtt, egy irányba repülnek el.

A Budai-hegyekben és másutt azt tapaszta ltam , hogy az egyes párok
nak többnyire van egy-egy különösen kedvelt táp lá lékgyű jtő  terü lete, 
amelyet rendszeresen felkeresnek. Ilyenkor m indig pontosan m eghatá
rozható útvonalon repültek el és természetesen ugyanabból az irány
ból érkeztek vissza te li csőrrel a fészekhez. A reggeli időszakban meg
lehetősen sűrűn, átlagosan 2 -4  percenként fo rdu ltak  és etették a m in
dig éhes csemetéket.

Nagyon kedves vonása az őszapónak az egymáshoz való h ihetetlenül 
erős ragaszkodás. Ez nemcsak abban nyilvánul meg, hogy magányos 
őszapót gyakorla tilag  soha nem lá thatunk, a pár (költési időben) m in
d ig  együtt van, az ősztől tavaszig együtt já ró  kisebb-nagyobb csapatok
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tag ja i, esetleg a nyár második fe lében ugyancsak csapatosan kóborló 
fia ta lok  pedig még az éjszakát is együtt tö ltik  sűrű lombú fák vagy 
bokrok ágain, ahol szorosan egymás mellé húzódva pihennek. M intha 
csak összefonódott, egymásba karo lt puha vattacsomók ülnének az 
ágon. Talán annak is néznénk őket, ha az a lu l áru lkodóan lógó hosszú 
fa rokto llak  nem bizonyítanák egyértelműen, hogy pihenő őszapócsa
pa t van e lőttünk. A  fa jon  belü li szoros egyedi kapcsolatot, amely min
den őszapóra egyaránt jellem ző, az a nagyon gyakran m egfigyelt je 
lenség bizonyítja a legszemléltetőbben,, am ikor a fészküket, fióká ika t 
veszített párok nyomban betársulnak a szerencsésebb szomszédhoz és 
ettő l kezdve négyen nevelik azok fiókáit.
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Széncinegéknél, kék cinegéknél, fü lem ülénél vagy vörösbegynél való
színűleg heves ellenállást, elkeseredett harcot vá ltana ki egy idegen 
pár váratlan megjelenése a fészek környékén. Nem így az őszapóknál, 
ahol mindez természetes, m agától értetődő s az a pár, amelyik a szaj
kó vagy más á lla t jóvo ltábó l csa lád já t veszítette, a szomszédos fészek
ből ha llo tt kérő hangok a lap ján  nyomban ismét gyűjteni kezdi az ele- 
séget és máris repülnek, hogy etessék az éhes fiókákat. E lőfordult 
már, hogy hat m adár hordta a pókokat és a hernyókat ugyanabba a 
fészekbe s az o tt nevelkedő fiókáknak igazán semmi okuk nem lehe
te tt az e llá tásra. N ico la i ada ta i szerint néha az első költésből szárma
zó fiókák is besegítenek később kelt testvéreik táp lá lásába.

Bergmann Stockholm közelében levő otthonába egy ízben egy fészek- 
a ljny i őszapó fió kó t hoztak, amelyeket ő friss hangyatojással (hangya
báb) kezdett nevelni. A doboz, amelyben a fiókák voltak, egy nyitott 
ablakú szoba közepén lévő asztalon á llt. Egy őszapó pár, amely élelem 
után keresgélve á trepü lt a kerten, m eghallotta az apróságok kérő 
hang já t és azon nyomban etetni kezdett. Félelem nélkül repültek be az 
ablakon és ettől kezdve Bergmannak már semmi dolga nem akadt 
a fiókákkal. A véletlenül arra tévedt pár magától értetődő természe
tességgel „a d o p tá lta "  őket és am ikor k ito llasodtak, a tudós ab lakán 
á t repültek ki a kertbe.

Egész évben nálunk vannak

őszapókka l minden évszakban ta lá lkozhatunk. Míg tavasztól a nyár 
második fe lé ig  -  körü lbelü l márciustól jú lius  végéig —, azaz a fészke- 
lési időszakban többnyire párban lá tju k  őket (kivételt képeznek a ki
repü lt fia ta lok , amelyek együtt maradnak), ősszel és télen csaknem 
m indig kisebb-nagyobb csapatokban figye lhe tjük  meg őket. Ilyenkor 
e lő fordu l, hogy más fa jú , de hasonló táplálkozásm ódú madarakkal is 
tá rsu lnak és laza csapatokban együtt já r já k  az erdőt szén- és kék c ine
gékkel, fakúszókkal. Nem szívesen repülnek nagyobb távolságokra, 
inkább fáró l fára , ágró l, ágra szállnak és úgy vonulnak az erdőszé
len.

