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  Vörös vércse 
A vörös vércse (Falco tinnunculus) az egész országban elterjedt, gya-
kori ragadozómadarunk. Egész évben megfigyelhető. Kis termetű, 
nagyjából gerle nagyságú. A hím háta gesztenyebarna, apró, de jól 
látható pettyezéssel. Farka szürke, széles fekete végszalaggal. Feje 
szintén szürke, sötét bajuszsávja feltűnő. Melle és hasa barackos 
árnyalatú, sűrű lefutó pettyezéssel. A tojó kissé változékony, néhány 
egészen hasonló a hímekhez, feje és farka azonban általában nem 
annyira szürke, egyöntetűbb barnás színezetű. Háta inkább sávo-
zott, mint pettyezett. Farkán sűrű keresztsávozás látható, a fekete 
végszalag keskenyebb, mint a hímen. Röptében hegyes szárnya, 
hosszú farka jellegzetes alakot kölcsönöz neki. A karvaly hasonló 
megjelenésű és méretű ragadozómadár, azonban szárnya sokkal 
rövidebb, erősen lekerekített. A vörös vércse röptében sokat „szitál”.
 

A nyírfajd természetrajza 

Méregfogak össztüzében
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Egy sasfészek vendégei

Szöveg és grafika: Kókay Szabolcs (www.kokay.hu)

Rohamosan közeledik az év vége, és 2014. január 6.-án az MME  
40. születésnapja. A 200 alapító tag annak idején talán nem is gondolta, 
hogy 40 év alatt az egyesület sok ezer tagot számláló szervezetté képes 
fejlődni, és az alapító közgyűlés napját nem csak egyesületünk, hanem 
a természetvédelem naptárában is jegyezni fogják. Márpedig az MME 
fejlődött, egyre nőtt és napjainkban már komoly civil szervezetként 
jegyzik. Azt gondolom, hogy a 10 ezer közeli tag, a több mint 30 ezer 
támogató, a több száz természetvédelmi program, a nemzetközi hírű 
fajvédelmi projektek az alapítók minden reményét felülmúlták.

Az eredmények eléréséhez sok százezren járultak hozzá. Az évti-
zedek során minden tagtársunknak személyes viszonya alakult ki  
a szervezettel és vannak személyes történeteik. Engedjék meg, hogy 
elmondjam az én történetemet. Nagyon szerencsésnek mondhatom 
magamat, mert a saját történetem ugyan rövidebb, mint az MME  
40 éve, de az egyesületével párhuzamos. Mondhatom, hogy egy kicsit 
az MME „kistestvére” vagyok. Éppen elmúltam 12 éves, amikor ter-
mészet- és madárbarát iskolatársaimmal úgy döntöttünk, hogy meglá-
togatjuk az egyesület budapesti csoportjának gyűlését, amit akkoriban 
a Nemzeti Múzeum épületében tartottak (egy utcányira akkori isko-
lámtól, a Treforttól). Lelkesen azonnal be is léptünk, így az MME 40. 
születésnapján ünnepelhetem 25 éves tagságomat. Később elmentünk 
a fülöpházi táborba, ahonnan a „lavina” már megállíthatatlan volt: 
madárgyűrűző táborok, biológia tagozat, biológus-képzés az ELTE-n, 
kutatás Csörgő Tibor „szárnyai alatt” az Ócsai Madárvártán. 

Ahogy a kezembe kaptam a diplomámat, nem volt kérdéses, ha 
csak lehet, az MME munkatársaként szeretnék dolgozni. Egy évvel az 
egyetem után ez lehetővé is vált, és a Madárgyűrűzési Központ vezető-
jeként, majd természetvédelmi igazgatóként, egy ideje pedig ügyvezető 
igazgatóként próbálom tudásomat és elhivatottságomat hozzá tenni 
ehhez a közös történethez.

Kedves Tagtársam! Valamennyiünknek vannak személyes történe-
tei, sokan gondozunk madárbarát kertet, madármegfigyelési élmények 
színesítik életünket, tömegesen vettünk részt az egyesületi programok-
ban, táborokban, madárfelmérésekben, adatgyűjtésekben. Amit az 
elmúlt 40 évben elértünk, az nem néhány ember eredménye, hanem  
a személyes MME-történetek összessége.

Köszönöm valamennyi Tagtársunknak, és boldog születésnapot!

Halmos Gergő

Kérjük, osszák meg velünk MME-hez kapcsolódó személyes történetüket, 
régi felvételeiket, fényképeiket e-mailen, vagy a közösségi oldalunkon, 
esetleg postai úton, a központi címen.

MME 40 év!K i  a d  j a
Magyar Madártani és Természetvédel mi Egyesü let

(MME) közhasznú társadal mi szervezet
„A madárbarát Magyarországért!”

1121 Bu dapest, Köl tő utca 21.
Tel.: (06-1) 275-6247  ·  Fax: (06-1) 275-6267  ·  www.mme.hu
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  Kék vércse
A kék vércse (Falco vespertinus) az alföldi területeken még helyen-
ként viszonylag gyakori fészkelő. A telet Afrikában tölti. Alapvetően 
telepekben költ, gyakran található meg a vetési varjak fészektele-
pein. A hím összetéveszthetetlen, az egész madár kékes palaszürke. 
Csak gatyája és alsó farokfedői vörösek. Lába és viaszhártyája élénk 
narancssárga. Röptében a kézevezői felülről csillogó ezüstösek. 
A tojó háta és szárnya szürke, fekete keresztsávozással. Fejteteje, 
melle és hasa narancsos színezetű. Pofája fehér, feltűnő sötét szem-
sávja és barkója van. A fiatal háta, szárnya és fejteteje barnásszürke, 
világos szegésekkel. Pofája fehér, szintén jól látható szemsávja és 
barkója van. Az alsótest világos sárgásbarna, erőteljes, sávokká 
összeálló hosszanti pettyezéssel. Farka felülről erősen keresztsávos. 
Ez fontos bélyeg a nagyon hasonló fiatal kabasólymoktól való elkü-
lönítésre (azoknak a középső faroktollai mintázatlan szürkésbarnák). 
A kék vércse farka elég rövid, ez jellegzetes alakot kölcsönöz neki, 
ami kellő terepi gyakorlattal hasznos bélyeg lehet.

 

Fehérkarmú vércse   
A fehérkarmú vércse (Falco naumanni) Magyarországról teljesen 
eltűnt, mint költőfaj. Az utóbbi években csak rendkívül ritkán vetődik 
el hozzánk. Legközelebbi fészkelőtelepei Horvátországban  vannak. 
Elkülönítése a vörös vércsétől nagyon nehéz, valószínűleg ez is az 
oka a kevés megfigyelésnek. Az öreg hím megfelelő körülmények 
között viszonylag könnyen felismerhető. Háta egyszínű vöröses-
barna, a vörös vércsére jellemző pettyezés nélkül. Nagy szárnyfedői 
és vállevezői szürkék, ezek közelről jól látható panelt alkotnak. Alsó 
oldala változó mértékben pettyezett, de szinte mindig kevésbé, 
mint a vörös vércséé. Röptében felülről a szürke panel jó bélyeg; 
alulról nagyon világos, evezőtollai szinte mintázatlanok (a vörös 
 vércsénél minden tollazatban sűrűn sávozottak). A tojó és fiatal 
madarak meghatározása rendkívül nehéz, csak nagyon közelről, 
megfelelő körülmények között megfigyelve lehetséges. Arcmin -
tázatuk sokkal egyöntetűbb, mint a vörös vércsénél, a szem mögötti 
sötét szemsáv és a barkó elmosódott, alig kivehető.  Röp tében 
 szárnya alulról világosabb, az evezőtollak sávozása  halványabb, 
 emiatt ezek a sötétebben mintázott szárnybéléssel kontrasztot 
alkotnak. Nevét fehér karmairól kapta, ezek azonban csak nagyon 
közelről, az ülő madarakon figyelhetők meg.
 

Vércsék

Madárhatározó
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A TyúKALAKúAK 
RENd   jÉbE – ahová  
a nyírfajdot is sorolják –, 
281 madárfaj tartozik.  

A rend 7 családból áll, ezek egyike  
a fajdfélék családja.

A valódi fajdok (Tetrao) nem-
zetségét azonban mindössze 4 faj  
alkotja. A siketfajd (lásd Madártávlat 
2013/nyári szám) és annak ázsiai 
rokonfaja,    illetőleg a nyírfajdok  
két faja. A fajdfélék kifejezetten  
az északi félteke – a boreális zóna – 
madarai.

A nyírfajd (Tetrao tetrix) rendkí-
vül nagy elterjedési területe Nagy-
britanniától Eurázsián keresztül 
a tajga zónában egészen az Amur 
vidékéig, illetve Észak-Koreáig 
terjed. Észak-Kínában és Észak-
Mongóliában is él. Ezen a hatal-
mas területen 7 alfajra tagolódik. 
Nagy-britanniában külön alfaja, 
a T. t. britannicus fordul elő, míg 
Európában a törzsalak (T. t. tetrix) 
költ. További öt alfaja Ázsiát népe-
síti be.

A nyírfajd Európában Írország, 
az Ibériai- és a balkán-félsziget, 
Törökország, továbbá Magyarország 
kivételével minden országban elő-
fordul, illetve hozzánk hasonlóan 
dániából is kipusztult.

Igen közeli rokona a kizárólag  
a Kaukázusban (Északkelet-Török-
ország, Grúzia, Örményország és 
Azerbajdzsán) élő kaukázusi nyír-

fajd (T. mlokosiewiczi), amely kifeje-
zetten a magashegyi régiók madara, 
s amelynek teljes állománya alig 
több mint 100 000 példányból áll.

A nyírfajdfajdkakas és a tyúk 
színezete jelentősen eltér. A kakas 
egész teste fémes fekete, illetve kékes 
árnyalatú. Alsó farkfedői hófehérek.  
Szárnyában fehér csík van, és a vál-
lán is található egy kicsiny fehér folt, 
továbbá az alsó szárnyfedői is fehé-
rek. A szeme felett a fejtetőn élénk 
vörös csupasz bibircsók díszeleg.  
A farka lant alakú. A tyúk szürkés-
barna, világosabb és sötétebb barna 
keresztsávokkal mintázott. Keskeny 
fehér szárnycsíkja csak reptében 
látszik. Ezzel a színezetével a földön 
kotló tyúk teljesen beleolvad kör-
nyezetébe és szinte észrevétlenné 
válik. Mind a kakas, mind a tyúk 
csüdje tollas.

 A kakasok nemcsak színezetük-
ben, de testtömegükben is jelentő-
sen eltérnek a tyúkoktól. Tömegük 
1200-1500 g körül mozog, míg  
a tyúkok csak 800-970 g közöttiek. 

A nyírfajd a nedves talajú, hűvös, 
főleg nyír és fenyők alkotta erdők 
lakója. Elsősorban a mozaikos szer-
kezetű erdőket kedveli, amelyek  - 
ben legfontosabb tápláléknövényei  
az áfonya, a boróka és más bogyós 
növények megtalálhatók. Ezeken 
kívül rügyeket, barkát, friss leve-
leket, bogyókat és kis mértékben 
rovarokat eszik. Fészkelőterületén 
állandó madár, de az áfonyában 
szegény években akár 100 km távol-
ságra is eltávolodhatnak költőterü-
letétől. Szibériában ilyenkor nem 
ritka, hogy hatalmas csapatokba 
verődnek össze. Hideg havas időben 
a magasabb régiókból is az alacso-
nyabb, kevésbé zord időjárású terü-
letekre ereszkednek. Télen általában 
ott is csapatokba verődnek, ahol 
nem hagyják el költőterületüket. 
Gyakori, hogy a kakasok és a tyú-
kok külön csapatot alkotnak.

dürgőhelyek
A nyírfajd rokonaihoz hasonlóan 
dürög. A dürgőhely általában egy 
nyílt, alacsony növényzettel fedett 
terület (láp, csarabos, vagy a faha-
táron lévő nyílt terület), ahová a 
kakasok összegyűlnek és ahol rend-
kívül látványos, mozgalmas dür-
gésük zajlik. Eközben tollazatukat 
felborzolják, a földön szaladgálnak, 
néha magasra felugranak és termé-
szetesen riválisaikkal küzdenek is. 
A dürgés során erős hangadással 
is igyekeznek a tyúkokat maguk-
hoz csalogatni, ami akár 1 km-re 
is elhallatszik. A dürgőhelyek tra-
dicionálisak, azokat 
hosszú időn keresztül 
használ-

ják a kakasok, amelyek álta-
lában 3 éves koruk után vál-
nak ivaréretté. A dürgőhelyet 
látogató kakasok száma 
nagyon eltérő, általában 
csak néhány madár keresi 
azt fel, de előfordul, hogy 
akár több tucatnyi is össze-
gyűlik egy helyen. Az újon-
nan érkező madarak általá-
ban azzal kezdik a dürgést, 
hogy nekifeszülnek a köze -
lükben lévő kakasoknak. 
A harc általában nem 
komoly, de előfordulnak 
olyan esetek is, amikor 
viszont hullik a tolla  
a küzdő madaraknak…  
A dürgés leggyakrabban 
kora este kezdődik és  
a sötétedés után befeje-
ződik. Hajnalban is van 
dürgés, de ez kevésbé  jellemző. 
Ritkán előfordul az egész éjszakán 

keresztül zajló dürgés 
is. Párosodás után a 
tyú  kok a környéken 
keresnek megfelelő 
fészkelőhelyet. 
 A tyúk a fészket 

egy talajmélyedésben ala-
kítja ki, általában  alacsony 

fenyő, boróka vagy más taka-
rást jelentő bokor alatt,  esetenként 

gyökerek között. Gyakran előfordul, 
hogy a fészket a tyúk a következő 
évben is ugyanazon a helyen ala-
kítja ki. Egyedül kotlik, és csak rit-
kán hagyja el a tojásokat, amelyeket 
ilyenkor általában betakar. A jelleg-
zetesen szeplős tojásokból (amelyek 

száma 7-10) a fiókák 26-29 nap alatt 
kelnek ki. Kikelés után a felszáradt 
csibék a tyúk vezetgetése mellett 
rögtön elhagyják a fészket. 

A csibék kezdetben szinte kizá-
rólag rovarokkal táplálkoznak. Az 
első két hétben apró bogarakat, sás-
kákat, szúnyogokat, legyeket, csigá-
kat, gilisztákat esznek, majd fokoza-
tosan térnek át a növényi táplálékra. 

Nyírfajd Magyarországon
A nyírfajd a 19. század második 

felében a Nyírségben és a Szatmári-
síkság erdeiben még rendszeres 
fészkelő madár volt. A Nyírbátor-
Vállaj-Fény-Nyírtelek közötti erdő-

ségben 1870-ig volt jelen. A Nyírség 
északi részében – Tornyospálca 
 környékén – egészen 1890-ig fenn-
maradt egy kisebb állománya. 
A határ túloldalán beregszász 
(Ukrajna) környékén 1887-ig ezres 
nagyságrendben fordult elő, majd 
1887/88 telén hirtelen erősen meg-
fogyatkozott, illetve részben eltűnt.

A Nyírségtől távol Putnok, 
Sajóvelezd és bánhorváti térségé - 
ben 1900 áprilisában még jelentős  
mértékű dürgést észleletek, illetve  
10 nap alatt 3 kakas lőttek. Ugyan-
ebben a térségben az 1920-es évekig 
még előfordult a nyírfajd. Minden 
bizonnyal ennek a kis állománynak 
a fennmaradását a határ túlolda-

©
 

A nyírfajd természetrajza

Fauna-
história

 www.termeszetvedelem.hu 

dürgéskor  
a nyírfajd 
faroktollait 
 széttárva pózol  
a tojóknak

a dürgő fajd-
kakas szeme 
fölött feltűnő 
vörös bibircsók 
fokozza az 
 impozáns 
 megjelenést

a nyírfajdtyúk,  
a kakastól elté-
rően, szerény 
tollazatot visel
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a kakasok 
komoly viadalo-
kon küzdenek 
meg a tojókért

a keményebb talajú helyeken állott 
néhány tölgyállomány. Míg ma a 
nyírségi erdőkben a faállományok 
85%-a tölgy, akkor a vízben bővel-
kedő hideg talajon a nyír volt nagy 
bőségben, ellenben a tölgy csak alá-
rendelt szerepet játszott”. 

Ez a leírás pontosan bemutatja, 
hogy miért tűnt el Magyarországról 
a nyírfajd. Fészkelőterülete első-
sorban a nyáron is hűvös klímájú 
Nyírségre korlátozódott, ahol az 
erdők és közöttük lévő nyitott fol-
tok mozaikos elhelyezkedése ideális 
életteret kínált a nyírfajd számára. 
Ezekben az erdők a számára alap-
vető fontosságú nyír mellett számos 
bogyós növény, pl. áfonya is jelen 

volt, amely fontos táplálékát képezte. 
Az ország területéhez képest kis 
területre korlátozódott előfordulási, 
illetve fészkelőterületének átalakí-
tása azonban olyan élőhelyet kelet-
keztetett, amely a nyírfajd életfeltét-
eleit már nem biztosította, ezért  
az fokozatosan eltűnt.

A történelmi Magyarországon  
– a Felvidéken és a Keleti- illetve  
a déli-Kárpátokban – folyamatosan 
zajlott a nyírfajd vadászata. A ren-
delkezésre álló statisztikák szerint 
azonban a teríték csak egyes évek-
ben érte el a 300 példányt, általában 
100 körül mozgott. Az 1879-1913 
közötti időszakból származó adatok 
szerint mai területünkön nem volt 
nyírfajdelejtés.

Európában nem 
veszélyeztetett
A nyírfajd elterjedési területének 
kevesebb, mint a fele esik Európára, 
míg a többi Oroszországban, 
Mongóliá  ban, Kínában és Koreában 
található. Európai állománya 2,5-3,3 
millió pár közötti. Az európai állo-
mány 1970-1990 között csökkent  
és sok helyen ez a folyamat a későb  - 
biekben is folytatódott. Földrészün-
kön a legnagyobb   szám   ban, Orosz-
országban 1,8-2,5 millió pár él. Igen 
jelentős azonban a finn  országi állo-
mánya is, amelyet 350 000 – 550 000 
pár közöttire becsülnek.

Határainkhoz legközelebb 
Szlovákiá ban (200-300 pár), 
Ausztriá   ban (10 000-15 000 pár)  
és Szlovéniában (1000-2000 pár) 
fészkel. Romániában, a Kárpátok-
ban is megtalálható kisebb, 60-80 

hozott. A legnagyobb probléma 
azonban az volt, hogy a szülőmada-
rak olyan hobbitenyészetekből szár-
maztak, amelyekben a díszmadár-
ként tartott nyírfajdok által lerakott 
tojásokat generációk sora óta nem  
a kotló tojó keltette ki és nevelte fel. 
A tyúkok által lerakott tojásokat 

páros állománya.

Visszatelepítési kísérlet
Már a 19. század végén is voltak 
betelepítési kísérletek az ország 
több pontján, pl. Gödöllő környé-
kén. 1927-ben Sopronban, majd 
1977-ben Lábodon próbálkoztak 
betelepítésével, de valamennyi kez-
deményezés sikertelen maradt.

A 2000-es években a Nyírerdő 
Zrt. nyírfajdtartási és -tenyésztési 
programot indított azzal a céllal, 
hogy siker esetén megpróbálkozik  
a faj visszatelepítésével is. A remekül 
megépített és a nyírfajd igényeinek 
megfelelően berendezett röpdékben 
a Nyugat-Európából importált 
madarak tartása és szaporítása 
meg is kezdődött. A csibék felneve-
lése, amely speciális tudást igényel 
és főleg a faj igényeinek megfelelő 
táplálékot, szerény eredményeket 

keltetőgép- 
  be helyezték,  
a kikelt csibé- 
 ket pedig 
 mesterségesen 
nevelték fel.  
Az ilyen módon 
nevelt madarak 
a díszmadár-
tenyésztők és 
-tartók igényeit 
kielégítették, 
azonban telje-
sen alkalmat-
lanok a szabad 
ter mészetbe 
történő kite  -

le pítésre, mivel tojásai kat – a gépi 
keltetés és a mesterséges  felnevelés 
miatt elvesztett kotlási hajlamuk 
miatt – nem fészekbe, hanem a 
röpdékben a talajra elszór tan rak-
ták le, és azokon nem kezdtek el 
kotlani sem. Az ilyen szaporodásra 
tulajdonképpen képtelen mada-
rak a ter mészetben nem len nének 
képesek állományuk fenn tartására. 
Ennek ellenére ezeken a madarakon 
a tar  tási, tenyésztési,  fiókanevelési 
technológia elsajátítható lett volna, 
és egy következő lépésben természe-
tes kotlási hajlammal rendelkező 
mada  rakon folytatva a megkezdett 
tenyésztést el lehet tett volna jutni  
a kitelepítés megkezdéséig. 2010 
után azonban a program leállt,  
az akkor még meglévő madarak  
a nyíregyházi állatkertbe kerültek. 

