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Hogyan óvhatjuk meg
a gyöngybaglyokat?

365 magyarországi madárfaj minden napra ad tennivalót.

A ládákat 15x15cm-es berepülő
nyílással látjuk el, melyen keresztül
szabadon közlekedhet a gyöngy
bagoly. A ládák alját forgáccsal
és fűrészporral töltjük fel, melyet
rendszeresen cserélünk a bagoly
köpetekben lévő paraziták miatt.

A Tolna megyei templomok
ban 1989-ben megtelepe
dett állomány harmadrésze
már költőládákban fészkel,
a Baranyában kihelyezett
költőládákból már több mint
4000 bagolyfióka repült ki.

Fotó: Orbán Zoltán

• Egyházi vezetőket bevonva körlevélben hívjuk fel a
figyelmet a madarak jelenlétére és megóvásának
fontosságára.
• Segítségükkel védett fészkelőtanyákat biztosítunk: az
épületek zárhatóságával az illetéktelenek és a nyestek
bejutását megakadályozzuk.
• Költőládákat helyezünk ki mind a templomokban, mind az
állattartó telepeken, faluszéli háborítatlan épületekben.
• Ha a gyöngybagoly költőhelye már élhetetlenné
válik, például a felújítási munkálatok miatt, akkor a
bagolycsaládnak új költőhelyet biztosítunk. Ha pedig árván
maradnak fiókák, akkor másik fészekaljhoz helyezzük át
őket.
• A gazdálkodók bevonásával is segítjük a madarakat: ők a
magtárakat, és a terménytárolókat megnyitva, menedéket
biztosíthatnak a gyöngybaglyoknak, cserébe a terület
mentesítve lesz a rágcsálóktól.
• A fészkelőhelyeket rendszeresen ellenőrizzük, a fiókákat
meggyűrűzzük. Gyakran tartunk gyöngybagolyvédelmi
előadásokat fiataloknak, akiket a költőládák ellenőrzésébe
is bevonunk.

Segítsen a gyöngybagolynak,
hogy nyugodtan nevelhesse
fiókáit a fagyos tél után!
1000 forinttal segítheti a költőládák
karbantartását és a fészekaljak felmérését,
2000 forinttal az épületek zárhatóságát
biztosíthatja, mely szükséges a gyöngybagoly
zavartalan költéséhez,
5000 forinttal a költőládák kihelyezését
támogathatja.
Köszönjük, hogy adományával hozzájárul
ahhoz, hogy megmentsük a hazai
gyöngybagolyállományt!

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület E-mail:
mme@mme.hu Bankszámlaszámunk: 11712004-20249829
Adószámunk: 19001243-2-43 honlapunk: www.mme.hu

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

Ha nyugodtan
költhetne…
A hideg tél megtépázhatja a hazai gyöngybagoly
állományt. Sajnos a fagyokkal szemben tehetetle
nek vagyunk, ám összefogással elérhetjük, hogy
tavasszal minél több bagolyfióka lásson napvilá
got, és a gyöngybagolyállomány megnyugtatóan
gyarapodjon. Ehhez háborítatlan költőhelyeket és
veszélytelenebb vadászatot kell biztosítanunk nekik.

Kérjük, segítse munkánkat !

•	Szív alakú arcát fátyolnak nevezik.
• Bagolymércével mérve közepes méretű,
33–39 centis.
•	Párkapcsolata tartós, általában egész életre szól.
•	A hím a párzás előtt zsákmányt ad át a tojónak,
ezzel oltva ki annak agresszivitását.
•	Az emészthetetlen táplálékmaradványokat –
a szőrt és a csontot – köpetek formájában
kiöklendezi. A köpetek elemzésével vizsgálható
a fészkelőhely körzetében a kisemlősök
gyakorisága.

A tél megtépázza a hazai
állományt, mert...
a gyöngybagoly nem tud
vastag zsírréteget növeszteni,
úgyhogy folyamatosan táplá
lékot kell szereznie. A kemény
teleken, amikor tartós hótakaró
alakul ki, a táplálékul szolgáló
kisemlősök a vastag hóréteg
miatt nem hozzáférhetőek.
Kemény teleken az állomány
akár 60-70%-a is elpusztulhat.
Éppen ezért fontos, hogy a
megmaradt gyönygbagolyállo
mányt megóvjuk!

Áramütés éjszaka
Éjszaka indul vadászni a gyöngybagoly. De tévhit, hogy azért, mert
nappal ne látna jól. Táplálékállatai, a rágcsálók, éjszaka járnak.
A gyöngybagoly hallása különösen jó, a leghalkabb cincogást is
meghallja.
Az ember által megmunkált földek jó vadászterületet jelente
nek neki. A réteken és legelőkön áthaladó távvezetékek oszlopait
éjszaka előszeretettel használja leshelyül, ám a be- és kirepüléskor
könnyen érheti őt áramütés.
Az út menti gyepes pásztákban rendszerint sok pocok tanyá
zik. Az autóút mentén vadászni nem veszélytelen: sokszor elütik a
távolságot rosszul felmérő gyöngybaglyot éjszaka.

• Magyarországon fokozottan védett,
eszmei értéke 100 000 Ft.

Áramütés és gázolás tizedeli
az éjszaka vadászni induló
gyöngybaglyokat.

Nyesttámadás a templomban
A hazai állomány nagyobb része
a viszonylag nyugodt környezetet
biztosító egyházi épületekben fészkel.
Ám a templomok gyakran felújításra
szorulnak: a munkálat megkezdésekor
az ablakokat és egyéb berepülésre al
kalmas nyílásokat rendszerint lezárják,
így a gyöngybagoly kiszorul az épü
letekből. Ennek következtében sokkal
zavartabb helyeken kénytelen költeni,
ahol a költési siker lényegesen alacso
nyabb, mint a templomtornyokban.
Sokszor nyest áldozatául esnek tojásai, fiókái. Az épületek fölé
lógó faágakról vagy az érdes falakon felmászva a városi környezet
hez szokott nyest bejut a templomba, ahol kifosztja a gyöngybagoly
fészkelőládáját.
Fotó: Kalotás Zsolt

Tudta-e ?

Milyen veszélyektől kell megvédeni?

Sok gyöngybagolypárnak nincs
nyugodt költőhelye: vagy nyest
dúlja fel, vagy az emberek
„lakoltatják ki”.