Az e lm últ években a M agyar M adártan i Egyesület ta g ja i egyéb ma
dárfa jok  m elle tt sok száz őszapót is meggyűrűztek, de a visszafogott, 
azaz újból kézbe került példányok egyelőre csak azt Bizonyították, hogy 
a mi őszapóink helyhez kötöttek, á llandó  madarak. Bár egy-egy ősz
apópár más apró madarakhoz viszonyítva a költési időben is meglehe
tősen nagy terü leten mozog, az ő sz i-té li időszakban a kóborló csapa-
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tok vadászterületüket táplálékszerzési célból még tovább szélesítik. Ke
mény télen, főként a nagy havazások idején a bokrosokba, gazos vá
gásokba húzódnak, ahol könnyebben ta lá ln ak  eleséget, m int a teljesen 
kopasz faágakon.

A középhegységekben az őszapó csapatok je lentős része ilyenkor a  
védettebb völgyeket keresi fel és gyakran olyan helyeken, például ker
tekben is fe lbukkannak, ahol költési időben soha nem lá tjuk  őket. A 
hazai á llom ány viselkedését te ljes bizonyossággal csak a további és 
nagy mennyiségben végzett gyűrűzések tisztázhatják.

Gaston ang lia i megfigyelései szerint az ősszel és té len látszólag min
den rendszer nélkül, ide-oda kóborló csapatok bizonyos terü leten be
lü l m aradtak és azt m int te rritó rium ot védték más szomszédos csapa
tokkal szemben. Tavasszal az add ig  társason mozgó őszapók fokozato
san párokra szakadoztak, de ha hidegebbre fo rd u lt az idő, ú jra ki
a laku ltak  a csapatok. Az egy társasághoz tartozó m adarak a gyűrűzé
sek ada ta i szerint többnyire a kiválasztott és té len rendszeresen be
já r t nagy te rritó rium  határa in  belül fészkeltek. Míg azonban a té li idő 
szakban főként az e rdőt já rták, a költési időben a bokrosokat részesí
te tték előnyben.

Hasonló megfigyelést végezhet bárki a hazai őszapó párokon is. A té li 
hónapokban a kóborló csapatok időnként az erdő belsejében is fe l
bukkannak, bár ebben az időszakban is előnyben részesítik a nyiladé
kokat és a szegélyrészeket. Fészkeik azonban m indig bokrosokban, ga 
zos vágásokban, erdőszélen, ritkás, ligetes helyen épülnek, az erdő 
mélyét elkerülik.

Ami a té li őszapó csapatok helyhez (territórium hoz) kötöttségét ille ti, 
az ang lia i, gyűrűzéseken a lapu ló  megfigyelések adata i egyelőre csak 
tám pontu l szolgálhatnak számunkra, mert bár egyesületünk ta g ja i ősz
apókat is je lö lnek, úgynevezett célgyűrűzéseket, különösen a té li idő
szakban, még senki sem végzett ezzel a fa jja l kapcsolatban. Az pedig 
egyá lta lán nem biztos, hogy a közép-európai populációk is a sziget- 
országiakhoz hasonlóan viselkednek. Schlenker (Radolfzell) megfigye
lései szerint például a Bódeni-tó környékén gyűrűzött példányokat is 
magukba fog la ló  csapatokat gyakran meglehetősen távol (egészen 100 
kilom éterig) e llenőrizték a jelölés helyétől Ez egyrészt azt je len ti, hogy 
a csapat tag ja i á llandóan és nagyobb vándorút alkalm ával is össze
tarto ttak, másrészt száz kilom éter akárhogy nézzük is, elég tekintélyes 
távolság egy á llandónak ismert m adárfa j esetében. De csak akkor, ha 
az á llandó  foga lm at nagyon is szűkén értelmezzük. M ert ha csupán a r
ról van szó, hogy ezek a m adarak té len, am ikor jóval kevesebb a táp-
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lá lék, a laposan kiterjesztik egyébként á llandóan be já rt mozgásterüle
tük  határa it, mégiscsak rendben van a dolog és az őszapót te ljes jo g 
gal soro ljuk az á llandó  m adarak közé.