Haraszthy László

 zöld iránytű a neten: www.greenfo.hu

nyírfajdkakasok 
névadó növényü-
kön, a nyírfán

a világító fehér 
alsó farkfedő tollak 
teszik igazán 
 kontrasztossá  
a dürgő kakas 
megjelenését

ritka hibrid,  

a siketfajd és nyír-

fajd keresztező-

déséből: a „közép-

fajd” (a. Brehm 

könyvéből)

a nyírfajd 
hazánkból  
sajnos  
kipusztult

a fészekhagyó 
nyírfajdcsibék 
rejtőszínezettel 
olvadnak 
környe zetükbe
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lán élő erősebb populáció segítette. 
Azóta nincs tudomásunk bizonyí-
tott előfordulásáról.

Mi okozta az eltűnését?
Rapaics Rajmund, híres botaniku-
sunk, A Nyírség növényföldrajza 
című tanulmányában azt írja, hogy: 

„Egészen bizonyosra vehetjük, hogy 
a történelem előtti időkben, sőt még 
az Árpádházi királyok idejében is az 
egész Nyírség egyetlen összefüggő 
erdő-mocsár-láp terület volt. Ezek 
az ősi erdők azonban egészen más 
összetételűek voltak, mint a maiak, 
melyekkel különben is nagyon lazán 
függenek össze. Az ősi erdőben 
ligetszerű nyírcsoportok tették az 
erdő legnagyobb részét s csak itt-ott ©
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füstifecske (1981.) és cserregő 
nádiposzáta (2004.).

Kanalasgém 
Augusztus közepén, a dinnyési 
Fertőn egy botulizmusban szenvedő,  
később elhullott, cseh gyűrűs kana-
las gémet találtak (Kovács Zoltán). 
A madarat 1995-ben jelölték Cseh-
országban (Ceské budejovice köze-
lében). jelenleg ez a legidősebb 
kanalasgém a hazai adatbankban. 
Ugyanezt a madarat már egyszer 
megfigyelték és a fémgyűrűje alap-
ján azonosították a kirepülése kör-
nyékén, 2005-ben is. A hazai gyűrűs 
kanalasgémek közül jelenleg a leg-
idősebb madarat 2003-ban jelölték 
és idén szeptemberben figyelték meg 
utoljára. 

apró partfutó 
Augusztus közepén Olaszországban 
(Ortazzo) egy tengervíz által szét-
mart gyűrűjű apró partfutót fogtak. 
A gyűrűn lévő sorszám vegyi keze-
lés után került láthatóvá. A mada-
rat 2003. szeptember elején fiatal 
egyedként jelölték (Laczik Dénes) 
Mekszikópusztán. jelenleg ez a leg-
idősebb apró partfutó a hazai adat-
bankban. Az ezidáig itthon megje-
lölt közel ezer apró partfutó közül 
eddig hét került meg külföldön: 
Franciaországban, Olaszországban 
(3), Oroszországban (Léna-folyó 
delta), Spanyolországban és 
Ukrajná ban.

Szerecsensirály
Augusztus közepén, bretagne part-
vidékén (Franciaország) leolvastak 
egy 1997-ben, a Korom-szigeten 
(Szegedi Fehér-tó) fiókaként jelölt 
(Veprik Róbert) szerecsensirályt.  
Ez a madár 78. adata a hazai adat-
bankban. Az első színes gyűrűjét 
2003-ban elvesztette, de 2006-ban 
visszafogták Lengyelországban 
(Kozielno) költőkolóniában (ekkor 
derült ki, hogy tojó madárról van 
szó). Ekkor új acélgyűrűt és színes  
gyűrűt is kapott. Az elkopott 
magyar alumíniumgyűrűt vegyi 
eljárással tették olvashatóvá, és 
csak ezután lehetett azonosítani 
a madarat. jelenleg ez a legidő-
sebb, eredetileg hazai gyűrűs 
szerecsensirály az adatbankban. 
Elsősorban Franciaországból és 
Lengyelországból vannak leolvasá-
sai, továbbá néhányszor észlelték  

három hazai gyűrűs példány került 
meg Csehországban. 

Egy 2007-ben, a górési madár-
repatriáló telepen öreg madárként 
jelölt (Kiss Róbert) és elengedett 

fehér gólya frissen elhullott teteme 
került kézre dNy-Csádban. Ez itt  
a második gyűrűs fehér gólya meg-
kerülés, az első egy évvel korábban  

történt. Ezeken kívül Csádból ezidáig 
mindssze négy hazai gyűrűs madár 
kézrekerülését jelentették: fekete 
gólya (1989.), szürke gém (1958.), 

Szürke gém 
Egy hazai színes gyűrűs szürke gém  
csontváza került meg bajor ország-
ban augusztus közepén. A madarat 
idén jelölték (Pellinger Attila) fióka-
ként Kóny közelében. A viszonylag  
kisszámú (ezidáig 145) színes  gyű - 
rűs szürke gém közül ez az első 
külföldön megkerült példány. 
Német országban (bajorországban 
és Szászországban) korábban már 
kézrekerült két hazai fémgyűrűs 
madár, amelyeket 1928-ban jelöltek 
(Warga Kálmán) a Kis-balatonon. 

Az első színes gyűrű leolvasások  
egyelőre belföldiek, a gyűrűzés 
helyén vagy kisebb távolságban 
 történtek. Míg az 1950 előtti gyűrű-
zésekből (pontos szám nem ismert) 
63 egyed biztosan kézre került     
kül  földön (az Aquilában publikált 
 adatok alapján), az 1951 után jelöl-
tek közül (közel kétezer példány) 
23 egyed került meg határainkon 
túl (ebből 2001. után mindössze 
három).

Fehér gólya 
Idén augusztusban két hazai gyűrűs  
fehér gólya is megkerült Cseh ország-
ban. Egyik áramütés következtében 
került kézre, a másikat a színes jelö-
lése alapján azonosították. A mada-
rakat idén jelölték (Hegedűs Dániel) 
fiókaként a jászságban. A tavasszal 
Lednicénél költésben megfigyelt 
öreg fehér gólyával együtt így már 

bütykös hattyút tartunk nyílván, 
ezeket mind Horvátországban jelöl-
ték 1995. és 1998. között és itthon 
legalább egyszer vagy rendszeresen 
megkerültek.

nagy kócsag 
A Szczecini-öbölben (ÉK-Német-
ország) figyeltek meg egy 2009-ben, 
Cegléd közelében fiókaként jelölt 
(Szénási Valentin) nagy kócsagot. 
Ez eddig a legészakibb, egyben a 
legnagyobb eltelt idejű megfigyelése 
a hazai színes gyűrűs nagy kócsa-
goknak.

Egy idén, barbacs közelében 
jelölt (Pellinger Attila) nagy kócsagot 
augusztus elején fotóztak le Svájcban 
a Neuchateli-tónál, majd másnap, 
innen 124 km-re dK-irányban az 
Alpokban (Göscheneralp) találták 
meg a tetemét, 1700-1800 m magas-
ságban. Hazai gyűrűs nagy kócsagot 
tavaly év végén jelentettek először 
Svájcból, azóta további hét színes 
gyűrűs madarat figyeltek meg négy 
kantonban.

ekkorra a hazai alumínium gyűrűjét 
már elvesztette, az eredetileg sárga, 
de fehérré fakult lábgyűrűje alap-

ján azonosították. Itt új fémgyűrűt 
kapott, majd 2011-ben ismét visz-
szafogták a Fertő-tavon, ekkor kapta 
a nyakgyűrűjét. Eddig 39 alkalom-
mal érkezett megfigyelési adat a 
madárról, utoljára október közepén. 
jelenleg ez a legidősebb, eredeti-
leg magyar gyűrűs bütykös hattyú 
a hazai adatbankban. Öt idősebb 

AZ ELMúLT IdőSZAK-
bAN a Madárgyűrűzési 
Központba beérkezett, 
kiegészített (gyűrűzési 

adattal együtt lezárt) megkerülések-
ből válogattunk. A külföldön gyűrű-
zött madarak adatainak kiegészítése 
hosszabb-rövidebb időt vesz igénybe, 
így jelen válogatásban is található 
néhány korábbi megkerü lési adat, 
amelyeket az elmúlt hóna pokban 
zártunk le. A gyűrűzők, megfigye-
lők, megtalálók vagy adatközlők 
neveit technikai okok miatt nem 
minden esetben és teljes terjedelem-
mel tudjuk feltüntetni. A közölt gyű-
rűzési összesítések tájékoztató jelle-
gűek, az október közepéig beérkezett 
adatok alapján készültek.

Bütykös hattyú 
A Fertő-tavon idén is megfigyel-
ték (Balaskó Zsolt) azt az eredeti-
leg hazai gyűrűs bütykös hattyút, 
amelyet 1999-ben öreg madár-
ként jelöltek ugyanitt. 2010-ben 
Horvátországban fogták vissza, 

Madárgyűrűzési érdekességek

Madár- 
gyűrűzés

 Madaras videók a világhálón: www.youtube.com/user/MMEBirdLifeHungary
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Spanyolországban és egyszer 
belgium ban. Itthon a gyűrűzését 
követően eddig nem került szem elé. 
Az adatbankban két idősebb, kül-
földi gyűrűs példányt tartunk nyil-
ván, egy Franciaországban, és egy 
Hollandiában jelölt madarat, ame-
lyeket legalább egyszer itthon is ész-
leltek. Az EURING honlap (www.
euring.org) alapján 22 éves az eddigi 
legidősebb gyűrűs szerecsensirály.

dankasirály 
Szeptember elején, a balatonon 
(Siófok, Főnyedi Elemér, Pánczél 
Mátyás) ismét szem elé került az 
az 1999-ben Lengyelországban fió-
kaként jelölt dankasirály, amelyet 
2011-ben a Zágrábi szeméttelepen 
fogtak vissza és jelöltek meg színes 
gyűrűvel is. jelenleg ez a legidősebb 
dankasirály a hazai adatbankban.

Szeptember közepén egy hazai 
jelölésű színes gyűrűs dankasirályt  
olvastak le Macedóniában (Ohridi- 
tó). A madarat idén tavasszal  
a szegedi szeméttelepen jelölték 
(Domján András). Ez az első színes  
gyűrűs megfigyelési adatunk 
Macedóniá ban. Ezidáig 32 hazai 
gyűrűs dankasirály került meg 
Szerbiától dK-re, ebből kettő madár 
Törökországban (1909 és 1991 
között). A mostani adat az első szí-
nes gyűrűs leolvasás dK-Európából.

Heringsirály 
Idén áprilisban egy öreg színes jelö  - 
lésű heringsirályt fotóztak (Balaskó 
Zsolt) a soproni szeméttelepen.  
A madarat 1997-ben jelölték Finn-
országban a botteni-öböl partján, 
és már 2004-ben is megfigyelték, 
Szicíliában. jelenleg ez a legidősebb  
heringsirály az adatbankban. 
Ezidáig hét külföldi gyűrűs példány 
került meg Magyarországon, kettő 
svéd és öt finn gyűrűs. Ez utóbbiak 
közül hármat színes jelölésük alap-
ján azonosítottak, a többi különböző 
okok miatt kézre került.

Küszvágó csér
Augusztus közepén a Ferencmajori-
halastavakon egy Izraelben jelölt 
színes gyűrűs küszvágó csért azono-
sítottak (Csonka Péter). A madarat 
idén májusban jelölték (Atlit Salt-
pans, ugyanitt jelölték a tavaly nyá-
ron a Csaj-tavon leolvasott első izra-
eli színes gyűrűs küszvágó csért is). 

Ez a kilencedik külföldi gyűrűs  

eddig 21 példány került meg kül - 
föl dön: Ausztriában (3), Csehország   - 
ban, Franciaországban (3), Horvát-
országban (3), Olasz országban 
(5), Spanyolországban (4) és 
Szlovéniában (2).

Foltos nádiposzáta és 
cserregő nádiposzáta
júliusban két ciprusi gyűrűs mada-
rat is visszafogtak Magyarországon. 
Egy foltos nádiposzátát Fenék-
pusztán (Magai Ferenc) és egy 
cser  regő nádiposzátát a Fehér-
tavi Ornitológiai Táborban (FOT, 
Borbáth Erna). Érdekességük, hogy 
egymás melletti sorszámú gyűrűt 
viseltek. Mindkét madarat Polis 
várostól nem messze jelölték 2012. 
áprilisban. Ezeken kívül még egy 
ciprusi gyűrűs madár van az adat-
bankban, egy 2008-ban ugyanitt 
jelölt cserregő nádiposzáta, amit 
ugyanabban az évben fogtak vissza 
(FOT). Ciprusról eddig 27 magyar 
gyűrűs madár megkerülését jelen-
tették a hazai Központnak, ezek 
leggyakrabban (12) barátposzáta 
kézrekerülések voltak.

nádirigó
Augusztus közepén a Pacsmagi 
tavakon egy svéd gyűrűs nádi-
rigót fogtak vissza (Molnár 
Zoltán). A madarat fiókaként 
jelölték 2012 nyarán Örebró kör-
nyékén. Ez az első svéd gyűrűs 
példány Magyarországon, egy-
ben a legészakibb nádirigó adat 
a hazai adatbankban. Az ezidáig 
Magyarországon meggyűrűzött 
közel 65 ezer nádirigóból eddig 
115 példány került meg külföl-
dön, összesen 25 országban, leg-
gyakrabban Horvátországban. 
Svédországban eddig három 
magyar gyűrűs nádirigót fogtak 
vissza. Itthon ezidáig 16 ország-
ból, 92 külföldi gyűrűs nádiri-
gót regisztrált a Madárgyűrűzési 
Központ.

Barátposzáta
Egy 2008. októberben, Szalonnán 
jelölt (Huber Attila) barátkát fogtak 
vissza idén májusban Svédország 
dNy-i partvidékén található apró  
Nidingen-szigeten. Ez az első 
magyar gyűrűs barátka megkerü lés 
Svédországban. Az ezidáig Magyar-
országon meggyűrűzött közel  
300 ezer barátposzáta közül eddig 

küszvágó csér megkerülés itthon,  
ebből 5 korábbi Ausztriában 
(Fertő- tó) és egy Csehországban 
volt jelölve csak fémgyűrűvel, vala-
mint egy színes gyűrűs példányt 
Horvátországban és kettőt Izraelben 
jelöltek. Az ezidáig Magyarországon 
meggyűrűzött 5400 küszvágó csér  
közül eddig nyolc példány került 
meg külföldön: bulgáriában, dél-  
Afrikai Köztársaságban, Görög-
országban, Mozambikban, Szerbiá-
ban (3) és Ukrajnában.

Fattyúszerkő
Augusztus végén Nagyivánnál 
távolról azonosítottak  
(Borza Sándor) 
egy fattyúszerkőt 
a fémgyűrűje 
alapján. A mada-
rat 2010-ben 
fiókaként jelölték 
(Pigniczki Csaba) 
Fülöpszállás 
közelében. Ez  
a második hazai 
gyűrűs távolsági 
fattyúszerkő 
megfigyelés,  
és az első, ami 
nem egy éven 
belül történt.  
Az ezidáig 
Magyar országon 
meggyűrűzött 
1326 példány 
közül külföldről 
még egy madarat 
sem jeleztek vissza. Itthon eddig két 
külföldi gyűrűs fattyúszerkő került 
meg, egy spanyol gyűrűs (1975.) és 
2007-ben Lengyel országban jelölt 
példány, amit 2011-ben fogtak vissza 
újteleken.

Szalakóta
Egy hazai gyűrűs szalakótát lőttek  
le áprilisban ÉNy-Szaúd-Arábiában.  
A madarat 2010-ben jelölték Mező-
csát közelében (Török Hunor). Ez 
a máso dik szalakóta megkerü lési 

103 példány került meg külföldön, 
22 országban. Itthon eddig 54 kül-
földi gyűrűs barátkát regisztrált 
a Központ, közülük hetet jelöltek 
Svédországban.

örvös légykapó
Idén májusban, egy visegrádi-hegy-
ségi odúban fogtak vissza (Török 
János) egy olasz gyűrűs tojó örvös 
légykapót. A madarat 21 nappal 
korábban jelölték Lampedusa szige-
ten (Olaszország). Ez az első olasz 
gyűrűs örvös légykapó az adatbank-
ban. Ezen kívül mindössze két svéd 
gyűrűs madarat tartunk nyilván.  
Az ezidáig Magyarországon meg-
gyűrűzött közel 50 ezer örvös légy - 
kapó közül eddig 6 példány került 
meg külföldön: Cipruson, Horvát-
országban (2), Portugáliában, 
Spanyol országban és Svédországban. 
Ezeken kívül egy 1937-es jelölésű 
(Sólymosy László) örvös légykapó 
kongói megkerülését dokumentálja 
az Aquila LIX. száma.

Kék cinege
júniusban Ny-Oroszországban 
(brjanszki terület) találtak egy 
hazai gyűrűs elhullott kék cine-
gét. A madarat 2010 októberében 
jelölték (Nyúl Mihály) a Kolon-tavi 
Madárvártán. Ez az első magyar 
gyűrűs kék cinege megkerülés 
Oroszországban, egyben a legtávo-
labbi (1231 km) és legkeletebbi kék 

adat Szaúd-Arábiából. Az ezidáig 
Magyarországon megjelölt közel 
kilenc ezer szalakóta közül 23 
került meg külföldön: bulgáriában, 
Görögországban (5), Líbiában, 
Olaszországban (2), Romániában, 
Szaúd-Arábiában (2), Szerbiában (9), 
Szlovákiában és Ukrajnában.

Partifecske 
Egy idén, június elején, egy tiszai 
telepen jelölt (Szép Tibor) öreg tojó 
partifecskét egy hónappal később 
egy dK-csehországi telepen fog - 
tak vissza (319 km). A madár itt  
a kotlófoltja alapján költésben  
volt és július végén is hálóba akadt. 
jelenleg ez a legnagyobb elmoz-
dulású partifecske adat egy költési 
szezonon belül.

Kékbegy 
Az elmúlt időszakban érkezett 
 visszajelzés a brüsszeli központból 
egy 2012. szeptember közepén  
ősi közelében visszafogott (Mocsár 
Zoltán) belga gyűrűs öreg hím 

 kékbegyről. A madarat 2010-ben  
fiatalként jelölték brüsszel közelé-
ben. Ez az első belga gyűrűs, egy   - 
ben a legészakibb kékbegy a hazai  
adatbankban. Magyar országon 
ezidáig 10 külföldi gyűrűs kékbegy 
került meg, ezeket Ausztriában (2), 
belgium ban, Cseh ország ban,  
Spanyolországban, Francia ország-
ban, Horvát ország  ban, Lengyel -
országban és Szlovéniá   ban (2) jelöl-
ték. Az ezidáig Magyar országon 
meggyűrűzött 4800 kékbegy közül  

cinege adatunk. Az ezidáig itthon 
megjelölt 170 ezer kék cinegéből 
54 példány került meg külföldön, 
 elsősorban a környező országokban. 
A Központ eddig 42 külföldi gyű-
rűs madár hazai adatait regisztrálta.

Függőcinege
Október 4-én egy szlovák gyűrűs  
függőcinkét fogtak (Domján 
András) a Fehér-tavi Ornitológiai 
Táborban. A madarat október 1-én 
gyűrűzték K-Szlovákiában (305 km). 
jelenleg ez a legnagyobb átlagos 
napi elmozdulású függőcinege  
a hazai adatbankban. 

Tövisszúró gébics
Augusztus végén Görögországban 
(Syros-sziget) egy vödör vízben 
megfulladva találtak meg egy  
hazai gyűrűs tövisszúró gébicset.  
A madarat dinnyésen jelölték 
(Szalai Kornél) 2012 nyarán. bár  
ez már a negyedik hazai gyűrűs  
tövisszúró gébics megkerülés 
Görög  országban, de a korábbiak  
több mint 50 éves adatok (1932,  
1957, 1963). Mind a négy eset 
 egy-egy szigeten történt. Hazai 
gyűrűs tövisszúró gébicsek Görög- 
országon kívül eddig Egyiptomban 
(2), Francia országban, Hollandiá-
ban, Libanon ban, Olasz ország- 
ban, Szerbiá ban, Szlovákiában  
és Tanzániá ban kerültek meg. 
A hollandiai adat költésben lévő 
madár fémgyűrű leolvasása,  
a szlovákiai adat visszafogás volt. 
A többi esetben valamilyen okból 
kézre kerültek a madarak. Itthon 
eddig belgiumban, Csehországban 
(3), Lengyelországban (3), Német-
országban (2) és Svédország ban (3) 
jelölt gébicsek kerültek meg.

Karcza zsolt

 az MME Budapesti Helyi Csoportjának blogja: mmebudapest.wordpress.com
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   -a szeméttelepek 
nem szokványos 
madarászhelyek, 
de a nagy számban 
gyülekező sirályok 
gyűrűzéséhez 
alkalmas körül-
ményeket biztosí- 
tanak
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 Természetfotó magazin a világhálón: www.termeszetfotomagazin.hu

M ÁRCIUSbAN MEG-
ÉRKEZNI LÁTSZOTT 
a tavasz. Számtalan 
madárfaj tért vissza 

telelő helyéről. A seregélyek is így 
tettek. Odúfoglalásba 
és nászéneklésbe kezd-
tek. Füzikék, csukok, 
rozsdafarkúak, gólyák, 
partimadarak mutatták magu-
kat. Az időjárás azonban egyik 
pillanatról a másikra újra télre vál-
tott. Térdig érő hóval és orkán erejű 
széllel kínálta meg országunkat.  
Ez a szokatlan jelenség még nekünk 
embereknek is sok kellemetlenséget 
okozott. A madarak természetesen 
nálunk is jobban szenvedtek tőle. 
Megzavarodott madárcsapatokat 
láttam mindenhol, amerre jártam.  
Elütött madarak tömkelege feküdt 
az utak mentén. Kaposvári mun-
kahelyemen szinte bejöttek az ajtón 
a madarak. Vörösbegyek, erdei 
pintyek, énekes rigók, feketerigók, 
rozsdafarkúak tobzódtak a hótól  
mentesített betonos terülten. Télről 
maradt némi speciális vörösbegy 

Seregélyek március havában

Természet- 
fotózás
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tápom, amivel megszórtam a plac-
cot. Kitettem néhány almát is a 
rigóknak. A madarak szinte azon-
nal enni kezdték a kihelyezett élel-
met. Nagy harcok folytak, főleg  
a rigók között. Nagyon hamar elfo-
gyott az alma, így bevásároltam 
és vettem még két kilót. Kitettem 
és figyeltem mi történik. Pár perc 
múlva seregélyek kezdtek potyogni 
az égből. Tíz perc után kb. harminc  
seregély falta az almákat. Ezt látva 
egyértelművé vált számomra, hogy 
erről egy fotósorozatot fogok készí-
teni. Másnap vettem még egy adag 
almát, szabadságot vettem ki és 
kiültem egy sátorba. A csali kezdet-
ben több, aztán már csak egy alma 
volt. A seregélyek soha nem látott 
módon harcoltak a gyümölcsért. 
Rengeteg felvételt sikerült róluk 
készítenem, melyek a hó és a szép 
nászruhás madarak miatt igazán 
különlegesek lettek. Érdekes, hogy 
a fotózást követő napon szinte 
semmi mozgást nem tapasztaltam, 
pedig az almák a helyükön voltak.  
Szerencsém volt. Remélem a mada-
rakon is sikerült segítenem az öt 
kiló almával, amit két nap alatt  ter - 
meltek be.

Lóki Csaba
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  Lengyel Madárvédelmi Egyesület a világhálón: www.otop.org.pl

Lengyel Madárvédelmi Egyesület
OTOP – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Alapítás éve: 1991
Taglétszám: 1500 tag
Folyóirat: Ptaki („Madarak”  
  – ismeretterjesztő),  
Honlapcím: www.otop.org.pl;  
  www.ptakikarpat.pl;  
  www.ostojeptakow.pl;  

  www.wodniczka.pl;  
  www.otopjunior.org.pl 
Postacím:  OTOP, ul. Odrowąża 24, 
  05-270 Marki, Poland 
Telefon:  +48 22 761 82 05
Fax:  +48 22 761 90 51
E-mail:  biuro@otop.org.pl

A Z EGyESüLET 1991-
ben alakult Gdańskban. 
Első könyvét, a Fontos 
madárélőhelyek (IBA) 

Lengyelországban című kötetet 
1994-ben adta ki, majd 2004-ben és 
2010-ben átdolgozta és aktualizálta. 
Az ország 174 IbA-jának legtöbbje 
egyben Natura 2000-es terület is. 

Az egyesület a kezdetektől 
fogva részt vesz olyan nagy termé-
szetvédelmi programokban, 
mint a białowieżai Nemzeti Park 
(białowieski Park Narodowy) meg-
nagyobbítási kísérlete, és a Via 
baltica nemzetközi autópálya elleni 
kampány, ami azért indult, mert 
feltételezték, hogy néhány nagyon 
fontos IbA-t tönkretesz. 2010-ben 
Małgorzata Górska, az egyesület 
irodájának tagja és a Via baltica 
kampány egyik vezetője megkapta  
a Goldman Környezetvédelmi díjat.

Az egyik így megmentett 
IbA a biebrza folyó völgye volt, 
ami a csíkosfejű nádiposzáta 
(Acrocephalus paludicola) lengyel-
országi populációja szempontjából 
létfontosságú, és egyike azoknak 

a helyeknek, ahol 2005 és 2011 
között  „A csíkosfejű nádiposzáta 
megvédése Lengyelországban és 
Németországban” című LIFE prog-
ram megvalósult, most pedig ennek 
folytatásaként a LIFE+ zajlik.

2000 óta végzik a Mindennapi 
Madaraink Monitoringját (MMM), 
ami 2007-ben az országos monitor-
ing rendszer, az Állami Környezeti 
Monitoring Program része lett, 
és amelyet a Környezetvédelmi 
Főfelügyelőség ellenőriz.

Az egyesület sok egyéb tevékeny-
ségben is részt vesz. Olyanokban 
például, mint a Szalakótavédelmi 
Program, a Lengyel-Kárpátok kulcs- 
madárfajainak felmérése, a Közép-
Visztula-völgy madarainak védelme 
és a Mellettünk a természet – Madarak  
című nemzeti nevelési program.

antoni Marczewski

BirdLife

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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H A AZ ÁLLATOK táplálko-
zásáról esik szó, sokan mind 
a mai napig, úgy gondolják, 
hogy a világ rendje az, hogy 

a fejlettebb élőlények eszik meg a fej-
letlenebbeket. Ez a nézet szélsőséges 
formájában taxonómiai sovinizmus-
ban ölt bizarr testet, és olykor képzett 
zoológusok gondolko dásmódjából 
köszön vissza ez az erősen elfogult 
álláspont. Sokan a hagyományos rend-
szertan fejletlentől a fejlettig terjedő 
értékskáláján helyezik el az élőlénye-
ket, és úgy érzik, csak a „fejlettnek” 
van „joga” és képessége megenni  
a „fejletlent”, fordítva nem. Pedig az 
 élővilág nem így működik. Minden 
élőlény igyekszik maximálisan kihasz - 
nálni a környezete adta lehetőségeket. 
Önző génjeik sarkallják őket annak 
érdekében, hogy sikerre vigyék hordo-
zóikat, és tovább adják e gének máso-
latát a következő generációkba. Ez a 
„szándékuk” azonban bármit hozhat  
a földi élet nagy porondján. A szándék 
szó csak megszemélyesítés, annak 
érdekében, hogy érthetőbben tudjunk  

beszélni az evolúció működéséről, 
valójában emberi értelemben vett 
szándékról szó sincs. A gének lehetővé 
tesznek dolgokat, és ez nem mindig 
felel meg önkényes kategóriáinknak. 
Tudjuk, hogy a vidrapók gyakran 
zsákmányol halivadékokat és kétél-
tűlárvákat. A medúzák olyannyira 
növényszerűek, hogy már-már min-
den porcikánk tiltakozik az ellen, 

hogy állatnak tekintsük őket, mégis 
képesek náluk sokkal összetettebb 
szervezetű és mozgékonyabb halakat 
mérgükkel megbénítani, és befőt-
tesüvegszerűen átlátszó űrbelükben 
szép lassan megemészteni. Van az 
élőlényeknek egy csoportja, amely 
– legalábbis a zsidó-keresztény kul-
túrkörben – mindig is alávalónak volt 
kikiáltva, és legtöbbször az álnokság 

szinonimája - 
ként tekintet - 
tünk rájuk.  
A kígyók földön 
csúszó-mászó 
teremtmények, 
amelyek arra  
sem érdemesek, 
hogy a világon 
legyenek. A sors 
iróniája, hogy  
az ornitológusok 
(értsd: a Reptilia 
törzsfejlődés-
tani csoportba 
tartozó tollas 
szervezeteket 

volt túlságosan gazdag, sőt Queimada 
Grandén ma sem élnek kisemlősök. 
Míloszon előkerült néhány cickány-
kövület, de a rágcsálókat egyértelműen  
az ember hurcolta be ide. A száraz föld-
től alig 13 kilométerre lévő Shedaón 
ugyanakkor már az ősidőktől fogva 
bőven akadtak egerek és patkányok.  
Kezdetben a gyíkok (Milosz, 

Queimada 
Grande) és  
a százlábúak 
(Queimada 
Grande, Shedao) 
dominálhattak 
a kígyók táplá-
lékában, később 
ezek az élőlények 
már inkább csak 
a fiatal egyedek 
zsákmányaként 
jöttek számí-
tásba. Időről 
időre viszont 
valóságos égi 
manna hullott 
– és hullik ma 
is a szigetekre, 
illetve a Levantei-
földhídra. durva 

becslések szerint is évente több száz-
millió madár halad át a Libanonon 
keresztül, illetve az Izrael és jordánia 
között húzódó, a jordán-folyó völ-
gyét, a Holt-tengert és a sivatagi és 
szavanna jellegekkel bíró Arava-vádit 

(shédăo=kígyósziget), míg az arany 
lándzsakígyó (Bothrops insularis) 
brazília partjától 34 kilométerre 
 található Queimada Grande nevű 
atlanti-óceáni szigeten várja a meg-
pihenni vágyó énekeseket. Negyedik 
példának érdemes felhozni az arab 
efát (Echis coloratus), amely széles 
 arábiai  elterjedési területén talán  
kevésbé madárfüggő, mint a másik 
három, a Levantei-földhídon mégis 
a szárazföldi szoroson átrepülő vagy 
éppen ott áttelelni szándékozó poszá-
tákra, billegetőkre és rokonaikra feni 
a méregfogait. de melyek lehetnek 
azok a feltételezhető okok, amelyek 

ezeket a kígyókat madárevővé tették? 
A szigeten élő fajok az elszigetelődést 
követően valószínűleg nem tehettek 
mást, mint áttértek a madarakra.  
Ismereteink szerint, a fent említett 
három sziget apróemlős-faunája sosem 

tanulmányozó kutatók) egy része 
maga is igencsak alábecsüli ezeknek 
az állatoknak a képességeit. Amióta 
azonban (különböző elméleti és prak-
tikus megfontolásokból is) a hüllők 
biológiájának a kutatása széles körben 
elterjedtté vált, egyre inkább kiderült, 
hogy egyes ökológiai rendszerekben 
óriási szerepük van, a kígyók több - 
sége pedig rendkívül hatékony raga-
dozó, és eszük ágában sincs követni  
a régi rendszertankönyvek hierarchiá-
ját. Legalábbis nem viselkedésükben. 

Persze túlzás lenne azt állítani, 
hogy az emberek ne ismernék a 
kígyók néha hihetetlen képességeit. 
Ott van például Antoine de Saint-
Exupéry kis hercegének kalapot for-
mázó óriáskígyója, elefánttal a gyom-
rában. No, ez talán tényleg  túlzás, 
legalábbis biológus szemszögből 
nézve, de a kígyók magukhoz képest 
valóban ejtenek nagytestű zsákmány-
állatokat, köztük madarakat. Ott van 
például a barna mangrovesikló (Boiga 
irregularis), amely madárevő hajlama 
révén az őshonos madarak szó sze-
rinti felzabálásával ökológiai kataszt-
rófát okozott Guam csendes-óceáni 
szigetén, ahova véletlenül hurcolta  
be az ember. Kevesen tudják azonban, 
hogy léteznek viperák, melyek élete 
úgy alakult az evolúció során, hogy 
táplálékukat kizárólag vagy túlnyo-
mórészt énekesmadarak alkotják. 
Közülük a három legismertebb olyan 
szigetek lakója, amelyek madárvo-
nulási útvonalakon fekszenek. Az  
európai míloszi vipera (Macrovipera 
schweizeri) az égei-tengeri Mílosz-
szigetcsoporton, a Shedao-vipera 
(Gloydius shedaoensis) a Kelet-Kínai-
tengerből kiemelkedő Shedaón 

 Madárfotósok internetes oldala:  www.birdphotography.hu

Zoológia

 
„…az evolúció (…) nem néz a jövőbe. (…) A gének nem látnak előre. 
Nem terveznek. A gének egyszerűen csak vannak,…”
                                                                   (Richard Dawkins: Az önző gén)

az arany lándzsa-
kígyó az apró 
Queimada Grandén 
tizedeli dél-amerika  
vándormadarait. 
érdekes módon  
a sziget egyik 
 őshonos énekese,  
az  indiánökörszem 
(Troglodytes 
musculus) már mesz-
sziről kiszúrja, és 
széles ívben elkerüli 
a lándzsakígyókat.

arany lándzsakí-
gyó az ágak között

az arab efa elősze-
retettel táplálko-
zik madarakkal

Méregfogak össztüzében
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a vándormada-
rakra specializáló-
dott viperák 
 élőhelyei fontos 
vonulási útvona-
lakon találhatók
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A hatékony energiagazdálkodáshoz 
megfelelő szív- és érrendszer is kell. 
Ha valaki lógott már a szeren, tud-
hatja, hogy az milyen vérkeringési 
nehézségekkel jár. A függeszkedés 
különösen nagy terhet róhat egy olyan 
élőlény szívére, amelynek a teste szinte 
csak egy vonalban terjed ki. Az arany 
lándzsakígyó erre is talált megoldást. 
Szíve valamelyest közelebb helyez-
kedik el az agyhoz, mint szárazföldi 
rokona, a jararaca lándzsakígyó  
(B. jararaca) esetében, így biztosítva 
a „fedélzeti számítógépe” megfelelő 
oxigén- és energia-ellátását, amikor 
felfelé kúszik egy fa törzsén.

A gének azonban – mint ahogyan 
arra a cikk elején olvasható Richard 
dawkins idézet is rámutat – nem 
előrelátóak. Mindezek a fantasztikus 
adaptációk egy olyan állapot kihasz-
nálására jöttek létre, amelynek fenn-
maradása az elmúlt egy-két évszázad-
ban megkérdőjeleződött. Az éghajlati 
öveken átsuhanó énekesmadarak 
egyedszáma drasztikusan lecsökkent, 
így évről évre kevesebb gyanútlan tol-
las jószág landol a méregfogak össztü-
zében. bármily borzalmasnak is tűnik 
ez a földi madárpokol, évmilliók  
óta része bolygónk nagy mutatványá-
nak. A viperák szigetein rajtavesztő 
csivitelők száma valamikor elhanya-
golható lehetett, és valószínűleg még 
ma is elenyészik a vonuló madarak 
összmennyiségeihez képest. Csak egy 
apró tétel a vándorlások nagy veszte-
ségeinek könyvében. Érdemes tehát 
a dolgot fordítva nézni. A madarak 
ember okozta globális pusztulása egy 
rendkívül érdekes létforma eltűnését 
vetíti előre. Ám, ha valamely teremt-
mények hamarabb lépnek le az élet 
nagy porondjáról, azok nem az éne-
kesmadarak lesznek, hanem a velük 
táplálkozó madarász viperák.

Babocsay Gergely

arra, hogy a mélyből visszahozza, 
ehhez ugyanis el kellene hagynia jól 
megválasztott leshelyét, amivel nappal 
felfedné magát a rá vadászó ragado-
zók előtt is. Ráadásul szagnyom sincs, 
amelyet követhetne. Nem marad jobb 
megoldás, mint maráskor a méregfog 
segítségével megtartani a prédát.  
Igen ám, de minél hosszabb a méreg-
fog, a fizika elve szerint annál hosz-
szabb erőkarként működik, ezért az 
utolsó leheletéig küzdő zsákmány ki is 

törheti. bár a viperák gyorsan 
pótolják kihullott méregfo-
gaikat, vadászidényben nem 
előnyös minden lövés után új 
puskát vásárolni. A rövidebb 
méregfog tehát csökkenti  
a kényszerű fogváltások 
gyakoriságát.

A viperák madárvadász 
alkalmazkodásának része 
a hatékony energiahaszno-
sítás is. Nem is véletlenül! 
Shedaón nagyjából 1-1 
tavaszi és őszi hónap áll 
rendelkezésükre, hogy 
 alaposan megtöltsék gyom-
rukat. A madárvonulás 

ugyanis ennyi időn 
belül lezajlik.  

A maxi-
mum 
70-80 

centiméteresre 
megnövő arab efa a meg-
figyelések szerint évente 

10-15 prédaállattal is 
képes jó kondiban 
maradni. A nőstények 

még az utódokat is ebből gazdálkod-
ják ki – igaz, ez már jelentős súly-
veszteséggel jár, amelyet a következő 
madárvonulási szezonban kell pótol-
niuk. A frissen ellett Shedao-viperák 
nőstényei sokszor olyan mohón csap-
nak le áldozatukra, hogy néha vele 
együtt maguk is lebucskáznak a fáról. 

kokat nem hagyó madarak lehetnek 
az elsődleges célpontjai.

úgy tűnik, hogy a méret is számít. 
Mind a négy faj átlagosan 60-70 cen-
timéteresre nő. Míg azonban az arany 
lándzsakígyó idővel kisebb lett, addig 
a Shedao-vipera nagyobbra nőtt szá-
razföldi rokonainál, hogy ezen a vél-
hetően optimális értéken állapodjon 
meg. Az arab efa is hosszabb és kar-
csúbb, mint más, többnyire a talajon 
mozgó efák. A méret és az alkat tehát 
megkönnyítik a mászást, és elősegítik 
az álcázást, ugyanis egy karcsú kígyó 
kevésbé szúr szemet a vékony ágak 
között. A testalkat mellett a fej és ezzel 
a száj méretének is nagy jelentősége 
van. Ugyan a mi fogalmaink szerint 
az énekesmadarak apró jószágok,  
a viszonylag kistestű viperák számára 
nagyméretű zsákmányt jelentenek. 
Megoldásként fejük nem csak hosz-
szabb, de szélesebb is lett, így már egé-
szen fiatalon áttérhetnek a gyíkokról 
és az ízeltlábúakról  
a sokkal kiadósabb 
madárzsákmányra.

Az arany lán-
dzsakígyónál meg-
figyelhető további, 
a fán vadászó élet-
módra utaló anató-
miai jellegzetesség, 
a szárazföldi, tala-
jon mozgó rokonfa-
jokhoz képest rövidebb 
méregfoga. Mivel a madárevő  
viperák a magasban ejtik el zsákmá-
nyukat, nem célszerű azt elengedniük. 
Ha az áldozat csak egy másodperc-
nyit is tovább repül, az épp elegendő 
ahhoz, hogy messze magával vigye  
a halálos, de költséges mérget.  
Ha menten elpusztul, de lepottyan,  
a vadásznak vajmi kevés esélye van 

nek támasztja, miközben orra felfelé 
mutat. Érdekes megfigyelés, hogy  
ez a faj leshelye kiválasztásakor nem 
támaszkodik a környéken jövő-menő 
emlősök szagnyomaira, ami ugyan-
csak arra utal, hogy a földön szagcsí-

a növényen 
várakozik meg-
szakítás nélkül, 
még ágat is csak 
ritkán vált. Ennél 
a fajnál a leshely 
kiválasztásában 
nagy szerepe  
van a lombozat 
alakította mik-
roklímának.  
A sivatagban, egy 
jól megválasztott 

bokor vagy fa lombkoronájában, a leg-
melegebb napszakban 10-15 C°-al is 
alacsonyabb lehet a hőmérséklet, mint 
azon kívül. Ez nem csak a kígyókat, 
hanem a tikkadt madarakat is mág-
nesként vonzza. Az arab efa – hason-
lóan a míloszi viperához – szívesen 
áll lesben a talajszinten, források 
vagy patakok szegélyében. Stratégiája 
részeként fejét egy kőnek vagy fatörzs-

magába foglaló tektonikus árkon. 
Még ha nem is minden vándor sza-
kítja meg útját, így is ezrével érnek 
földet a kimerült madarak a tengerrel 
körülvett szigeteken. Képzeljük csak 
el, mennyien landolhattak ezeken a 
földdarabokon az ember előtti idők-
ben, amikor az egész Palearktikum 
egy óriási, egybefüggő madárköltő 
telep volt! Nincs az az önző gén, mely-
nek nem létező szemei ne csillantak 
volna fel a kiapadhatatlannak tűnő 
táplálékforrás láttán. Mind a négy 
viperafaj fokozatosan egyre jobban 
alkalmazkodott a madarak elejtésé-
hez. Egyik igen fontos adaptációjuk 
volt, hogy megtanultak ügyesen fára 
mászni. A viperák többnyire masz-
szív, tömzsi kígyók, sokuk inkább a 
földön él. A madárevő fajok azonban 
nyú lánkabbak, farkuk arányaiban 
hosszabbá vált, hogy biztonsággal 
tudjanak kapaszkodni vele a fák 
ágain. A dél-levantei arab efa nősté-
nyei esetében úgy tűnik, a felnőtté 
válás része, hogy farkuk igyekszik 
hosszban behozni a hímekét, amit 
más fajoknál eddig még nem figyel-
tek meg. Ezek a viperák nem csak 
alkalomszerűen másznak a fás szárú 
növényekre. Mindhárom szigetlakó 
vipera elsősorban a madárvonulás 
időszakaiban (tavasszal és ősszel) 
 tartózkodik az ágakon, a Shedao-
vipera például tömegesen. Ez utóbbi 
otthonában a fák ugyanis meglehető-
sen kistermetűek, így egy-egy nagyra 
nőtt bonszájon akár 5-6 megtermett 
kígyó is terpeszkedik, és vár az ágvé-
gekre leereszkedő énekesmadarakra. 
Gyakran egyszerre kapnak mit sem 
sejtő áldozataik után, olykor elvétve, 
néha elejtve azt. Utólag összeszedik 
az elvesztegetett tetemek egy részét is, 
ugyanis éjszakára többnyire lemász-
nak a földre. Az arab efa a forró 
sze  zon szinte teljes egészében, kora 
tavasztól késő őszig bokrokon tanyá-
zik, és akár hónapokon át ugyanazon 

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

a Shedao-viperák 
madárvonulási 
időszakban töme-
gesen terpeszked-
nek a faágakon,  
és várják a Szibéria 
irányából bere-
pülő gyanútlan 
énekeseket.

a míloszi vipera  
az égei-tengeri 
Míloszon és néhány 
szomszédos szige-
ten várja az észak- 
és Közép-Európa 
felől érkező  
vonuló madarakat. 
Ugyan   itt nem  
csak ő, hanem az 
Eleonóra-sólyom 
(Falco eleonorae)  
is a madárvendé-
gekre épít, amikor 
költését őszi  
vonulásukhoz 
igazítja.

a vonuló mada-
rakra sokkal 
nagyobb veszélyt 
jelentenek az 
emberi tényezők, 
mint a madarakkal 
táplálkozó viperák

az arab efa a 
Közel-Keleten 
fekvő Levantei-
földhídon igyek-
szik részesedni  
a mannaesőből. 
Folyamatosan  
az eget kémleli, 
akárcsak a többi 
madárvadász 
vipera.