Gromadzki lengyelországi ada ta i szerint a tengerpart mentén je lö lt 
példányok 500 kilom éternyire is e ltávolodhatnak.

Ezek után je len leg  csak azt á llítha tjuk  teljes bizonyossággal, hogy 
őszapókat Magyarországon az év minden szakában lá thatunk. De hogy 
a té li csapatokban esetleg nincsenek osztrák, jugoszláv, vagy szlovák 
madarak, azt ma még leg fe ljebb csak ta lá lga tha tjuk . A M adártan i 
Egyesület megalakulása óta erősen fe llendü lt madárgyűrűző munka 
valószínűleg e téren is ta rtoga t még meglepetéseket számunkra.

Az őszapó táplálékát

még a lig  vizsgálták. A távcsöves megfigyelés ennél a fa jn á l nem ele
gendő, egzakt eredményeket csakis a megfelelő módszerrel a fészeknél 
gyű jtö tt m inták a lap ján  nyerhetünk. Ha figyelemmel kísérjük az ága
kon keresgélő m adarat, még távcsővel is csak azt lá tjuk, hogy itt is, 
o tt is felcsíp va lam it a levelekről, a ga llyak hegyéről, de hogy mi volt 
az, ami olyan villámgyorsan e ltűn t parányi csőrében, szinte képtelen
ség m egállapítan i. Gyakran láttam  őszapót a levelekről gyors egymás
utánban felszedni va lam it és csak feltételezem, hogy ilyen esetben le- 
véltetveket fogyasztott. A keresgélő m adár azonban valószínűleg egy
form án jó  étvággyal kebelezi be az apró pókokat, lepkéket, hernyókat, 
a lka lm ilag  ta lán  hangyákat is eszik és nyilván nem veti meg az elé 
kerülő petéket és bábokat sem.

Dr. Török János Nagykovácsi ha tárában cseres-tölgyes erdószélen 
1981-ben és 1983-ban május 1 -10  között egy-egy fészeknél végzett tá p 
lá lékvizsgálatok a lap ján  a következőket á llap íto tta  meg: az őszapó pá
rok a legnagyobb számban pókokat, elsősorban karoló, gömb és keresz
tespókokat hordtak fiókóiknak, ez a te ljes anyag 40% -át képezte. Apró, 
10-15 m illiméteres hernyók a lko tták  a táp lá lék  30% -át, 10%-kal szere
peltek a poloskalárvák (főként mezei poloska), 5% -ka l a kétszárnyúak 
(pl. legyek) és hasonló arányban a barna fátyoikák 4—5 milliméteres pél
dányai. További 10% -kot te tt ki a fennm aradó zsákmánymennyiség, 
amelyben levéltetvek, pajzstetvek, hártyásszárnyúak és lepkék (néhány 
darab) k ife jle tt példányai szerepeltek. A te ljes anyag 129 m eghatáro
zott zsákm ányállatból á llt.
Rövidke csőrével az őszapó elsősorban a hasonlóképpen apró, néhány 
m illim éteres vagy anná l is kisebb zsákm ányállatokat szedi össze és csak
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ezeket képes nyomban lenyelni. Ezt viszont olyan gyorsan és ügyesen 
cs iná lja , hogy többnyire még jó  távcsővel sem lehet a röpke p illana t 
a la tt m egállapítan i, m it is evett tu la jdonképpen. Ha viszont nagyobb 
zsákmányra bukkan, például egy kövér bago lyp illé t ta lá l valamelyik le
vél a la tt, azt gyakran ügyesen az egyik lábával fog ja  meg, fe lem eli és 
aprókat csipeget belőle. Pontosan úgy, ahogy azt a rokon papagály- 
csőrű c inegék teszik hasonló esetben. A szárnyakat rendszerint lee jti és 
azok kerenve hu llanak a bokor a lá. Ilyenkor, ha már végzett az evéssel, 
néha fe jé t fé lrefordítva néz utánuk, esetleg le jjebb  is röppen néhány 
ágga l és csőrét a laposan megtörölgetve csak azután indul ismét tovább 
a ga llyak között.