©
 M

ic
ha

el
 K

ea
rn

ey

©
 M

ar
ia

 D
im

ak
i f

el
vé

te
le

©
 H

ad
as

 T
sa

ir
i f

el
vé

te
le

©
 K

ók
ay

 S
za

bo
lc

s

©
 M

ic
ha

el
 K

ea
rn

ey

 18  19



partfutót (Calidris melanotos) 
figyeltek meg.

Szeptember
A hónap legelején a tömörkényi  
Csaj-tavon egy fiatal baird-part-
futót (Calidris bairdii) láttak (az 
adat hitelesítése esetén ez az ötödik 
hazai előfordulása lenne ennek  
az észak-amerikai partfutófajnak). 
Szeptember első hetében egy-egy  
fiatal nyílfarkú halfarkast 
(Stercorarius longicaudus) észleltek 
a Csaj-tavon, illetve az orfűi Pécsi-
tavon. Szintén a hónap első heté-
ben balmazújváros és Tótkomlós 
határában is szem elé került egy-
egy törpesas (Aquila pennata), 
megint megfigyelték a zátonykó-
csagot (Egretta gularis) a Marcali-
víztárolónál, a bősárkány közelében 
lévő Nyirkai-Hanyban pedig két 
vörös ásóludat (Tadorna ferruginea) 
észleltek. Szeptember első heté-
ben egy feketeszárnyú székicsért 
(Glareola nordmanni) figyeltek meg 
a kunszentmiklósi bernáth-széken, 
és valószínűleg ugyanezt a madarat 
látták tíz nappal később Apajon is. 
A hónap második hetében egy  fiatal 
ékfarkú halfarkast (Stercorarius 
parasiticus) láttak Nagymarosnál, 
és feltehetően ugyanezt a mada-
rat észlelték két nappal később 
Halászteleknél is. Ugyancsak 
 szep  tember második hetében a 
Hortobágyon (Vókonya) egy sötét 
színváltozatú öreg törpesast (Aquila 

pennata), a Kis-balatonon egy fia-
tal ékfarkú halfarkast (Stercorarius 
parasiticus), a Hortobágyi-halas-
tavon egy vándorpartfutót (Calidris 
melanotos), dévaványán pedig egy 
öreg pásztorgémet (bubulcus ibis) 
figyeltek meg. A hónap máso dik  
és harmadik hetében többször szem  

augusztus
A hónap legelején megint szem 
elé került az immatur halászsirály 
(Larus ichthyaetus) a sárkeresz túri  
Sárkány-tavon; és a fertőújlaki 
borsodi-dűlőben is ismét többször 
megfigyelték az ott már július  
végén is látott öreg vándorpartfu tót  
(Calidris melanotos). Augusztus  
első hetében négy kanadai lúd 
(Branta canadensis) tűnt fel a 
Hortobágyon, ezeket a madarakat  
az elkövetkező két hét folyamán  
még kétszer megfigyelték. A hónap  
első hetében a Hortobágyi-halas-
tavon egy világos színváltozatú  
öreg ékfarkú halfarkast (Stercorarius  
parasiticus) láttak, és balaton boglá  - 
ron is szem elé került az ékfarkú 
halfarkas (Stercorarius parasiticus) 
egy példánya, a Kis-balatonon pedig 
ismét észlelték a zátonykócsagot 
(Egretta gularis). Augusztus máso-
dik hetében egy fajra ponto san  
meg nem határozott halfarkast  
(Stercorarius sp.) láttak Siófokon, 
balatonmáriafürdőnél viszont egy 
fiatal ékfarkú halfarkas (Stercorarius 
parasiticus) került szem elé. Augusz- 
 tus harmadik hetében Adony köze-
lében egy pásztorgémet (Bubulcus 
ibis), a Rétszilasi-halastavakon 
egy tojó vörös ásóludat (Tadorna 
ferruginea), a kardoskúti Fehér-tónál 
egy világos színváltozatú törpesast 
(Aquila pennata) láttak. Augusztus 
negyedik hetében ismét a madará-
szok szeme elé került a korábban 
a Kis-balatonon már többször 
megfigyelt immatur zátonykócsag 
(Egretta gularis), ezúttal a Marcali-
víztárolónál  észlelték. Ugyancsak  
a hónap negyedik hetében egy vilá-
gos törpesast (Aquila pennata) lát-
tak előbb Szabadszállás (balázsi-rét), 
majd Fülöpszállás (Kelemen-szék)  
közelében; a Hortobágyi-halas ta   von 
egy öreg vándorpartfutót (Calidris 
melanotos), a Fertőn  (bozi-víz)  
egy fiatal ékfarkú halfarkast  
(Stercorarius parasiticus), déva-
vá nyán pedig egy pásztorgémet 
(Bubulcus ibis) figyeltek meg. 
Szintén a negyedik héten egy  fiatal 
citrombillegetőt (Motacilla citreola) 
fogtak és gyűrűztek a  kenderes 
határában lévő Telekhalmi-halas-
tavakon. A hónap utolsó napjaiban 
Siófokon két kenti csért (Sterna 
sandvicensis), Kisköre mellett egy  
fehérkarmú vércsét (Falco naumanni),  
a dinnyési-Fertőn pedig egy vándor  - 

1964 augusztusában a biharugrai-
halas tavon lőttek egy tojó példányt. 
július második hetében egy sötét 
színváltozatú öreg törpesast (Aquila 
pennata) észleltek balmazújváros 
határában (Rácok-szigete), ugyan-
ekkor egy világos színváltozatú 
immatur példány a szolnoki  kato       - 
nai repülőtérnél bukkant fel.   
 Szin    tén a hónap második hetében  
a Hortobá gyon (Nagy-Vókonya) egy 
öreg pásztorgémet (Bubulcus ibis), 
Király szentistván határában pedig 
egy öreg tojó laposcsőrű  víztaposót 
(Phalaropus fulicarius) figyeltek 
meg. július utolsó hetében Halász  - 
teleknél a dunán egy immatur 
ékfarkú  halfarkas (Stercorarius 
parasiticus), a sár  ke  resztúri Sárkány-
tavon pedig egy immatur halászsi-
rály (Larus ichthyaetus) került szem 
elé. A hónap végén Szegeden egy 
fiatal citrombillegetőt (Motacilla 
citreola) láttak, a fertőújlaki borsodi- 
dűlőben pedig egy öreg vándor part-
futó (Calidris melanotos) bukkant 
fel, amelyet még a következő hónap 
első hetében is többször megfigyel-
tek ugyanitt.

öreg terekcankó (Xenus cinereus) 
került szem elé. A Kőszeg melletti 
Alsó-réten július első felében ismét 
többször megfigyelték azokat a 
karmazsinpirókokat (Carpodacus 
erythrinus), amelyeket már május-
ban is láttak ugyanitt (július első 
hetében egy öreg és egy immatur 
hímet, majd egy nászruhás öreg 
hímet és egy tojót, a hónap köze - 
pén pedig az immatur hímet és  
a tojót látták). A hónap első heté-
ben egy immatur zátonykócsagot 
(Egretta gularis) figyeltek meg a 
 Kis-balatonon, és a madarat még  
a következő hetekben is többször 
látták ugyanott. Megoszlanak  
a  vélemények e madár pontos faji 
hovatartozását illetően, egyes meg-
figyelők egyértelműen zátonykó-
csagnak tartják, mások viszont 
kételyeiknek adnak hangot ezzel 
kapcsolatban, és inkább zátonykó-
csag és kis kócsag hibridnek (Egretta 
gularis x Egretta garzetta) vélik 
a madarat (a két faj elég gyakran 
hibridizáló dik). Magyarországon 
a zátony kócsag eddig mindössze 
egyetlen alkalommal fordult elő: 

AKÖVETKEZőKbEN 
RÖVId ÁTTEKIN-
TÉST szeretnénk nyúj-
tani a 2013 júliusának 

elejétől szeptember 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 elő-
fordulások pontos időpontját, sem  
a megfigyelők nevét nem közöljük.

július
A hónap első hetében egy sötét szín-
változatú immatur törpesast (Aquila 
pennata) láttak kétszer is a balmaz-
újvárosi Nagy-szik felett; egy világos 
színváltozatú öreg példányt pedig 
a tiszacsegei Cserepesen figyeltek 
meg. Szintén július első hetében 
egy öreg borzas gödény (Pelecanus 
crispus) bukkant fel a geszti begécsi-
víztárolón, Tököl közelében egy tojó 
vörös ásólúd (Tadorna ferruginea), 
a Hortobágyi-halastavon pedig egy 

Faunisztika

Érdekes madármegfigyelések
2013. július–szeptember

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

ékfarkú halfarkas

©
 E

du
ar

do
 B

al
og

h 
fe

lv
ét

el
e

elé került egy fiatal vándor partfutó 
(Calidris melanotos) Hajdú  szoboszló 
határában (ős-Kösely) is. Szep tem-
ber harmadik hetében a Csaj-tavon  
egy fiatal vándorpartfutót (Calidris 
melanotos) és egy fiatal ékfarkú 
 halfarkast (Stercorarius parasiticus), 
a duna érsekcsanádi és budapesti  
szakaszain egy-egy fiatal, a nyék  - 
lád  házi kavicsbányatavon pedig 
egy öreg ékfarkú halfarkast 
(Stercorarius parasiticus) láttak.  
Szeptember negyedik hetében  
egy fiatal ékfarkú halfarkas 
(Stercorarius parasiticus) napokig  
a duna budapesti belvárosi sza-
kaszán tartózkodott, a madarat 
rendszeresen meg lehetett figyelni 
a Margit-sziget és az Erzsébet híd 
közötti részen. Ugyanebben az 
időszakban a Tisza-tavon is láttak 
egy pontosan meg nem határo-
zott  halfarkast (Stercorarius sp.), 
való színűleg az is ékfarkú lehe-
tett. Szintén szeptember negyedik 
hetében két fiatal vándorpartfutó 
(Calidris melanotos) tartózko-
dott néhány napig a hortobágyi 
Akadémiai-halastavon, és ennek 
a fajnak egy ugyancsak fiatal 
 példányát a szegedi Fehér-tavon is 
megfigyelték. Szeptember végén 
egy fekete sas (Aquila clanga) került 
szem elé besenyőtelek közelében.

Köszönet illeti a madarak – név 
szerint ugyan nem említett – meg-
figyelőit, hogy adataikat közkinccsé 
tették. 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 
érdekes megfigyeléseket köz   zé tevő  
www.birding.hu, illetve a www.
rarebirds.hu internetes oldalakról 
származnak.

Összeállította:
Hadarics Tibor
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Madártani 
TájékoztatóA 2013-as évben a Rákosivipera- 

védelmi Központban 307 kis 
vipera látta meg a napvilágot, 
ami ugyan elmarad a tavalyi 
eredménytől, de sikeresnek 
mondható. Az elhúzódó tél és  
a nyár eleji hűvös idő miatt későn 
indult a szaporodási időszak,  
de szerencsére sikerült behozni  

a lemaradást. Az idei szaporu-
lattal már 1700 fölé emelkedett 
a viperavédelmi program kere-

tében született rákosi viperák 
száma, ami a program indulása-
kor becsült teljes magyarországi 
állomány háromszorosa. Az átla  - 
gos alomméret – hasonlóan a 
korábbi évekhez – 10 volt, a leg-
termékenyebb nősténytől 16 kis 
vipera született. Az idei szapo-
rulattal 133 nőstény és 174 hím 

egyeddel nőtt a hazai állomány. 
Az újszülött viperák átlagos súlya 
2,4 g, hosszuk 138 mm. 

1700 felett a rákosivipera-védelmi Központban 
született viperák száma

Hosszú szünet után azonban 
áprilisban, Pantellerián két pusz -
tai sas társaságában megfigyel-
tek egy második éves parlagi 
sast, amely műholdas jeladót 
viselt. Akkor a gyűrűjét még nem 
tudták leolvasni, de valószínűsít-
hető volt, hogy Gabi tért vissza 
Afrikából, mivel másik ilyen korú 
eltűnt jeladós parlagi sasról nem 
volt adatunk a külföldi kollégák-
tól sem. A fiatal parlagi sast a 
nyár folyamán többször is látták 

a Szicíliától délnyugatra található 
mindössze 83 km2-es szigeten, 
ahol a helyi madarászok szerint  
a bőséges üreginyúl- és patkány- 
állományok nyújthatnak meg-
felelő táplálékot a számára. 
A közelmúltban egy fénykép 
segítségével végre sikerült min-
den kétséget kizáróan azono-
sítanunk a madarat. Köszön jük 
Andrea Corso, Piero Ferrandes és 
Michele Viganò, olasz kollégáink 
segítségét Gabi azonosításában!

Egyesületi 
hírek Természetbarát Olvasóinknak, akik még nem tagjai az MME-nek,  

javasoljuk: csatlakozzanak Egyesületünkhöz! Belépési adatlap kitölthető  
a mme.hu/csatlakozzon/tag-szeretnek-lenni.html internetes oldalon.

Szerkesztô: Schmidt Emese, design, nyomdai elôkészítés: Kiss Maja, grafika: Becski Leonóra, fotók: Balaskó Zsolt, Hajdú Gábor, Molnár Zoltán, Szilágyi Attila, Tóth Krisztina.

FELADVÁNY
Milyen szerepe lehet a vizeknek a madarak életében?
(A rajzok segítenek benne!)

Válaszodat várjuk postán az MME címére: 
1121 Budapest, Költô u. 21., 
vagy e-mailben: csipogo@mme.hu.
A megfejtés mellett mindenképpen 
szerepeljen a lakcímed!
A beküldôk közül három szerencsés 
nyertest sorsolunk ki!

Kedves Gyerekek!

Téli számunk rögtön egy játékkal indul, melynek megfejtését 
beküldve értékes nyeremény vár rátok ez alkalommal is. 
Majd a vízimadarakkal tudtok közelebbi barátságba kerülni. 
Végül gondoltunk a közelgô ünnepekre is: Csôrmíves rovatunkban 
ezúttal a karácsonyi sütemények maradékaiból tudtok meglepetés 
finomságot készíteni az egész családnak.
Minden kedves olvasónknak Szép Karácsonyt kívánok!

Schmidt Emese, a Csipogó szerkesztôje
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Gabi, az egyik leginkább fel-
fedező hajlamú sasunk tavaly 
téli afrikai útja után áprilisban a 
Szicíliától délnyugatra fekvő kis 
földközi-tengeri szigeten buk-
kant fel. Megkerülése több mint 
szerencsés, mivel a műholdas 
nyomkövetője sajnálatos mó-
don már Ghánában januárban 
tönkrement.

Gabit Szabó Gabriella,  
a 2012-es Londoni Olimpia 
aranyérmesének (kajak-kenu, 
K4/500m) tiszteletére neveztük 
el. A madarat még a kirepülése 
előtt egy jászsági fészekben 
gyűrűztük meg és szereltük 
fel műholdas jeladóval 2012 

júliusában. Már október elején 
elindult délnek, gyorsan átszelte 
a Balkán-félszigetet és mind-
össze egy nap leforgása alatt 
átrepülve a Földközi-tengert 
Líbiába érkezett. Három hét alatt 
átszelte a Szaharát  és a Száhel-
övezetet, majd végül a nyu-
gat-afrikai szavannán kezdett 
telelésbe. Addig összesen 15 or-
szágban járt, Nyugat-Afrika több 
országából ő szolgáltatta az első 
adatot fajának előfordulásáról. 
Utolsó jelei 2013. január 23-án 
érkeztek Ghánából. Sokáig attól 
tartottunk, hogy elpusztult, de 
azért reménykedtünk, hogy csak 
a jeladója romlott el.

Pantelleria szigetén nyaralt Gabi, a parlagi sas
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a madarat még a kirepülése 
előtt egy jászsági fészekben 
gyűrűztük meg és szereltük 
fel műholdas jeladóval 2012 
júliusában a HELiCOn LiFE+ 
programunk keretében
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Figyeld meg!
A vízen úszkáló 
hattyúk között 
könnyedén megtalálhatod 
a nyakukon sárga gyûrût 
viselô egyedeket. Erre a jelölésre 
a madarak érdekében van 
szükség: a hattyúláb általában
víz alatt van, így a lábon lévô
gyûrû számát nem lehet le-
olvasni. A nyakgyûrû elônye,
hogy távcsôvel vagy akár 
szabad szemmel is könnyedén
leolvasható a gyûrû száma
a madár zavarása nélkül. 
Amint nyakgyûrûs hattyút látsz,
jegyezd fel a számát, a helyszínt
és a megfigyelésed idôpontját, 
és ezeket az adatokat küldd be 
a mme@mme.hu e-mail címre.
Vegyél részt hattyú road show-n,
ahol tanúja lehetsz a hattyúk
gyûrûzésének és megtapasztal-
hatod ezeknek a bátor madarak-
nak a harciasságát is! További
információk: www.mme.hu 

Végezz a környékbeli vizeken
vízimadár számlálást minden
évszakban! Figyeld meg, hogy
mennyire fölszaporodik télen 
a hattyúk, szárcsák, tôkés récék
száma ugyanott más évszakok-
hoz képest. Ezek a madarak
zömmel Európa északi részeibôl
érkeztek. Milyen változást veszel
észre a madarak számában, 
ha télen hirtelen sokkal 
enyhébb napok jönnek?

Etettél már vízimadarakat
kenyér darabkákkal?
Nagy élmény vadon élô mada-
rakkal testközelbôl ismerkedni.
Az etetésükkel azonban bánj
csínyján – hiszen a kenyér nem
természetes eledelük. A hattyúk,
szárcsák és tôkés récék gyomra
ellenállóbb, mint más mada-
raké, bajuk tehát nem származik
a kenyérevésbôl. Más madarat
azonban ne etess kenyérrel!

A vízimadarak csôre táplálkozásukhoz idomult.

A csérek csôre olyan, mint 
egy csipesz, amellyel a halat
fogják meg. 

A bukók csôre a csérekéhez 
hasonlít, de erôsen fogazott 
is, hogy a hal ki ne 
csússzon belôle. 

A récék a halakon kívül
növényeket és apró 
víziállatokat is esznek, 
csôrük ellapul, széleik 
lemezesek és szürcsölgetésre 
is alkalmasak.

A ludak csôre hasonlít 
a récékéhez, csak keményebb, 
és a lemezek helyett fogazott, 
mivel azok keményebb táplálékot 
is fogyasztanak. 

A szárcsák csôre rövid, oldalt 
lapított, de hegyes és éles – ezzel 
a csôrrel apró víziállatokat és 
vízinövényeket csippentenek fel. 

A gulipánok érzékeny, felfelé 
hajló csôrükkel ide-oda 
kaszálgatva kapják el az apró 
víziállatokat.
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Vízi madár - vizes madár? 

A szárcsák és a vízityúkok a sûrû nádasban való 
bujkáláshoz szárnyukat szorosan a testükhöz vonják.

A sirályoknak, hattyúknak erre nincs szükségük,
nekik viszont különösen sûrû tollazatuk van, amely

megvédi ôket a hidegtôl. A legtöbb tollat egy kis 
hattyún számoltak meg: 25 216 db-ot, melybôl 
körülbelül 20 000 db a fejen és a nyakon nôtt!
A vízimadarak tollai vízhatlanok, mivel azokat 
farktômirigyük zsíros váladékával kenegetik. 
A kárókatonáknak nincs farktômirigyük, így 

vadászat után széttárt szárnyakkal szárítkoznak. 

Számos madár – így a sirályok, csérek – csupán 
pihenni száll le a vízre, sok madárnak viszont 

a víz az igazi eleme. A csónak alakú test a hattyúk, 
a ludak és az úszórécék számára a vízen 

úszást teszi lehetôvé. 
Próbálj meg egy csónakot felbillenteni, az magától 
visszaáll az eredeti helyzetébe. Ezek a madarak nem 

is merülnek hosszabb ideig a víz alá. 
A vöcskök, a kárókatonák, a búvárok és a bukórécék 

táplálékukat a víz alá merülve szerzik meg.

Tudtad?
A vízimadarak 

általában veszély esetén
felszállnak a vízrôl és

továbbrepülnek, a 
vöcskök viszont 
lebuknak a víz 

alá.Tudtad?
A madarak testében
légzsákok vannak, 

melyek megkönnyítik 
számukra a repülést  

és a vízen úszást.

Tudtad?
A hattyúk pehely-
tollaival ôseink a 

ruháikat díszítették. 
Ez a hagyomány még 

ma is fellelhetô a 
divat világában.

A vízimadarak lába úgy mûködik, mint egy
evezôlapát. 

A sirályok lába úszóhártyás, 
de a hátsó ujj szabad. 

A kárókatonák lábán 
mind a négy ujjat
úszóhártya köti össze. 

A szárcsák lábai tagolt 
ujjúak, de karéjos hártya
veszi körbe. 

A vöcskök mindegyik 
ujja külön egy-egy kis
evezôlapátként mûködik. 

Tudtad?
A pingvinek és az alkák 

a víz alatti úszáshoz rövid,
lapos és széles szárnyaikat

használják evezôként, 
amelyeket bôrrel fedett 

pikkelyes tollak 
borítanak.
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CSORMÍVES˝ Karácsonyi madaras süti 
recept

Hazánkban, idén tavasszal
elôször akadt kis geze
gyûrûzô hálóba. 
A madár költôterülete 
Közép-Ázsiában van, 
Európában csak Oroszország
területén, és újabban
Finnországban fészkel. Európa
középsô és nyugati részére

rendkívül ritka esetben
vetôdik el. A faj határozása
nem könnyû, ám segít-
ségünkre van, hogy lábujjai
sötétbarnák, míg a láb többi
része világosabb, barna
színezetû. Erre utal angol 
neve is: Booted Warbler 
azaz a ,,csizmás”.  

Ô a hazánkban gyûrûzött 
bütykös hattyúk közül 
a legidôsebb! 1999-ben már
felnôtt madárként jelölték
meg, azóta további 38 alka-
lommal küldtek be róla adatot
(Horvátországból is).
Többször kapott gyûrûket 
a lábaira, illetve a nyakára is.

Ôszi számunk helyes 
megfejtése:
B., azaz meggyvágó

A szerencsés nyertesek:
Pintér Mirkó, Nagyatád 
Horváth Gergely, Rábapordány
Török János, Mány

Gratulálunk! 
Nyereményük 
egy fehér 
gólyás póló.

Hozzávalók:
40 dkg süteménymaradék (széle, megszáradt, stb), 

2 dl tej, 1 ek lekvár, 25 dkg natúr marcipánmassza, kakaópor

1.
Áztasd be a tejbe fél órára 

a süteménymaradékot.

2.
Add a keverékhez a lekvárt 

és gyúrd tésztává.

3.
Oszd 16 egyenlô részre, majd 

formáld meg belôlük a madár testét.

4. 
Tegyél félre kb. 5 dkg marcipánt, 
a többit pedig addig gyúrd, amíg 

puha nem lesz, majd nyújtsd 2-3 mm
vastagságúra porcukorral beszórt

nyújtódeszkán.

5.
Vágd a marcipán lapot 

16 felé, és vond be 
velük a baglyokat.

6.
A maradék marcipánt 

gyúrd össze kakaóporral, és ezekbôl
készítsd el a 32 db szárnyat, 

a 32 db szemet és a 16 db csôrt, 
majd tapaszd a testekre.

Hírek 2013.
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Egyesületi 
hírek

A tömeges őszi gyülekezés a kék 
vércsék egyik jellegzetes visel-
kedése. Augusztus közepétől a 
szeptemberi vonulásig nap köz-
ben a madarak kisebb csapatai 
sok helyen megfigyelhetőek, 
amint egy-egy gabonatarló 

felett szitálva zsákmányolnak, 
vagy a rögökön ülve tollászkod-
nak. Ezek a csapatok azután 
éjszakára összeverődnek, így  
a síkvidékek kevéssé zavart 
facsoportjaiban akár több ezer 
madár is együtt tölti az éjszakát. 
A falcoproject.eu megfigyelői 
tizedik éve követik nyomon  
a jelenséget és számlálják heti 
rendszerességgel a kék vércséket.

Az eddigi rekord 34 helyen 
mintegy 9000 példány, amelyet 
2009. szeptember 16-án sike - 
rült megfigyelni. Az idei évben  
a rekord-döntés vélhetően elma-
rad, de így is sikerült beállítani  
a mindenkori ezüstérmes helye-

zést. A Kárpát-medencében 2013. 
szeptember 18-án közel 7700 kék 
vércse éjszakázott 31 különböző 
helyen. A hosszú út előtt a vércsék 
egy hónapot szánnak a felkészü-
lésre; ilyenkor pótolják a megeről-
tető fiókanevelés során elvesztett 
zsírpárnákat és befejezik a leg-
fontosabb tollaik vedlését, majd a 
8000 kilométeres vándorút végén 
Afrika déli részében töltik a telet.

Kék vércséink vándorúton

A 2013. szeptember 21-én  
„A kék vércse védelme a Kárpát-
medencében” c. LIFE+ pályázat 
keretében Kardoskúton került 
megrendezésre egy szakmai 
tájékoztató és terepi bemutató 
azoknak a gazdálkodóknak, akik 
jelenleg is részt vesznek, illetve 
tervezik, hogy bekapcsolódnak  
a Magas Természeti Értékű 
 Területek (MTÉT) programjába. 
Az önkéntesen igénybe vehető 
MTÉT program lehetőséget 
teremtett arra, hogy a gazdál-
kodók jelentős többletkifize-
tésben részesüljenek a vállalt 
természetkímélő gazdálkodási 
előírások betartásának fejében. 
A támogatási rendszer nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy 2004 
óta a legeltetett állatállomány 
ezekben a térségekben növeke-
dett, a szántóterületek esetében 

pedig kedvezőbb vetésszerkezet 
alakult ki, és ezeknek a folyama-
toknak köszönhetően számos, a 
természetvédelem által kiemel-
ten kezelt faj (pl.: kék vércse, 
túzok, parlagi sas) helyzete is 
kedvezőbben alakult.

A kékvércse-védelmi program 
nemzetközi együttműködésé-

nek jegyében a rendezvényen 
Szlovákiából érkezett gazdál-
kodók is ismerkedtek a hazai 
agrár-környezetgazdálkodási 
programokkal, valamint a térség 
hagyományos rét- és legelőgaz-
dálkodásával.

 A Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság területén az európai 
uniós agrártámogatások beveze-
tését követően, az elmúlt közel 
tíz év során három térségben, 
a Dévaványai-síkon, a Békés-
Csanádi háton és a Kis-Sárréten 
kerültek kijelölésre ún. Magas 
Természeti Értékű Területe.  
Ezek közös jellemzője, hogy első-
sorban extenzív gazdálkodásra 
alkalmasak, egyben jelentős 
természeti értékekkel bírnak.

A pozitív visszajelzések 
alapján reméljük, hogy a jelenleg 
33 944 hektárnyi támogatásban 

részesülő terület a következő 
ötéves ciklusban tovább növek-
szik. Szándékaink szerint a 2014 
szeptemberétől induló, követ-
kező agrár-környezetgazdálko-
dási időszak MTÉT programjával 
kapcsolatos aktualitásokról 
folyamatosan tájékoztatjuk  
az érintett gazdálkodókat.

Több mint 30 000 hektár a természetkímélő 
gazdálkodás szolgálatában a dél-Tiszántúlon

A Madártávlat magazin tematikájához kapcsolódó (madártani és természetvédelmi 
témájú) kéziratokat és nívós madárfényképeket Tagtársainktól köszönettel fogadunk 
szerkesztőségünk elektronikus címén: madartavlat@mme.hu
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így meggátolja a folyó befagyását. 
Paradox módon tehát a szennyvíz-
tisztító „hőszennyezése” teremt  
a kemény fagyok idején itt külön-
leges élőhelyet, amikor a Tócó 
vize gőzölgő csatornaként áramlik 
tovább dél felé, jégmentes területet 
kínálva az élelmes és alkalmazkodni 
képes madárvilágnak.

Vannak rendszeres téli vendégek,  
mint például a havasi pityerek vagy 
az erdei cankók, amelyek megjelenése  
nem számít különlegesnek a terüle-
ten. Utóbbi faj ráadásul egész évben 

István és Szabó Anikó figyeltek fel 
arra, hogy számos madárfaj vonu-
lásakor jól láthatóan ma is rendsze-
resen a megszokott ősi utat, a Tócó 
vonalát követi. 

A Tócó nemcsak két talajtípus 
elválasztója (nyugaton a hajdúsági 
lösz, míg keleten a nyírségi homok  
a jellemző), de ökológiai folyosó-
ként is jelentőséggel bír, így akkor 
is figyelmet érdemel, ha legtöbb 
sza kaszán az emberi zavarás és 
hatás nyilvánvaló. A Tócó-völgy 
legnagyobb területén nem beszél-
hetünk tehát természetes vagy 
természetközeli élőhelyekről, ennek 
ellenére akadnak kevésbé zavart 
élőhelyek, az élővilág alkalmazko-

dóképességére pedig kiváló például 
szolgál a vízrendszer egésze. 

Mindazok, akik debrecen város 
madárvilágával foglalkoznak, nem 
hagyhatják figyelmen kívül a Tócó 

vízfolyását sem.
A vonuló 

madár fajokat – pl. 
poszátákat, füzi-
kéket vagy rigó-

kat – a vízfolyást 
szegélyező bokro-
sokon, a gyepeken 

és legelőkön tavasz-
szal és ősszel célszerű 

keresni, de ugyanezen 
élőhelyeket a költési 

időszakban is érdemes 
szemmel tartani a deb  

receni madarászoknak. 
 Ám a téli 

zimankó beálltá-
val, amikor 

a keményebb fagyok hatására a kör-
nyék vizeit – beleértve a Tócó fel-
sőbb szakaszait is – jégpáncél borítja 
be, a vízfolyás Vértesi úti szakasza 
igazi téli oázissá válik. Nem csoda, 
hiszen a Tócó szennyvíztisztítótól 
délre eső részén ilyenkor is jégmen-
tes vízfelületet találnak a madarak. 
A szennyvíztisztító által a mecha-
nikailag és biológiailagmentesített 
és a Tócó ezen szakaszába engedett 
víz hőmérséklete ugyanis jelentő-
sen magasabb, mint a környezeté, 

D EbRECEN Fő VÍZFO-
LyÁSA, a Tócó több ágból 
ered a hajdúböszörményi 
határban, a Csege-halomtól 

északkeletre, a zeleméri templom-
rom közelében. A folyó déli irányba 
haladva Alsó- és Felső-józsát 
választja el, majd debrecen nyugati 
városrésze mellett továbbfolyva – 
miután felveszi a város tisztított 
szennyvizét – két ágra szakadva 
halad Szepes pusztán át Mikepércs 
határába. A vízfolyásrendszert – 
egyrészt a legelők, kaszálók jobb 
hasznosíthatósága érdekében, majd 
később debrecen fejlődésével a kül-
területi belvizesedés, mocsarasodás 
elkerülése, illetve csapadékvizek 
elvezetése céljából – a 18. század 
végétől kezdődően kisebb-nagyobb 
mértékben folyamatosan szabályoz-
ták. A Tócó ér így ma átmenet a ter-
mészetes vízfolyás és a mesterséges 
belvízlevezető csatorna között, pl. 
a szennyvíztisztító alatti szakaszán 
is. A Tócó a szepesi-mikepércsi 
határban sokáig csak mint a város 
szennyvizének hordozója volt isme-

retes, és a debreceni szennyvíztisz-
tító korszerűsítéséig (az 1990-es 
évek közepétől kialakított biológiai 
tisztítómű kialakításáig) mint „élő-
hely” egyáltalán nem bírt jelentő-
séggel, sőt a Kondorossal történt 
összefolyása után a Kösely vizének 
élővilágát is erősen károsította. 
Mára a helyzet sokat javult, és bár  
a Tócó vízminősége egyes szakaszo-

kon még mindig nem tökéletes,  
a vízfolyás a madárvonulásban 
jelentős szerepet játszik. A mai 
patak egykor sokkal bővizűbb lehe-
tett, régi térképek tanúsága szerint  
a 18. században még két vízimalmot 
is hajtott. A jelenlegi Tócó-völgy 
területe is jóval nagyobb annál, mint 
amit a mostani kis „patak” létre-
hozhatott volna.  Korábban Fintha 

Debrecen téli oázisa: a Tócó

Terepen
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megszo kottá válnak ilyenkor télen 
a Tócó mentén, egyiküket fotózni is 
próbálom. 

Nem könnyű a művelet, mert  
a víz fölötti párafelhőt a szél rendre 
függönyként sodorja az objektív és 
a téma közé. Azért a sok „fátyolos” 
kép között egy-egy „napsütéses” is 
akad. Még a cankóval bíbelődöm, 
amikor észak felől legalább kétszáz 
sötét madár közeledik. Messziről 
ludaknak tűnnek, de gyanús, hogy 

nem hallani a hangjukat. A távcsőbe 
pillantva kiderül az oka is: ezek nem 
libák, hanem kormoránok! Sajnos 
csak későn kapok észbe, így a nagy 
tömeget nem sikerül dokumen-
tálni, csak néhány példányt belőlük. 
Nemsokára azonban újabb faj kár-
pótol. Egy áttelelő sárszalonka! 

Ismét küzdök a párafelhővel meg 
az időnként elbújó nappal. Végül 
mégiscsak sikerül egy elfogadható 
képen megörökíteni a fajt, amely-

lyel korábbi teleken egyáltalán nem 
 találkoztam még. Mindent össze-
vetve, megérte kijönni, még úgy is, 
hogy kezem-lábam majd’ lefagyott. 
Egy igazi téli oázisban jártam!”

bevallom ma is szívesen keresem 
fel a Tócót, szerencsére egyre több 
madarász is hasonlóan gondolkodik 
és próbálja szemmel tartani a debre-
ceni madarak téli menedékét.

Pásti Csaba

mentálhattunk 
már a külön-
ben sokak 
által figye-
lemre sem 
méltatott 
vízfolyáson. 

Sok téli madarásztúrám közül 
a területen 2009. december 21-én 
reggel tett látogatásomra emlék-
szem vissza legszívesebben. Akkori 
feljegyzésemből szerkesztem most 
ide a megfigyelés legfontosabb pilla-
natait: „Előző éjjel -19 Celsius fokot 
mértek Debrecenben, de amikor  
8 óra után a Tócó Vértesi úti szaka-
szához érek, még mindig kemény 
fagy, mínusz 11 fokos zimankó fogad. 
Miközben a hóban a Tócó partján 
sétálok észak felé, alig győzöm a 
madárfajokat feljegyezni. Rögtön  
egy csapat seregélyt pillantok meg a 
túlparti fákon. Vannak vagy ötvenen, 
időnként le-leszállnak a vízhez is, 
majd ismét az ágakra ülnek. Aztán  
a szeméttelep varjúi méltatlankod-
nak valamin: egy kékes rétihéja 
hímet űznek, hajtanak jó messzire.  
A vízben a „gőzfüggönyön” keresz-
tül tőkés récék csapatában egyszerre 

újabb faj tűnik fel. A fütyülő réce el 
szokott tűnni a fagyokkal, ez a pél-
dány meg úgy tűnik, itt a Tócón akar 
telelni!

Az erdei cankók már-már 

  

Fagymentes időszakban korábban 
a területtel szomszédos Lovász-zu-
gi tórendszert is érdemes volt fel-
keresni, ahol sok egyéb faj mellett 
a fokozottan védett bölömbika, 
cigányréce és gólyatöcs költését  
is feljegyezhettük, sőt idén büty-
kös ásólúd is fészkelt a tavakon. 
Nevezetes eseménye volt a terület-
nek a 2005-ös két citrombillegető 
felbukkanása is.  A sok madarász 
élményt nyújtó vizes élőhelyet 
azonban idén ősszel a Debreceni 
Vízmű Zrt. – környezetvédelmi 
okokra hivatkozva – felszámolta, 
az 1923-tól létesített, terelőgátas 
ülepítő tórendszer így örökre 
eltűnt a debreceni ornitológia 
térképéről… 
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jelen van a területen, így nemcsak 
áttelelő, hanem átnyaraló példánya-
ival is találkozhatunk.  (Az erdei 
cankó nem költ hazánkban.) 

A tőkés- és csörgő récék téli meg -
jelenése sem számít szenzációnak, 
csakúgy, mint a szomszédos hulla-
déklerakóról a jégmentes vízfelületre 
látogató dankasirályok látványa. 
(Érdekesség, hogy a szeméttelepen  
ugyancsak előforduló nagyobb 
sirályfajok – pl. a sárgalábú- vagy  
a heringsirályok – soha nem mutat-
koznak a vízfolyáson, a tartósabb 

fagyok idején el is 

tűnnek  
a környékről.)

Amikor azonban 
decemberben kis vöcs-

köket, hegyi billegetőket, 
januárban bölömbikát, 

szürke gémet, nagy kócsa-
got vagy éppen barázdabil-
legetőt figyelhetünk meg 
a Tócó ban, az már min-

denképpen feljegyzésre 
érdemes. de áttelelő 

guvatot, vízityúkot, 
sőt bütykös ásóludat 

és bíbicet is doku-

Tökés réce

Bölömbika
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A Z EMU (Dromaius 
novaehollandiae) és  
a kacagó kokabura  
(Dacelo novaeguineae) 

mellett Ausztrália ikonikus madarai 
a lantfarkúmadarak (Menuridae). 
A gyakoribb és ismertebb faj szere-
pel ausztrál bélyegeken, az ausztrál 
tízcentesen és a százdollároson, 
valamint új-dél-Wales természet-
védelmi szolgálatának (National 
Parks & Wildlife Service) logójában.

Az ausztrál őslakosok valószínű-
leg nem nagyon vadászták ezeket  
a madarakat, legalábbis sziklafest-
ményeiken – ellentétben más auszt-
rál állatfajokkal – alig szerepelnek. 
Ettől függetlenül jól ismerhették,  
sőt legendás hangutánzó képessé-
geikkel is nyilván tisztába voltak, 
hiszen elnevezéseik a különböző 
törzsek nyelvén – beleck-beleck, 
buln-buln, bullan-bullan – egyér-
telműen hangutánzó kifejezések.  
A pompás lantfarkúmadár (Menura 
novaehollandiae) először 1797-ben 
vált ismerttéaz európaiak előtt. 

Egy volt fegyenc (ex-convict), john 
Wilson – aki évekig élt egy auszt-
rál őslakos törzzsel a vadonban – 
 számolt be először „a bozótban”  
élő különös fácánszerű madárról.  
Az első példányt john Price,  
a kormányzó fiatal inasa gyűjtötte  
a Kék-hegységben 1798-ban. A fajt 
szinte egyidőben ketten is leírták, 
Thomas davies vezérőrnagy 1802-
ben Menura superba, az ausztrál 
madártan „nagyapjának” is neve-
zett john Latham angol orvos és 
ornitológus 1801-ben pedig Menura 
novaehollandiae néven (Latham 
könyvének létezik egy 1802-es 
utánnyomása is, ezért sokan 1802-t 
tartották a leírás dátumának, ami 
viszont már a prioritást is megkér-
dőjelezte, mára bizonyossá vált, 
hogy az első nyomat – ahogy a 
 címlapján is áll – 1801-ben jelent 
meg). A generikus név (Menura)  
a szélső faroktollakon sorakozó 
 félhold alakú mintázatra utal,  
a görög mēnē (Hold) és oura (farok) 
szavak összetételéből keletke-

zett, a novaehollandiae név pedig 
Ausztrália akkori elnevezéséből 
(Nova Hollandia, új-Hollandia) 
ered. A vörhenyes lantfarkúmadarat 
(Menura alberti) csak a 19. század 
közepén fedezték fel, a fajt Charles 
Lucien bonaparte (Napóleon 
unokaöccse) írta le 1850-ben, és 
Viktória királynő férjéről, Albert 
hercegről nevezte el.

A fácán méretű és érdekes farok-
tollakkal rendelkező madarak 
kezdetben gondolkodóba ejtették 
az ornitológusokat, nem nagyon 
tudták őket hová sorolni, volt aki 
fácánfélének tartotta, mások új- 
dél-walesi paradicsommadárnak, 
„pávaposzátának” vagy egyszerűen 
valamilyen háziszárnyasnak gondol-
ták. Azt, hogy a lantfarkúmadarak  
a verébalakúak (Passeriformes) közé 
tartoznak 1840-ben publikálták 
 először. 1873-ban A. H. Garrod 
anatómiai vizsgálatok alapján   
meg     állapította, hogy legközelebbi 
rokonságban a szintén ausztráliai 
bozótjárófélékkel (Atrichornithidae) 

vannak. E két rokon család a veréb-
alakúak egy önálló alrendjét – lant-
farkúmadár-formák (Menurae) 
– alkotja.

A lantfarkúmadarak tehát a veréb  -
alakúak legnagyobb méretű fajai 
közé tartoznak. Fácán nagyságúak, 
és viszonylag hosszú lábaikkal  
– a fácánfélékhez hasonlóan –  
a talajon, az avarban kapirgálnak. 
Testtollazatuk elég egyszerű, a pom    - 
pás lantfarkúmadár felül sötét szür-
késbarna, alul világosabb, a vörhenyes 
lantfarkúmadár pedig vörösbarnás 
színű, főleg a testoldalakon, a farcsí-
kon és a háton. 