Legnagyobb ellenségük a szajkó

U ttendörfe r és munkatársai, akik a ragadozó m adarak és baglyok tá p 
lá lékvizsgálatai során óriási anyagot dolgoztak fel, 1952-ben m egjelent 
második összefoglaló m unkájukban az őszapóval kapcsolatban a követ
kező ada toka t em lítik : a leggyakrabban, 67 a lkalom m al, karvalytépés
ben ta lá lták , gyöngybagoly és macskabagoly köpetekból 4 -4  ízben ke
rü lt elő, 1-1 esetben pedig vándorsólyom, erdei fü lesbagoly és törpe- 
kuvik tépésben, ill. képetekben bukkantak őszapó maradványokra. Ezen
kívül 55 olyan esetet említenek, ahol a „te tte s " kiléte nem volt m egálla
pítható.

M ie lő tt azonban fentiek a lap ján  pá lcá t törnénk a karvaly fe lett, még 
egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy U ttendörfer kizárólag a baglyok 
és ragadozók táplálkozásvizsgálatával fogla lkozott. A karvaly kétségkí
vül sok apró m adarat fog, zsákmányának összetétele azonban m indig 
az ado tt lehetőségekhez igazodik. Télen például a lako tt helyek köze
lében elsősorban a verebeket, citromsármányokat, az etetők környékén 
a széncinegéket, zöldikéket, fenyőpintyeket tizedeli, a költési időben 
zsákmánya a fészkelőhely környékének aprómadár-összetétele szerint 
a laku l. Egészen biztos, hogy egyéb fa jok m elle tt a lka lm ilag  őszapókat 
is fog, de ez semmiképpen sem megy az állom ány rovására. Az a pusz
títás azonban, am it a túlságosan is elszaporodott szajkók és esetenként 
a szarkák az őszapók fészkeiben, to jásokban, fiókákban okoznak, már 
sokkal nagyobb súllyal esik a la tba. A Budai hegyekben, ahol az ősz
apó viszonylag gyakori madár, legtöbbször már a tojásos fészket elpusz
títjá k  és ez még akkor is je lentős veszteség, ha tud juk, hogy az őszapó 
pár rövidesen új fészek építéséhez kezd a közelben. M iután ez a kis 
madár egyike a legkorábban költő énekesmadár fa joknak, és tavaszi 
fészekrakása idején a még lomb nélkül á lló  bokrok nem nyújthatnak
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megfelelő védelmet a fészek számára, a m indenre figye lő  szajkónak v i
szonylag könnyű dolga van. Valószínűleg közrejátszik ebben az is, hogy 
míg például az ugyancsak korán fészkelő feketerigónál vagy a valam i
vel később költő vörösbegynél csak a to jók  dolgoznak és a bokrok kö
zött meglehetősen rejtve szállítják a mohacsomókat és fűszálakat, az 
őszapók párban já rn a k  és ráadásul á llandóan ta rtjá k  a kapcsolatot, 
„beszé lge tnek" egymással. Bár bizonyítani nem tudom , meggyőződésem, 
hogy különösen az őszapófészkekre specia lizá lódott szajkók nagyon jó l 
ismerik ezt a jellegzetes hangot, amelynek a lap ján  igazán gyerekjáték 
lehet számukra a fészek felfedezése. Budakeszi környékén az o tt sajnos 
meglehetősen gyakori szarkákat is gyakran megfigyeltem, am in t a Va
daspark közelében levő úgynevezett p ihenőerdőben a bokrok között bu j
kálva kutattak fészkek után. Varga Ferenc a Zagyvaróna környékén ki
fosztott őszapófészkeket 85% -ban a szajkó rovására írja  és nem hiszem, 
hogy sokat téved. Legalábbis á lta lánosságban nem.

18



Lehmann az őszapófészkek rendszeres kifosztójaként em líti még a mó
kust, és ahol ebből a kedves rágcsálóból kicsit több van a kelleténél, 
ez valószínűleg így is van. M agam  Badacsonyban figyeltem  meg a mó
kust az őszapófészkek mellett, miközben a két öreg m adár kétségbe
esetten repkedett körülötte. Akkor elijesztettem onnan, de nem tartom 
kizártnak, hogy később mégis visszamerészkedett, mert a fészket néhány 
nap múlva szétdúlva ta lá ltam .