Legszembeötlőbb jellegzetessé-
gük különleges farkuk: 16 farok-
tolluk speciálisan alakult. A pom-
pás lantfarkúmadár hímjeinek 
faroktollai 50–70 cm hosszúak,  
a két szélső toll széles zászlójú, eny-
hén S alakban görbült, belső zászló-
jukon áttetsző, világos rozsdaszínű, 
félhold alakú 
foltok sorakoz-
nak; a szélső 
faroktollakon 
belül hat-hat 
csipkeszerűen, 
lazán szétfoszló 
faroktoll talál-
ható (e tollakon 
az ágakról hiá-
nyoznak a suga-
rak, ezért az ágak 
nem kapcsolód-
nak egymáshoz); a két 
középső faroktoll ágai 
nagyrészt hiányoznak, 

így az nagyon keskeny, drótszerű.  
A faroktollak felül barnás színeze-
tűek, nyugalmi helyzetben a madár 
a teste mögött többé-kevésbé össze-
zárva tartja azokat. dürgéskor 
azonban a hím a faroktollakat teste 

felett előrecsapva széttárja, így lát-
hatóvá téve azok ezüstösen világító 
fonákát. Az előrecsapott és szét-

tárt faroktollak tulajdonképpen 
egy másfél négyzetméter felületű 
 „csipkefüggönyt” képeznek a madár 
felett és előtt, amit a két görbült és 
keresztsávozott szélső faroktoll fog 
közre. Ilyenkor hasonlít a madár 
farka az ókori görögök húros, 
 pen  getős hangszeréhez, a lírához  
(más néven járomlant), innen 
az angol (Lyrebird) és a magyar 
(lantfarkúmadár) elnevezés is. 
Széttárt faroktollait finoman remeg-
teti, közben félig leeresztett szár-
nyakkal aprókat lépegetve jobbra-
balra forgolódik, sőt néhányszor a 
levegőbe is felugrik, és mindeközben 
gyönyörű fuvolázó hangon énekel. 
Éneke 70-80%-ban utánzásból áll, 
főleg az élőhelyén előforduló mada-
rak hangját utánozza, de emlősök 
hangjait és egyéb természetes zöre-
jeket, hangokat (például a felreb-
benő papagájcsapatok robaját,  
a táplálkozó kakaduk ropogtatását, 
egymásnak dőlő fák nyikorgását)  
is felismerhetünk énekében. Ismert, 
hogy a motorfűrész hangját vagy  
a fényképezőgép exponálásának kat-
tanását is kiválóan utánozza. A fia-
tal hímek az éneket az élőhelyükön 
éneklő idősebb hímektől – és nem 
közvetlenül az utánzott más fajok-
tól – tanulják. Például a Tasmaniába 
az 1930-as, 1940-es években bete-
lepített pompás lantfarkúmadarak 
dalában még mindig az eredeti 
 származási helyükön előforduló 
madárfajok énekének utánzása 
dominál, a helyi madarak hangja 
még csak nagyon kis arányban 
jelent meg énekükben.

A vörhenyes lantfarkúmadár 
faroktollai egyszerűbbek, valamivel 
rövidebbek, a szélső faroktollak egy-

©
 

Lantfarkúmadarak

Távoli  
tájakon

 

a lantfarkú- 
madarak külön-
leges farok tol-
lakkal büszkél - 
kedhetnek

a lantfarkúmadarak 
nászviselkedésükkor 
fátyolszerű tollaikkal 
hívják fel magukra  
a figyelmet

Pompás lant-
farkú madár fia-
tal hím példánya
Lent: Lantfarkú-
madarak ábrázo-
lása ausztrál fize-
tőeszközökön
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nemcsak a húsáért (bár ez korábban 
sem volt jelentős mértékű), hanem 
jó pénzért eladható faroktollaiért is 
vadászták (természetesen nem az 
őslakosok, hanem az európai tele-
pesek). Az 1900-es évek elején két 
sydneyi kereskedő három év lefor-
gás alatt 3000 farkat értékesített. A 
pompás lantfarkúmadár állománya 
a vadászat miatt megcsappant, ezért 
Victoriában már 1887-ben, új-dél-
Walesben az 1900-as évek elején, 
Queenslandben pedig 1922-ben 
védetté nyilvánították. A vörhenyes 

színűek, nincs rajtuk félhold mintá-
zat, a faroktollak fonáka pedig nem 
ezüstösen fehér, hanem szürkés színű, 
így dürgéskor nem is annyira feltűnő.

A lantfarkúmadarak Ausztrália 
délkeleti részén – Victoria és új-dél-
Wales keleti sávjában, valamint 
Queensland délkeleti csücskében–,  
a Nagy-Vízválasztó-hegységben 
élnek. E terület szubtrópusi esőer-
deiben és nyirkos keménylombú 
erdeiben a pompás lantfarkúmadár 
viszonylag gyakori, időnként nyíl-
tabb, szárazabb eukaliptuszerdők-
ben is lehet vele találkozni, a ten-
gerszinttől 1500 m-es magasságig 
mindenütt előfordulhat. A vörhe-
nyes lantfarkúmadár elterjedési 
területe viszont nagyon kicsi, csak 
új-dél-Wales és Queensland határ-
vidékének egy kb. 100 km hosszú-
ságú zónájában fordul elő, e faj kife   - 
jezetten a hegyvidéki (300 m feletti) 
szubtrópusi esőerdők lakója. Mind-
két faj kedveli a dús aljnövényzetű 
részeket, főleg az erdei patakok, víz-
esések környékét, nedves völgyeket, 
hegyoldalakat.

Nappal többnyire a talajon tar-
tózkodnak, erős lábaikkal az avart 
szétkapirgálva keresik különféle 
ízeltlábúakból és azok lárváiból álló 
táplálékukat. bár elég rosszul repül-
nek, éjszakára felgallyaznak a fákra.

A pompás lantfarkúmadarak  

a párzási időszakon kívül nagyrészt 
magányosan élnek, a hímeknek és 
a tojóknak is saját territóriuma van. 
A hímek territóriumai nagyobbak 
(2,5–5 ha nagyságúak), egy-egy hím 
territóriumával akár hat tojó terü-
lete is átfedésben lehet. A hímek a 
territóriumban 20–80 dürgőhelyet 

alakítanak ki, 
ezek a talajon 
földből és leve-
lekből össze-
kapart, egy 
méter magas 
dombocskák. 
A hímek a 
dürgőhelyeken 
szinte egész 
évben hosszasan 
énekelnek, főleg 
kora hajnalban 
és délután.  
A tojók a dom-
bokon parédézó 
hímeket csak 
párzás céljából 
keresik fel.  
A költési szezon 
télen (június-
ban) kezdődik 

és novemberig (késő tavaszig) tart. 
A meglehetősen nagy, félig zárt, 
tetővel is rendelkező fészket a tojó 
egyedül építi. A fészek a talajon vagy 
a talaj közelében, többnyire sziklák, 

kidőlt fák vagy nagyobb fák gyö-
kerei védelmében helyezkedik el. 
A tojó a fészekbe csupán egyetlen 
tojást rak. A kotlási idő rendkívül 
hosszú, kb. 50 nap (ez 70-80%-kal 
hosszabb annál, mint ami egy   
ilyen méretű madártól „elvárható”).  
A hosszú kotlási időnek az az oka, 
hogy a tojó minden nap több órára 
elhagyja a fészket, és ezalatt a tojás, 
illetve a fejlődő embrió nagyon lehűl 
(ne felejtsük el, hogy a költés a téli 
időszakban történik), és természe-
tesen ezalatt fejlődése is lelassul.  
A kikelt fióka fészeklakó, és nagyon 
lassan fejlődik, majdnem 50 napig  
ül a fészekben, a tojó viszonylag 
 ritkán eteti.

A vörhenyes lantfarkúmadár 
szaporodásáról nagyon kevés isme-
ret áll rendelkezésre. Annyi tud-
ható, hogy dürgőhelyül egymásra 
halmozott ágakat használ. dürgés 
közben a másik fajnál sokkal többet 
ugrál, sokszor a folyamatos ugrá-
lástól az egész ághalom berezonál. 
A fészkelés további paraméterei 
valószínűleg hasonlóak a pompás 
lantfarkúmadáréhoz.

Az 1800-as évek végén és az 
1900-as évek elején a pompás lant-
farkúmadár díszes faroktollai 
Kelet-Ausztrália városaiban és a 
tengerentúlon divatba jöttek lakás-
díszként. Így a madarat ekkor már 

 ajándékozzon MME öko-túrát!  www.mme.hu/tamogatas/okoturak.html

Vörhenyes lant-
farkúmadár hímje
Lent: a lantfarkú  - 
madarakat száz 
évvel ezelőtt 
 tollaik miatt még 
vadászták

lantfarkúmadárra szintén vadásztak 
abban az időszakban, de ez – nyil-
ván kevésbé látványos faroktollai 
miatt – sokkal kisebb mértékű volt.

A pompás lantfarkúmadarat 
az 1930-as években betelepítették 
Tasmaniába, ahol az állomány azóta 
is gyarapodik és egyre növeli elter-
jedési területét. Eredeti elterjedési 
területén viszont – bár nem tarto-
zik a veszélyeztetettnek minősülő 
madárfajok közé – az erdészeti tevé-
kenység és az élőhelyek elvesztése 
(farmok, lakott területek terjesz-
kedése) miatt a legtöbb populáció 
létszáma és elterjedési területe a 20. 
században valamelyest csökkent.

A vörhenyes lantfarkúmadár 
ezzel szemben a sebezhető fajok 
közé tartozik. Elterjedési területe 
eleve rendkívül kicsi, teljes állo-
mányát az ezredforduló tájékán 
kevesebb mint 10 ezer példányra 
becsülték, és ebből kb. 3500 madár 
lehetett az ivarérett, költő egyed. 
E fajt is ugyanúgy veszélyezteti 
az erdészeti tevékenység és élőhe-
lyeinek elvesztése, de az alacsony 
egyedszám miatt a beltenyésztettség 

káros hatásai is érződnek. Mindkét 
faj esetében jelentős károsítók a 
különböző ragadozó emlősfajok (pl. 
a dingó vagy a betelepített vörös 
róka), illetve a természetbe kiszaba-
dult macskák.

A lantfarkúmadarak gyönyörű és 
változatos éneke, illetve pazar nász-
játéka a művészvilág fantáziáját is 
megmozgatta. A világhírű ausztrál 
táncos és koreográfus Sir Robert 
Helpmann (1909–1986) életét fel-
dolgozó, Tyler Coppin által írt 
és először 1998-ban Adelaide-ben 
bemutatott balett – Lyrebird (Tales 
of Helpmann) – egyes mozzana-
tait is a lantfarkúmadár dürgése 
ihlette.

A lantfarkúmadarak énekének 
részleteit szőtte be egyes műveibe 
Olivier Messiaen (1908–1992) 
francia zeneszerző, a 20. század 
egyik legnagyobb francia kom-
ponistája. Így például egyértel-
műen felismerhető a pompás 
lantfarkúmadár éneke az 1975  

és 1979 között íródott Saint François 
d’Assise című operájában, valamint 
az 1988 és 1992 között komponált 
Eclairs sur l’Au-Delà című művében. 
ő egyébként nemcsak zeneszerző-
ként és orgonistaként, de ornitoló-
gusként is ismert volt, és az 1950-es 
évek elejétől kezdve egyre inkább 
zenéjébe integrálta a madarak éne-
két (nagy pontossággal jegyezte le  
a madárdalokat, amik sokszor egész 
művek alapanyagául szolgáltak).

Végül meg kell említeni judith 
Wright (1915–2000) ausztrál köl-
tőnőt, aki az 1950-es években a 
Queensland délkeleti részén elte-
rülő Tamborine-hegységben élt, és 
ebben az időben számos ausztráliai 
madárfajról – így Lyrebirds címmel 
a lantfarkúmadarakról is – írt ver-
set, amelyek az 1960-as évek elején 
egy madaras verseket tartalmazó 
kötetben meg is jelentek. judith 
Wright egyébként ismert környe-
zetvédő is volt, sokat kampányolt a 
Nagy-korallzátony és a Fraser-sziget 
védetté nyilvánítása érdekében.

Hadarics Tibor

Olivier Messiaen  

– madárhangok 

 kottázása közben

Lantfarkúmadár-
élőhelyek a 
Tamborine nemzeti 
Parkban
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B ocskaikertben, egy 
Debrecentől tizenhá-
rom kilométerre található 
községben élek. idén 

augusztusban épp közleke-
dési táborban voltam, 
amikor egy érdekes 
jelenségről sze-
reztem tudo-
mást. a 
szüleim 
hívtak 

A Z EGÉSZ  EURÁZSIAI  
földrészünkön elterjedt 
kékes rétihéja hazánkban 
nem költ,de tavasszal és 

ősszel gyakori átvonuló madarunk 
és jelentős számban telel át nálunk.

Mint a sík vidékek lakója, télen 
is leggyakoribb az Alföldön és a 
duna-Tisza közén, de dombvidéken 
és hegylábi részeken is előfordul. 
Általában magányosan mozog, de 
csoportos éjszakázó helyein száz 
feletti példányát is észlelték már.

Alacsony növényzettel borított 
területeken, kaszálókon, vizenyős 
réteken, szántóföldeken vadászik; 

jellegzetes, im -
bolygó repüléssel 
pásztázza táplál-
kozó területét.

Téli táplálékát 
túlnyomóan rág-
csálók képezik 
Vastag hótakaró 
esetén a zsák-
mány megszer-
zése nem kis 
nehézséget jelent 
számára, mivel 
nem hallására 
támaszkodva 
vadászik (mint a baglyok), így a hó 
alatt mozgó pockokat és egereket 
nehezebb észlelnie.

Ilyen ínséges időkben a dögre is 
rájár.

A képeken látható hím madár 
napi rendszerességgel látogatta a Sió 
mentét kísérő réteket a későn bekö-
szöntött márciusi télben. Több alka-
lommal megfigyeltem, hogy zsák-
mányolni próbált a kertünkben lévő, 
sűrű örökzöldek között elhelyezett 
dúcetetőn táplálkozó énekes mada-
rakból – sikertelenül. Hogy a rétihéja 
is jóllakjon és az etetőre járó mada-
rak is békében legyenek, egy elhullott 
tyúkot tettem ki a hómezőre, amit 
az éles szemű madár már az első 
napon felfedezett. Miután „elját-

szotta” a zsákmányféltő ceremóniát, 
hosszasan bajlódott a belekkel, de 
végül jóllakva és – kissé antropomorf 
kifejezéssel élve – elégedetten nézett 
szembe a fényképező géppel.

A későbbi hetekben naponta 
többször, szinte órányi pontosság-
gal látogatta az etetőhelyet, így több 
barátomnak is lehetősége nyílt a 
fényképezésére. A jó idő beköszön-
tével aztán a madár eltűnt: valószí-
nűleg visszatért költőhelyére a déli 
szelek szárnyán.

Streit Béla

Téli vendégünk, a kékes rétihéja

Madártani 
Tájékoztató
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fel telefonon, ők újságolták, hogy 
egy nagy madár szállt le a szomszé-
dunk kerti tavára, amiben nagyobb 
testű aranyhalak vannak. e kis tó 
számos énekesmadárnak nyújt für-
dési és ivási lehetőséget, és amikor 
otthon vagyok, gyakran figyelem is 
őket. szüleim leírása és a testvérem 
által készített dokumentumfotó 
alapján azonban bebizonyosodott,  

hogy a most látott madár egy szürke  
gém volt. a madár megpróbált 
halászni is, de a szomszédunk tacs-
kója hamar elkergette, egyenesen 
a mi garázsunk tetejére, ahonnan 
hamarosan továbbállt. később 
hallottam, hogy angliában a kerti 
tavakat látogató szürke gémek 

 látványa mindennaposnak számít,  
ám számomra meglepő volt a 
madár lakott területen, emberi 
jelenléttel zavart környezetben tör-
ténő felbukkanása. csak azt sajnál-
tam, hogy személyesen lemaradtam 
az élményről.

Tóth Máté Tamás 
7. osztályos tanuló

Szürke gém egy kerti tóban

A NIOK (Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány) pályá-
zatára beadott anyagunk eredményesen vizsgázott és megkaptuk  
a lehetőséget, hogy a jövőben az Adhat-vonal intézményén keresz-
tül adományokat gyűjthessünk Egyesületünk számára.
 
Mivel az MME jövőre lesz 40 éves, a negyvenes melléket választot-
tuk. 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 ado-
mányvonalunk. 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 madár-
védelem mellett, kiemelt szerepet kap a lakott terül  e ten élő madár-
közösség 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, amelynek 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.

Egy hívás,  
250 Ft segítség  
a madarak 
megóvásáért!

xA
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 Magyar természetfilmek állatokról, növényekről, tájakról: www.termeszetfilm.hu

bizonyosan azon költőládák egyi-
kébe költözött, amelyben a védelmi 
programnak köszönhetően a hazai 
állomány jó 70%-a fészkel.

Szarka
A felvételeken feltűnik a nagy 
termetű sasok egyik fontos állo-
mányszabályozója, a szarka is. 
Természetesen ez a kisebb termetű 
faj nem a felnőtt madarakra jelent 
veszélyt, hanem fészekragadozó-
ként a nem kellően védett vagy 
magukra hagyott tojásokra. A kotló 
madárpárok egyik legfontosabb 
feladata éppen ezért a folyamatos 
figyelem és a fészekalj védelme. 
Amennyiben ezt elhanyagolják, 

Ezek között az egyik legfontosabb 
annak igazolása, hogy a legtöbb 
ragadozómadár-faj élőhelyét jelentő 
sík vidéki területeken milyen nagy 
keletje van a jó fészkelőhelyeknek. 
Ehhez mindenekelőtt a hagyásfák, 
erdőfoltok és mezővédő erdősávok 
védelmére (gondoljunk csak az 
utóbbi évtizedben elharapózó falo-
pásos esetekre) és pótlására van 
szükség. Nem véletlen, hogy a 2012-
2016 között az MME koordinálá-
sában zajló „A parlagi sas védelme 
Magyarországon” (LIFE10NAT/
HU/019) LIFE+ projekt keretében 
a faj egyik legfontosabb élőhelyén 
tíz felhagyott tanyahelyet vásáro-
lunk meg, hogy az ottani fás-bokros 
növénytársulásokat megőrizve és 
bővítve:
  – fészkelőhelyet biztosítsunk  

a védett és fokozottan védett 
madárfajoknak (pl. az odúköltő 
szalakótának is);

  – illetve a helyi vadásztársaságok-
kal is együttműködve apróvad 
menedékeket alakítsunk ki.

Az utóbbi évtizedben elharapózó  
madármérgezéses esetek hátterében 
ugyanis gyakran az a tévhit áll, hogy 
a ragadozó madarak „mindent kiir-
tanak, ezért nincs apróvad”. Ezzel 
szemben a valóság az, hogy a régi-
ónként valóban alacsony vagy szinte 
teljesen hiányzó apróvadállomány 
hátterében elsősorban az élőhelyeket 
megszüntető nagyüzemi agrárgaz-
dálkodás, illetve a valóban túlszapo-
rodott rókák és vaddisznók állnak. 

 
Végül, de nem utolsósorban a képek 
elemzése ismét felhívja a figyelmet  
annak fontosságára, hogy minden  
fórumon küzdeni kell a végtelenül  
barbár és törvénytelen fészekbe 
 puskázások ellen (sörétes fegy  ver    -
rel alulról belelőnek a ragadozó-
madarak és varjúfélék fészkeibe), 
mert ennek szinte soha nem a gyé-
ríthető vagy vadászható (viszont 
nem itt és nem így!), hanem olyan 
védett és fokozottan védett madár-
fajok esnek áldozatul, mint a kere-
csen- és kabasólyom, az egerészölyv, 
a kék és vörös vércse, az erdei füles-
bagoly és a vetési varjú. 

Orbán zoltán

Az „üres” fészekről készült kisfilm is 
megtekinthető az MME YouTube
csatornáján

 varjúfélék és gólyák üres fészkeire 
szorul. Éppen ezért a kék vércse,  
a vörös vércse, az erdei fülesbagoly 
és a kabasólyom mellett a kerecsen-
sólyom védelme szempontjából is 
nélkülözhetetlen, hogy az elmúlt 
alig több mint két évtizedben majd-
nem teljesen kiirtott vetési varjak 
kolóniáit (állománycsökkenésük 
mintegy 93%-os!) hagyjuk megerő-
södni. A költési időszak kezdetén 
a kerecsensólymok is felkeresik az 
élőhelyükön fellelhető fészkeket,  
és ha döntöttek, akkor a kiválasztott 
tojásrakóhelyet akár a sasok elüldö-
zésével is képesek megvédeni.

A kerecsen végül nem a parlagi-
sas-fészket választotta, hanem szinte 

kal nagyobb élményt jelent, ha ezt 
láthatjuk is. A parlagisas-fészeknél 
működő webkamera ráadásul egy 
másik szakirodalmi tényt, az össze-
tojást is rögzítette – amikor több 
madár tojja tojásait ugyan abba a 
fészekbe.  Ráadásul azt is láthatjuk, 
hogy a két tojó miként viselkedik 
egymás közelségében egy ilyen 
intim helyzetben. A felvételek alap-
ján valószínűsíthető, hogy a tojások 
végül nem keltek ki, hanem a költés 
a különféle „vendégek” folyamatos 
zaklatása miatt megsemmisült.

Vörös vércse
A kerecsensólyomhoz hasonlóan 
saját fészket nem építő vörös vér-
csék is feltűnnek a fészeknél és 
megörvendeztetnek bennünket 
bohókásnak tűnő, bókoló és ugráló 
udvarló mozgásuk látványával.  
A vércsék május 8-án végül tojást 

raktak, azonban a nagy „forgalom-
nak” köszönhetően az ő költésük is 
megsemmisült.