Varga Ferenc megfigyelései szerint néha a mogyorós pele is e lfog la lja  
az üres őszapófészket. Ez az éjszakai életm ódú sárgásbarna bundájú 
á lla t egyébként bokrok alacsony ága in  maga készíti el gömb alakú, fű 
szálakból és más növényi részekből á lló  fészkét, de ezek szerint nem 
idegenkedik a ttó l sem, hogy a dolog kényelmesebb o ld a lá t választva 
egyszerűen be leüljön a már kész és ráadásul nagyon puha és nagyon 
meleg fészekbe. A  M átra északi o lda lán  és G ödö llő  környékén több  íz
ben ta lá ltunk  erdei petéket, amelyek viszont fekete- és énekes rigók 
fészkeit a lakíto tták át, boltozták be levelekkel a maguk számára.

A fentieken kívül természetesen számos a lka lm i ellensége akad az ősz
apóknak, a fészekben ülő fiókáknak és öreg m adaraknak egyaránt. Az 
alacsonyan levő fészkeket a legkülönbözőbb emlősök foszthatják ki, de 
m int ezt számos példa is bizonyítja, az erdei sikló is m egta lá lja  őket és 
egyenként nyeli el a bejárónyíláson á t kiem elt fiókákat. Nem közömbös 
az erdészeti munka sem, hiszen pé ldául a tarvágások helyén keletkező 
természetes fe lú ju lások nagyszerű fészkelőhelyet kínálnak, ugyanakkor 
a költési időben is végzett termelés rengeteg fészek pusztulását je len ti 
(őszapókon kívül persze sok egyéb m adárét is i)

Előretekintve

Az őszapó ma szerencsére már gyakori madár hazánkban, amiben 
magas pusztulási a rányát is ellensúlyozó nagy szaporaságának bizo
nyára je lentős szerepe van. Emellett kétségtelen az is, hogy nap ja ink
ban nagyon sok olyan élőhely létesül, amelyben az őszapók viszony
lag kedvező körülmények között élhetnek, szaporodhatnak. Ezt pedig 
kevés m adárfa j m ondhatja el magáról. Bár nagyon sok helyen in ten
zíven és sajnos a költési időben is irtjá k  a bokrosokat, az őszapó egyik 
fő fészkelőbiotópját, a meglevő és á lta lában  kevéssé háborgatott, ga 
lagonyával, vadrózsával borított dom boldalak, az egyre nagyobb terü
letű tarvágások helyén je lentkező, dzsungelt idéző természetes fe lú ju 
lások, a folyóárterek, bokros vágások mind, mind megannyi fészkelő
helyet kínálnak.
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Az őszapó soha nem megy az erdő belsejébe, csakis akkor, ha o tt tisz
tásokat, nyiladékokat, e lbokrosodott vágásterü leteket ta lá l. Ezekben 
pedig, lega lábbis egyelőre, szerencsére nincs hiány. így anélkül, hogy 
távo labb i jóslásokba bocsátkoznánk, azt m ondhatjuk, hogy lega lábbis 
egyelőre nincs nagy veszély őszapóék házatáján. Legfeljebb a szaj
kók és szarkák számát kellene apasztani, mert a fen t em lített é lőhe
lyek számukra k itűnő vadászterületet, te ríte tt asztalt je lentenek. Ame
lyik asztalon nagyon gyakran sajnos éppen a kora tavasszal fészkelő 
őszapók je le n tik  az egyik fogást.

Kedves Madárbarát!

Ismeretterjesztő füzetünkben legkedvesebb m adaraink egyikéről, az ősz
apóró l e jte ttünk néhány szót. Ne fe led je  azonban, hogy erdeinkben, 
kertekben, parkokban még sok más énekesmadár él. Ha szeretné még 
jobban  megismerni őket, ha szeretné tudn i, m it tehetne érdekükben, 
jö jjö n  közénk, legyen ta g ja  a M agyar M adártan i Egyesületnek. Leg
fontosabb célkitűzésünk, hogy minden hazai m adárbaráto t magunk 
köré töm örítsünk. M inél többen vagyunk, annál többet tehetünk ma
dara ink gyakorlati védelme érdekében.
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