örvös galamb
A képsorokon megjelenő örvös-
galamb-pár valószínűleg csak 
kíváncsiságból kukkantott be a 
sasfészekbe, mivel ezek a madarak 
többnyire saját gallyfészket építe-
nek, és ehhez nem használnak tollat 
(az egyik madár a filmen többször 
is kíváncsian csipkedi a tőkés réce 
tollfészkét, ami mintha a második 
récefészek lenne).

Természetvédelmi 
vonatkozások
bár az eredeti célt idén nem sike-
rül elérni, hiszen a bekamerázott 
fészekben nem parlagi sasok köl-
töttek, a felvételek elemzése nem 
csak érdekes, de faj- és terület-
védelmi szempontból is rendkívül 
fontos információkat szolgáltat. 

A FELVÉTELEK ÁTNÉ-
ZÉSEKOR derült ki, 
hogy egy jó élőhelyen 
lévő fészek milyen sok 

madárlátogatót vonz. Ezek többsége 
fészekalbérletet keres, vagy azért, 
mert ez így kényelmesebb, mint 
sajátot építeni, vagy pedig azért, 
mert soha nem épít saját fészket. 
Vannak azután a táplálékot vagy 
fészekanyagot keresők, illetve  
a pusztán csak kíváncsiskodók.

Kerecsensólyom
Honfoglaló őseink turulmadara  
a többi sólyomalakúhoz hasonlóan 
nem épít saját fészket, szaporodá-
sához más fajok: sasok, ölyvek, 

akkor nem csak a varjúfélék, de akár 
más ragadozók is zsákmányul ejthe-
tik akár a legnagyobb sasok tojásait 
és kis fiókáit. A rendkívül intelligens  
és bizalmatlan szarka többszöri 
megjelenése és ténykedése a fészek-
nél technikai jellegű visszajelzést 
is szolgáltat a kutatóknak: azt jelzi, 
hogy a fészekkamera ezen a helyszí-
nen sem zavarja a madarakat, hiszen 
akkor azok le sem szállnának, illetve 
azonnal továbbrepülnének. Ezzel 
szemben szinte az összes madár 
hosszabb időt tölt magát mit sem 
zavartatva a kamera látóterében,  
ami jó előjel a következő tavaszra.

Egerészölyv
A sasok által idén nem használt 
fészek történetének vitathatatlan 
főszereplői a 2012-es év madarai, 
az egerészölyvek voltak. januártól 
júniusigrendszeresen meg-megje-
lentek a fészeknél, így a kamerának 
köszönhetően belepillanthatunk 
életük legrejtettebb pillanataiba is. 
Ezek közül talán azok a részek a 
legizgalmasabbak, amikor a párba 
álló madarakat egy harmadik ölyv 
megpróbálja szétválasztani. Ezt 
követően az együtt maradó pár 
nekilátott a fészek tatarozásának, 
bár végül nem költtöttek itt.

Tőkés réce
Hiába olvashatunk a szakirodal-
makban arról, hogy a tőkés réce 
gyakran költözik sasok, ölyvek, 
gólyák és gémfélék fészkébe, sok-

Egy sasfészek vendégei
A tavalyi év végén a világon először kerültek webkamerák 
egy parlagisas-fészekhez. A terepmunka „ördöge” azonban, 
mint már annyiszor, ismét közbeszólt, és a sasok idén tavasszal 
egy másik helyen kezdtek el költeni. A következő, 2014-es 
költési szezonban bízva a három felszerelt kamerát a fészeknél 
hagytuk, és az egyik mozgásérzékelős rögzítette is az „üres” 
fészekben zajló elképesztő eseményeket. 

Madártani 
Tájékoztató
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Kerecsensólyom

Egerészölyvek

Szerencsére egy közeli másik parlagisas-pár fiókáinak fejlődését és kirepülését  
így is nyomon követhették élőben az érdeklődők a www.parlagisas.hu oldalon.  
Ugyanezen az oldalon az őszi-téli időszakban egy sasetetőhely történéseit 
lehet nyomon követni.
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a Budapesti Helyi 
Csoport 2014. évi  
i. féléves programja
ELőadáSOK: 
Január 8. Új védett terület Budapesten  
  – Bajor Zoltán előadása
Febr. 12.  40 éves az MME – Haraszthy László előadása
Március 12.   A Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi  
  tevékenysége – Füri András előadása
Április 9.   Pest megye helyi jelentőségű védett területei  
  – Lendvai Csaba előadása
Május 14. Állat- és növényfajok kontinensek közötti  
  vándorlása – Kocsis Zsuzsa előadása

TErEPi PrOGraMOK:
Január 11. Téli madarászat Pilismaróton
Február 15. Kirándulás a tatai Öreg-tó körül
Március 15. Tavaszi túra a Kiskunságban 
Április 12.  Madarásztúra a Tápiószecsői-halastavaknál
Május 17. Tavaszi kirándulás a Rákos-patak mentén

éLőHELyKEzELéSi PrOGraMjainK: 
Február: Tétényi-fennsík, március: A homoktövis  
  újpesti élőhelye

Éves rendes közgyűlésünket márciusi előadásunkkal egy 
időben tartjuk. Megjelenésetekre és aktív részvételetekre 
számítunk!

az előadások új helyszíne: 
A Magyar Természettudományi Múzeum  
Semsey előadóterme (Budapest, VIII. k., Ludovika tér 2-6).  
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!
Felhívjuk a figyelmet, hogy előre nem látható okok miatt 
az előadások témája vagy a kirándulások helyszíne változ-
hat. A változtatásokról tájékoztatást adunk.

Elérhetőségeink:  
 Bajor Zoltán: 20 252 3960,  
 Berényi Zsombor: 20 354 8505,  
 Lendvai Csaba: 20 322 5787
részletes információk blogunkon:  
 mmebudapest.wordpress.com

Mindenkit szeretettel várunk!

A jubileumi alkalom méltó megünnepléséhez a hagyományos madár-
barát eseményeinken, táborainkon kívül exkluzív rendezvényekkel 
készülünk. A „Madarak a városban” névvel fémjelzett jótékonysági ese  - 
mények között alkalom nyílik koncerteken, madárfestmény- kiállítá  so-
kon,mesedélutánokon,vagy  éppen interaktív játékon való részvételre, 
amelyekről bővebben is adunk majd hírt a www.mme.hu weboldalon.

E programokat egy exkluzív, A2-es nagyméretű falinaptárban 
 szedtük csokorba.

A kalendáriumban található képek a madarakhoz, a természethez  
és az MME-hez is kötődő művészek, Kókay Szabolcs, Kovács György és 
 zsoldos Márton munkáit dicséri. A festmények kivágva és bekeretezve  
a méretükből (40×30 cm) adódóan a későbbiekben a szoba falán is 
szépen mutatnak, és ékes díszeivé válhatnak a lakásnak. A szép képeket 
némi információs szöveg is kíséri, mely az ott látható madarat mutatja be.

ideális karácsonyi ajándék lehet azoknak, akik kedvelik a színes,  
jó hangulatú madaras festményeket, a természetet és esetleg a naptár 
megvásárlásával támogatnák az egyesület munkáját és törekvéseit.

A naptár zöldnyomdában készült karbonsemleges eljárással, környezet  -
barát minősítéssel ellátott papírra.

A falinaptár 3000 Ft-ért a készlet erejéig megvásárolható. Online 
 rendelés esetén az első 50 darab 2500 Ft-os kedvezményes áron 
 kapható.

Ez a naptár az elmúlt 40 év MM-tagjainak, önkénteseinek és adományo-
zóinak hozzájárulása nélkül nem valósulhatott volna meg. Ezúton kö-
szönjük munkájukat és támogatásukat! Bízunk benne, hogy  a jövőben 
is segítik céljaink elérését.

JANUÁR
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Előfordulása a világon és Magyarországon
Európa, Ázsia és Észak-Amerika hűvös
területein fészkel, egyike a világ legnagyobb
elterjedési területű madarainak. Hazánkban
rendszeres téli vendég.

Hazai állomány alakulása
Inváziós években több tízezer csonttollú is
nálunk telelhet. Ilyenkor népes csapatai
jelennek meg a lakott területeken is.

Táplálkozás
Legfontosabb téli táplálékát az ostorfa, a
fagyöngy, a berkenye és az ezüstfa bogyós
termése jelenti.

Védettsége
Védett
Természetvédelmi érték
10 000 Ft

Újév

MME alakuló közgyűlés
emlékülése
Magyar Tudományos Akadémia

Madarak a városban
Madárfestmény kiállítás és megnyitó
(jan. 8. – márc. 2.)
18 óra, Hadik Kávéház, Budapest

Csonttollú

A hónap madárbarát teendői:

etetés, itatás, odútisztítás
odúkihelyezés

Adományozási lehetőségek

1% felajánlásához adószám:
19001243-2-43

adomány felajánlásához számlaszám:
11712004-20011215

1 3 6 0 0 / 4 0
Adhat vonal

www.mme.hu
Tegyen Ön is a Madárbarát Magyarországért!

Támogassa adója 1%-ával a madárvédelmet!
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Tavaszi madárles
(febr. 1. – jún. 1.)
www.springalive.net

FEBRUÁR
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

A hónap madárbarát teendői:

etetés, itatás, odú-és gólya-
kosárkihelyzés, odútisztítás

1% felajánlásához adószám:
19001243-2-43

adomány felajánlásához számlaszám:
11712004-20011215

1 3 6 0 0 / 4 0
Adhat vonal

www.mme.hu

Előfordulása a világon és Magyarországon
Eurázsai elterjedésű faj, az erdőterületek és sűrű
bokrosok gyakori fészkelő madara.

Hazai állomány alakulása
Sík, domb- és hegyvidékeinken egyaránt
előfordul, a kakukk leggyakoribb erdei
gazdamadara. Télen lakott területeken is
gyakori.

Táplálkozás
Elsősorban a talajon keresgéli apró rovarokból
álló táplálékát. Télen a vadszőlő apróbb bogyóit
fogyasztja előszeretettel, és az etetőkön is
gyakran feltűnik.

Védettsége
Védett
Természetvédelmi érték
10 000 Ft

Vörösbegy

Tegyen Ön is a Madárbarát Magyarországért!

Támogassa adója 1%-ával a madárvédelmet!

Adományozási lehetőségek
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A hónap madárbarát teendői:

itatás, odúkihelyezés,
fecskepelenka

1% felajánlásához adószám:
19001243-2-43

adomány felajánlásához számlaszám:
11712004-20011215

1 3 6 0 0 / 4 0
Adhat vonal

www.mme.hu

MÁRCIUS
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Előfordulása a világon és Magyarországon
Eurázsia teljes szélességében költ, kisebb
fészkelőállományai Észak-Afrika tengerparti
régiójában is élnek.

Hazai állomány alakulása
A halban gazdag mélyebb vizű tavaink
országosan elterjedt fészkelője.

Táplálkozás
A halak mellett nagy mennyiségben fogyaszt
vízirovarokat is.

Védettsége
Védett
Természetvédelmi érték
50 000 Ft

Az 1848-es forradalom ünnepe

A víz világnapja
Magyar Természettudományi
Múzeum

Madárhang a városban
Kaláka koncert
11 óra
Budapest

Búbos vöcsök

Tegyen Ön is a Madárbarát Magyarországért!

Támogassa adója 1%-ával a madárvédelmet!

Tavaszi madárles
(febr. 1. – jún. 1.)
www.springalive.net

Békamentés
(márc. – ápr.)
Tata, Remeteségi út; Tarján,
Szúnyog-tó; Tardos, Malom-völgy

Adományozási lehetőségek
Víz Hete
márc. 19 - 23.)
Magyar Természettudományi
Múzeum
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Szent György napi
szürkemarha kihajtás
Hevesi sík, Tarnaszentmiklós

Föld Napja

CES Állandó ráfordítású gyűrűzés
(ápr. 15. – jún. 15.)
Kóka, Vadászház

Húsvét

Madárhang a városban
Oriolus Kamarakórus koncert
Budapest

ÁPRILIS
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Előfordulása a világon és Magyarországon
Európában és Ázsiában fészkel, vonuló
példányai mindkét kontinens és Afrika
egészének tengerparti régiójában fordulnak elő.

Hazai állomány alakulása
Magyarországon a láprétek, turjánosok
rendszeres, de ritka fészkelője, a költőpárok
száma 20-60 körül alakul.

Táplálkozás
Vonulási időben száraz gyepeken, szántókon és
leeresztett halastavak iszapos medrében
egyaránt látható, amint a talajról szedegeti apró
rovarokból, férgekből álló táplálékát.

Védettsége
Fokozottan védett
Természetvédelmi érték
500 000 Ft

Húsvét
Odúellenőrzések
(ápr. 15. – aug. 31.)
Kóka, Tóalmás, Tápiószele

Élőhely helyreállítás
Kókai gyurgyalagtelep

Nagy póling

Tegyen Ön is a Madárbarát Magyarországért!

Támogassa adója 1%-ával a madárvédelmet!

Tavaszi madárles
(febr. 1. – jún. 1.)
www.springalive.net

Békamentés
(márc. – ápr.)
Tata, Remeteségi út; Tarján,
Szúnyog-tó; Tardos, Malom-völgy

Adományozási lehetőségek

A hónap madárbarát teendői:

itatás, porfürdő,
fecskepelenka

Föld Hete
(ápr. 23 – 27.)
Magyar Természettudományi
Múzeum
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CES Állandó ráfordítású
gyűrűzés (ápr. 15. – jún. 15.)
Kóka, Vadászház

Odúellenőrzések
(ápr. 15. – aug. 31.)
Kóka, Tóalmás, Tápiószele

Partifecske hajózás
Tokaj környéke

Fülemülék Éjszakája
Tápiószecső

Fülemülék Éjszakája
Tápiószele

Fülemülék Éjszakája
Budapest

Madarak és fák napja
Budapest, Jókai kert

A munka ünepe

MÁJUS
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Tavaszi madárles
(febr. 1. – jún. 1.)
www.springalive.net

Előfordulása a világon és Magyarországon
Eurázsia fás élőhelyein és Észanyugat-
Afrikában, az Atlasz hegység térségében fészkel.

Hazai állomány alakulása
Odúköltő fajként a sík, domb- és hegyvidéki
erdőségekben, ártéri erdőkben otthonos, de a
lakott területeken is gyakori.

Táplálkozás
Harkályszerű életmódot folytatva a fák törzsén
és ágaink keresi rovarokból álló táplálékát.
Ősszel bogyókat is fogyaszt és az etetőket is
gyakran látogatja.

Védettsége
Védett
Természetvédelmi érték
10 000 Ft

Madarak és fák napja
Debreceni Egyetem Botanikus kertje,
Boldogkőújfalu

Fülemülék Éjszakája
Nagykáta

Fülemülék Éjszakája
Kóka

Madárhang a városban
Four Bones Harsonakvartett
koncert
Budapest

Csuszka

Tegyen Ön is a Madárbarát Magyarországért!

Támogassa adója 1%-ával a madárvédelmet!

Adományozási lehetőségek

Az adóbevallás beadásának
határideje
Támogassa adója 1%-ával a
madárvédelmet!

A hónap madárbarát teendői:

itatás, porfürdő,
fecskepelenka

Madarak a városban
Interaktív nyomozós játék
Budapest

Madarak és Fák Hete
(máj. 7 – 11.)
Magyar Természettudományi
Múzeum
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JÚNIUS
Hétfő

CES Állandó ráfordítású gyűrűzés
(ápr. 15. – jún. 15.)
Kóka, Vadászház

Odúellenőrzések
(ápr. 15. – aug. 31.)
Kóka, Tóalmás, Tápiószele

Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1

2 3 4

Környzetvédelmi világnap

5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Előfordulása a világon és Magyarországon
Európa és Ázsia bokrokkal, fasorokkal tarkított
nyílt, füves térségeinek lakója. Hazánkban is
országszerte elterjedt.

Hazai állomány alakulása
A sík, domb- és hegyvidéki területeken
egyaránt gyakori, különösen kedveli a déli
kitettségű hegylábi bokros legelőket és
ültetvényeket.

Táplálkozás
Vártamadárként kinyúló ágról � gyeli a környék
repülő és talajon mozgó rovarvilágát.
Alkamanként gyíkokat és kisrágcsálókat is fog.

Védettsége
Védett
Természetvédelmi érték
10 000 Ft

Tövisszúró gébics

Tegyen Ön is a madárbarát Magyarországért!

Támogassa önkéntességgel vagy adományával a madárvédelmet!

Pünkösd

Pünkösd

III. Nagyhalászi Gólya Fesztivál
Nagyhalász

Gólya Road Show
Tápió vidéke

II. Katalinpusztai
Madarász Tábor
(jún. 29 – júl. 4.)
Katalinpuszta

Adományozási lehetőségek

A hónap madárbarát teendői:

itatás, porfürdő,
fecskepelenka

Madárhang a városban
Barnabás Fuvolakvintett
koncert
Budapest
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JÚLIUS
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
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28 29

II. Katalinpusztai
Madarász Tábor
(jún. 29 – júl. 4.)
Katalinpuszta

30 31

Odúellenőrzések
(ápr. 15. – aug. 31.)
Kóka, Tóalmás, Tápiószele

Előfordulása a világon és Magyarországon
Eurázsiában, Északnyugat-Afrikában és az
Indiai szubkontinens északi térségeiben is költ.
Magyarországon gyakori fészkelő.

Hazai állomány alakulása
Liget- és ártéri erdők, parkok költőfaja, egyike
azon kevés madarunknak, mely az ültetett
nemesnyarasokban is megtelepszik.

Táplálkozás
Rovarokból álló táplálékát a lombkorona
felsőbb, napsütötte régiójában keresi, ahol
sárga-fekete mintázata remek álcázást biztosít
számára.

Védettsége
Védett
Természetvédelmi érték
10 000 Ft

Sárgarigó

XXI. Börzsönyi Ornitológiai
és Természetvédelmi Tábor
(júl. 14 – 26.)
Börzsöny hegység, Királyrét,
Bajdázói-rét

Gyurgyalaggyűrűzés
Kókai gyurgyalagtelep Adományozási lehetőségek

Tegyen Ön is a madárbarát Magyarországért!

Támogassa önkéntességgel vagy adományával a madárvédelmet!

A hónap madárbarát teendői:

itatás, porfürdő,
fecskepelenka

Madárhang a városban
Makám koncert
Kobuci kert, Budapest

Madarak a városban
Mesedélután kicsiknek
Hogyan tanultak meg énekelni a
baglyok?
Budapest
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AUGUSZTUS
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

Odúellenőrzések
(ápr. 15. – aug. 31.)
Kóka, Tóalmás, Tápiószele

14 15 16 17

18

XXIV. Hopp Ferenc
Madarász Tábor
(aug. 1. – okt. 15.)
Naszály, Ferencmajori-halastavak

19

Zempléni Madarásztábor
(aug. 16 – 24.)
Boldogkőújfalu

20 21 22 23 24

25 26 27

XXXIV. Börzsönyi
Természetvédelmi Tábor
(aug. 2 – 14.)
Börzsöny hegység, Királyrét,
Bajdázói-rét

28 29 30 31

Előfordulása a világon és Magyarországon
Eurázsiában és Észak-Afrika egyes területein
őshonos, de betelepítették Dél-Amerikába,
Ausztráliába és Új-Zélandra is.

Hazai állomány alakulása
A zárt edők kivételével minen bokros, fás
területen költ, gyakori a lakott területeken is.

Táplálkozás
Magevő. Kis termete és hegyes csőre alkalmassá
teszi arra, hogy a növények csúcsán állva
szedegesse össze a bogáncs, az üröm, az aszat
apró magjait.

Védettsége
Védett
Természetvédelmi érték
10 000 Ft

Tengelic

Bódva-völgyi Madárvonulás-
kutató és Természetvédelmi Tábor
(aug. 15. – okt. 27.)
Szalonna, Köszvényes-kút

Hattyú Road Show
Balaton

Államalapítás ünnepe Adományozási lehetőségek

Tegyen Ön is a madárbarát Magyarországért!

Támogassa önkéntességgel vagy adományával a madárvédelmet!

A hónap madárbarát teendői:

itatás, porfürdő,
fecskepelenka

Madárhang a városban
Pátkai Rozina koncert
Holdudvar, Budapest
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A hónap madárbarát teendői:

itatás, odú- és fecskepelen-
katisztítás, odúkihelyezés

1% felajánlásához adószám:
19001243-2-43

adomány felajánlásához számlaszám:
11712004-20011215

1 3 6 0 0 / 4 0
Adhat vonal

www.mme.hu

SZEPTEMBER
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Rákosi vipera napja
Fővárosi Állat- és Növénykert
Tropikárium Budapest
Budakeszi Vadaspark
Győri Xantus János Állatkert
Kecskeméti Vadaskert
Nyíregyházi Állatpark Sóstó Zoo
Szegedi Vadaspark

MME Családi Nap
10-18 óra, Jókai kert, Budapest

Takarítási világnap
(szemétszedési világnap)

Fehértó napja
Kardoskút

Nemzetközi
hulladékgyűjtő nap

Madarak a városban
Madárfestmény kiállítás és
megnyitó
(szept. 24. – nov. 2.)
Magyar Természettudományi Múzeum

Fészekodútelepek takarítása
és karbantartása
Kóka-Malomárok (peletúra)

Adományozási lehetőségek

Előfordulása a világon és Magyarországon
Európa, Ázsia és Észak-Afrika síkvidéki,
gyakran félsivatagos, sivatagos területeinek
talajon fészkelő madara.

Hazai állomány alakulása
Magyarországon elsősorban a Kiskunkságban,
a Dél-Alföldön költ, de elvétve fészkel a
Dunántúlon (Mosoni-sík) is. A rövid füvű,
padkás szikes legelők és homokos területek
mellett szántókon is fészkel, hazai állománya
150-250 pár között alakul.

Táplálkozás
Egér méretig mindenféle apró gerinctelen és
gerinces állatot megfog. Elsősorban a szürkületi
órákban és holdvilágos éjjeleken vadászik,
zsákmányállatait jellegzetes rövid
lerohanásokkal kapja el.

Védettsége
Fokozottan védett
Természetvédelmi érték
500 000 Ft

Ugartyúk

Tegyen Ön is a madárbarát Magyarországért!

Támogassa önkéntességgel vagy adományával a madárvédelmet!

XXIV. Hopp Ferenc
Madarász Tábor
(aug. 1. – okt. 15.)
Naszály, Ferencmajori-halastavak

Bódva-völgyi Madárvonulás-
kutató és Természetvédelmi Tábor
(aug. 15. – okt. 27.)
Szalonna, Köszvényes-kút
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OKTÓBER
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

A hónap madárbarát teendői:
itatás, odú- és fecskepelenka-
tisztítás, odú-és gólyakosár-
kihelyezés

Európai madármegfigyelő
napok
Naszály, Ferencmajori-halastavak,
Tápiószecső, Tömördi Madárvárta

Az állatok világnapja
Magyar Természettudományi Múzeum

Az 1956-os forradalom
ünnepe

Daruvonulás megtekintése a
Hortobágyon szakvezetéssel.
15 óra, Debrecen, Dósa Nádor tér

Adományozási lehetőségek

Előfordulása a világon és Magyarországon
Európa és Ázsia erdős területeinek madara, de
Északnyugat-Afrikában, az Atlasz-hegységben
is él egy költőállománya.

Hazai állomány alakulása
A domb- és hegyvidéki erdőkben nagyobb az
állománysűrűsége, mint a síksági fás
élőhelyeken. Nagyobb parkokban és akár
kertvárosi környezetben is megtelepszik.

Táplálkozás
Mindenevő. Költési időszakban elsősorban
állati táplálékot: rovarokat, bogarakat,
kisrágcsálókat, madártojást és -� ókákat
fogyaszt, ősszel és télen a bogyók és a makk
aránya magasabb.

Védettsége
Vadászható

Szajkó

Tegyen Ön is a madárbarát Magyarországért!

Támogassa önkéntességgel vagy adományával a madárvédelmet!

XXIV. Hopp Ferenc Madarász Tábor
(aug. 1. – okt. 15.)
Naszály, Ferencmajori-halastavak

Bódva-völgyi Madárvonulás-
kutató és Természetvédelmi Tábor
(aug. 15. – okt. 27.)
Szalonna, Köszvényes-kút

Állatok Hete
(okt. 1 – 5.)
Magyar Természettudományi Múzeum

Madarak a városban
Mesedélután nagyoknak
Gólya Szilján
Budapest
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A hónap madárbarát teendői:

etetés, itatás, cinkegolyó készítés,
odútisztítás, odú- és gólyakosár-
kihelyezés

1% felajánlásához adószám:
19001243-2-43

adomány felajánlásához számlaszám:
11712004-20011215
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Adhat vonal
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NOVEMBER
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Mindenszentek napja

III. Fehértavi Darvadozás
Szatymaz, Postakocsi Csárda -
Szegedi Fehértó

Tatai vadlúd sokadalom
Tatai Öreg-tó

Madárhang a városban
Városminor Kamarakórus
koncert
Budapest Adományozási lehetőségek

Előfordulása a világon és Magyarországon
Európa és Ázsia bokrokkal és fákkal
szegélyezett vizes élőhelyeinek lakója. Inább a
sík vidéki területeket kedveli.

Hazai állomány alakulása
Magyarországon a hegyvidékek kivételével
országszerte gyakori fészkelő a tavak, mocsarak,
csatornák mentén.

Táplálkozás
A parti fásszárú növényzetben keresi
hangyákból, hernyókból, rovarokból álló
táplálékát, az áttelelők nád- és gyékénymagot is
fogyasztanak.

Védettsége
Védett
Természetvédelmi érték
50 000 Ft

Függőcinege

Tegyen Ön is a madárbarát Magyarországért!

Támogassa önkéntességgel vagy adományával a madárvédelmet!
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A hónap madárbarát teendői:

etetés, itatás, odútisztítás,
odú- és gólyakosárkihelyezés

1% felajánlásához adószám:
19001243-2-43

adomány felajánlásához számlaszám:
11712004-20011215

1 3 6 0 0 / 4 0
Adhat vonal

www.mme.hu

DECEMBER
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Előfordulása a világon és Magyarországon
Világszerte elterjedt madárfaj: Európában,
Ázsiában, Észak-Amerika teljes területén,
Afrikában az Egyenlítőtől északra húzódó
területeken, a Szahara jelentős részén is él.

Hazai állomány alakulása
Magyarországon országszerte gyakori téli
vendég a bokrokkal, fákkal tarkított nyílt
agrár- és gyepterületeken. Az első költőpárok
az ezredforduló első éveiben tűntek fel
hazánkban, azóta állománya lassan, de
folyamatosan emelkedik, napjainkban néhány
tucat párt számlál.

Táplálkozás
Legnagyobb termetű gébicsünkként elsősorban
apró gerinceseket, egész évben kisrágcsálókat,
tavasztól őszig gyíkokat is fog.

Természetvédelmi érték
Védett
Eszmei értéke
50 000 Ft

Nagy őrgébics

Karácsony

Adományozási lehetőségek

Tegyen Ön is a madárbarát Magyarországért!

Támogassa önkéntességgel vagy adományával a madárvédelmet!
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Legyen ön is 
mmE-tag!

a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület tagjai madár és természetkedvelő 

emberek, akik szívesen töltik idejüket  
a szabadban.

Élvezettel hallgatják a madárcsicsergést gyönyör-
ködnek szárnyas barátaink reptében, érdeklődve 
szemlélik izgalmas, gyakran a fizikai törvényeket is 
meghazudtoló, olykor mulatságos viselkedésüket 
vagy szakmai szemmel figyelik őket, madarásznak. 
Fontos számukra a természet közelsége, védelme 
és a természeti kincseink megóvása a jövő generá-
ciók számára.

Csatlakozzon tagjainkhoz!
Madarásszon és óvja a természetet velünk

és segítsen elérni közös céljainkat! 

Tudjon meg többet a madárvilágról és a madár-
védelem aktuális híreiről, iratkozzon fel hírleve-
lünkre a www.mme.hu oldalon, jobb oldalon felül 
a Hírlevél menüpontra kattintva, vagy lépjen be az 
Egyesületbe a Tag szeretnék lenni menüpont alatt.

tagság kezdete:

sorszám: helyi csoport:

érvényesség:

Kiss Mária

Egyéni tag

Magyar Madártani 

és Természetvédelmi

Egyesület

tagsági kártya 2014:Layout 1  10/17/13  12:10 AM  Page 3

2014 – különleges év lesz számunkra:
40 éves az MME!

MAGYAR MADÁRTANI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET
„40 éve a természet szolgálatában” 2014
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Ideális 

karácsonyi 

ajándék!
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 Kétéltűek és hüllők természetvédelmi célú térképezése: herpterkep.mme.hu

A Z MME KÉTÉLTű- 
ÉS HüLLőVÉdELMI 
Szakosztályának veze-
tősége a barna ásóbékát 

jelölte meg az év fajaként 2013-ban. 
A kezdeményezés célja a faj – és vele 
együtt a teljes hazai herpetofauna 
– megismertetésén túl az Országos 
Kétéltű- és Hüllőtérképezési hon-
lapunk (herpterkep.mme.hu) hasz-
nálatának népszerűsítése volt. bár a 
kínai horoszkóp szerint a 2013-as év 
a Fekete Vízi Kígyó Éve, amihez egy 
melanisztikus kockás sikló jobban 
illett volna, de mivel ebben az évben 
egy kétéltűfajra kívántuk felhívni  
a figyelmet (hiszen tavaly egy hüllő, 
a lábatlangyík volt a kiemelt faj), 
ezért tagjaink és a szimpatizánsaink 
számára ez bizony a Barna Ásóbéka 
Éve volt!

A faj kiválasztásában az egyik  
fő szempont a teljes országra kiter-
jedő elterjedés volt, ami lehetővé 
tette, hogy bárki megfigyelhesse, 
habár főként éjszaki életmódjának 
köszönhetően ez nem is olyan egy-

szerű. A már említett kínai horosz-
kóp szerint „a Kígyó Évében kiemel-
kedő fontossága lesz az összefogásnak 
és a csapatszellemnek”, amely jóslat 
beteljesülését az MME Elnöksége  
is megsegítette, lehetővé téve a Helyi  
Csoportok számára, hogy a belső 
Pályázaton az „Év kétéltűje” témához 
is kapcsolódó programok megvaló-

sulásához kérjenek forrást. Össze  -
sen 11 helyi csoport (bács-Kiskun 
megyei, baranyai, budapesti, 
bükki, dombóvári, Hajdú-bihari, 
Komáromi, Nógrádi, Szatmár-
beregi, Szekszárdi, Zempléni) kapott 
ilyen célra támogatást. A közel 50 
rendezvényen több mint 7000 ember 

vett részt októberig (az év végéig 
ezek a számok várhatóan tovább 
nőnek még).

A rendezvények jellemzően isme-
retterjesztő előadások, kiállítások, 
békamentések, túrák és táborok  
voltak, de számos alkalommal stand  - 
 dal is megjelentünk rendez  vényeken. 
A Magyar Természet   tudományi 
Múzeum „Családi napok” sorozata 
keretében megrendezett természet-
védelmi napon a Szakosztály inter - 
aktív standjánál természetvédelmi  
programjainkon kívül a barna 
 ásóbékáról is hall  hat   t   ak az érdeklő-
dők, illetve megismerkedhettek az 
Országos Kétéltű- és Hüllő térképe-
zési honlap gyakorlati használatá-
val. Ezen felül jeles napokon (Víz 
Világnapja, Föld Napja, Állatok 
Világnapja) többször meg tudtunk 
jelenni a budapesti Tropicariumban, 
ahol a látogató közönségnek az egzo-
tikus kétéltű- és hüllőfajok mellett 
így jutott egy kis hazai is.

Az alapvetően a csapadékosabb 
év eleje kedvezett a kétéltűfajoknak, 

habár a „márciusi tél” miatt többször 
el kellett halasztanunk a Farmosra 
meghirdetett ásóbékamentő túrán-
kat, de a teljes vonulási időszakban 
minden eddiginél több ásóbékát 
sikerült átsegíteni a veszélyes útsza-
kaszon. A honlapra is szép számmal 
érkeztek be megfigyelések, így mos-
tanáig 580 ásóbéka adatot töltöttek 
fel a megfigyelők az ország teljes 
területéről. Itt is elmondható, hogy 
az év végéig várhatóan ez a szám 
még tovább fog nőni.

új elemként rajzpályázatot is 
meghirdettünk gyerekek számára, 
amire nagyon sok pályamű érkezett. 
Három kategóriában kihirdetett 

dobogós helyezettekkel és különdí-
jasokkal együtt összesen 14 pályázót 
jutalmaztunk ajándékcsomaggal, 
amiket herpetológiai szakkönyvek-
ből, valamint „szakosztályi ereklyék-
ből” állítottunk össze. Az „ereklyék” 
az MME adományprogramjában 
elérhető kétéltű- vagy hüllőfajokat  
formázó tűzzománc kitűzőkön  
kívül a boltban forgalmazott,  
Kókay Szabolcs grafikájával díszí - 
tett „Év kétéltűje” pólók voltak.

Az „Év kétéltűje” eseményekről 
számos cikk jelent meg nyomtatás-
ban és a világhálón, és több rádió-
interjút is adtak munkatársaink a 
témáról. A barna ásóbékáról külön 
szórólapot készítettünk, amelyet 
rendezvényeinken juttattunk el a 
természetbarátoknak. Az interaktív 

megjelenéshez hazai fajokat bemu-
tató memóriajátékot készíttettünk.  
A legkisebb korosztály körében 
Saudth Edit tagtársunk által készí-
tett plüss-ásóbéka vitte el a pálmát. 
A honlapra beérkezett adatokat 
részletesebben is ki fogjuk ele-
mezni, az eredményekről az MME 
és a Szakosztály honlapján be 
fogunk számolni, várhatóan 
jövő év elején. december ele-
jén a honlapra adatot feltöltők 
számára ismét megszervezzük  
az immár hagyományosnak 
tekinthető évzáró találkozót, 
amelynek részleteiről minden-
kit személy  re szóló meghívó-
ban értesítünk.

A Szakosztály vezetősége  
a 2014-es évre a hazai hüllőfa-
jok közül a mocsári teknőst   
válasz totta az „Év hüllőjének”.  
A kiválasztásban ismételten szem-
pont volt az országos elterjedés, 
 valamint az a tény, hogy bár sok 
helyen tudunk az előfordulásáról,  
a tojásrakó helyeit például már jóval 
kevesebb esetben ismerjük bizonyo-
san. Sokszor ezeknek a fészkeknek 

100%-os a ragadozók által történő 
kifosztása, ami a faj jövőjére nézve 
aggasztó jelenség. A megfelelő 
fészkelőhely felkeresése során a tek-
nősnőstények nagy távolságokat is 
megtehetnek, akár utakon keresz-
tül, ahol könnyen elüthetik őket. 
További aggodalomra adhat okot a 
sokféle idegenhonos teknősfaj jelen-

léte a mocsári teknős által is lakott 
hazai vizekben. A táplálék- és napo-
zóhely-konkurencián kívül parazi-
táik átadásával is veszélyeztethetik  
a hazai állományokat. Összefoglalva, 
jövőre nem csak mocsáriteknős- 
megfigyeléseket várunk, de a meg-
talált fészkelőhelyek adatait, fészek- 

vagy az egyéb, predációval kapcso-
latos megfigyeléseket, illetve az 
egzotikus teknősfajok hazai termé-
szetes élőhelyeken történt észleléseit 
is. Várhatóan a Helyi Csoportok 
ismét pályázhatnak majd a mocsári 
teknőssel kapcsolatos rendezvények 
finanszírozására. Szakosztályunk 
részéről ehhez biztosítani tudunk 
majd előadásanyagot, szórólapot, 
illetve készülőben van a mocsári 
 teknős tűzzománc kitűző is.

A már említett kínai naptárban  
most a Ló Éve következik, de ez 
minket ne zavarjon, számunkra 
2014 a Mocsári Teknős Éve lesz! 
beleolvasva a kínai horoszkópba 
megtudhatjuk, hogy „a kínai aszt-
rológia szerint a Ló Évében a szó-
rakozás, kikapcsolódás ideje van.” 
Ehhez mi csak annyit tudunk hoz-
zátenni sajátos MME-horoszkópunk 
alapján, hogy jövőre szórakozás és 
kikapcsolódás jelleggel mindenki 
keresgéljen mocsári teknőst (meg 
barna ásóbékát is), eredményeit 
pedig ossza meg velünk a honlapun-
kon keresztül!

Halpern Bálint

©
 

A Barna Ásóbéka Éve után követ-
kezzék a Mocsári Teknős Éve!

Ami nem 
madár

2014-ben a 
mocsári teknő-
sök védelme lesz 
kiemelt célunk

a barna ásóbéka 
(sárga), valamint  
a mocsári teknős 
(piros) és a vörös-
fülű ékszerteknős 
(kék) lelőhelyei 
Magyar országon

2013 főszereplői 
a barna ásó-
békák voltak

az ásóbékák 
szem   pontjából is 
kiemelten fontos 
az élőhelyek 
védelme, biz    ton-
ságos szaporodó-
   hellyel, ahol 
lerakhatják 
 petéiket, és ahol 
utódaik felnevel-
kedhetnek
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A FEKETE RIGó EGYIKE 
azon fajoknak, mely sike-
resen alkalmazkodott  
a civilizációs hatásokhoz. 

Ennek egyik leglátványosabb meg-
nyilvánulása a fővárosban tapasztal-
ható, ahova az 1900-as évek elején 
kezdtek beköltözni ezek a madarak. 
Állománysűrűségük Budapest egyes 
kerületeiben, főleg a nagyobb kiter-
jedésű parkokban, a külterületeken 
mért természetes értékek többszöröse. 

élőhelyi háttér
Az urbanizáció (városiasodás) 
sikerfajainak többsége az erdők 
gyepekkel határos, bokrokban és 
fiatal fákban bővelkedő területei-
ről származik. Ennek oka, hogy 
tele püléseink mozaikos növény-
viszonyai ennek a szegélyélőhely-
típusnak a jellemzőit hordozzák. 
Ezt az élőhelykínálatot, különösen  
a nagyvárosok esetében, tovább 
színesítik az épületek, amelyek  
a sziklafalakon fészkelő és táplál-

kozó madarak (rozsdafarkúak, füsti 
és molnárfecske, sarlósfecske, kövi-
rigó, házi [szirti] galamb, vándorsó-
lyom, vörös vércse, csóka) betelepü-
lését tette lehetővé.

rugalmas fészeképítő 
viselkedés 
Eredeti élőhelyén a fekete rigó is 
elsősorban klasszikus, ágak közé 
rejtett fészkeket épít, de előfordul, 
hogy fák törzselágazásában költ. 

A települési állomány továbbra 
is őrzi ezt a viselkedést, azonban 
megtanulta kihasználni az épüle-
tek fészkelőhely-kínálatát, és egyre 
gyakrabban balkonládákban, 
virágcserepekben, falfülkékben, 
épületdíszítéseken, ereszcsatorna 
hajlatában, a rozsdafarkúakhoz 
és barázdabillegetőhöz hasonló 
módon építkezik. Ez az alkal-
mazkodás más, egyébkén főként 
ágak között fészkelő emberkövető 
madárfajnál is megfigyelhető:  
a balkáni gerle, a szürke légykapó, 
alkalmilag pedig akár az erdei 
fülesbagoly is megtelepszik épüle-
tek alkalmas részein. 

Mik azok a fészektálcák? 
A többnyire deszkából készült 
fészektálcák arasznyi mélységű, 
tető nélküli, költést segítő eszközök, 
amelyek elsősorban a saját fészket 
nem építő ragadozómadár-fajok 
(vércsék, sólymok, baglyok) védel-
mében használatosak. A kezdetben 

fára, majd az elektromos hálózat 
fém traverzeire kihelyezett alkal-
matosságokat a célfajok előszere-
tettel használták. Miután a szakem-
berek azt tapasztalták, hogy ezek  
a madarak szívesen beköltöznek  
a környezeti hatások ellen sokkal 
jobban védett, legalább két oldal-
fallal és tetővel rendelkező, nagy-
méretű C típusú odúra hasonlító 
költőládákba is, ezeknek az esz-
közöknek az alkalmazása mindin-
kább visszaszorult.   

a feketerigó-fészektálca
Az ember által akaratlanul is fel-
kínált potenciális fészkelőhelyek 
között két olyan is van: a kúszó-
növényekkel befuttatott falak és  
az erkélyek, amelyek ezzel az új esz-
közzel a fekete rigó és néhány más 
faj: balkáni gerle, házi rozsdafarkú, 
szürke légykapó számára költésre 
még alkalmasabbá tehető.

Hova érdemes kihelyezni?
A borostyánnal, lilaakáccal, trom-
bitafolyondárral, vadszőlővel befut-
tatott falak különösen azokon a 
területeken fontos fészkelőhelyek, 
ahonnan hiányoznak a nagyobb 
kiterjedésű bokrok, illetve ahol  
túl sok a macska. bármilyen ügyes 
mászók is ezek a kisragadozók,  
a falhoz tapadó vékony indák és a 
sűrű levelek kevés kapaszkodófe-
lületet nyújtó világa nem túl vonzó 
számukra, és ugyanez elmondható 
a fészekragadozó szarkákról, szaj-
kókról és varjakról is. Ilyen falakon 
a fészektálca akár fúrás nélkül is 
kihelyezhető, ehhez elég a tálca két 

„lábát” egy falhoz tapadó vastagabb 
indaszakasz mögé feszítenünk és 
dróttal rögzítenünk.   

Erkélyen több lehetőség közül is 
választhatunk. Amennyiben a falat 
beborító kúszónövény a talajról ide-
áig felfut, ennek indái közé az előb-
biekben leírt módon tehetjük  
ki az eszközt. Az épületek többsége  
ma még sajnos nem rendelkezik 
ilyen természetes árnyékolást és 
díszítést is biztosító megoldással, 
ezért többnyire más módszert kell 
választanunk. Az olyan egynyári 
futónövények, mint a hajnalka,  
a különböző bab- és tökfajok és  
-fajták ideális lehetőséget kínálnak 
arra, hogy ezeket az erkély csupasz 
falára mell- vagy fejmagasságba 
 felrögzített fészektálca köré hálóra 
futtatva kellő rejtést biztosítsunk  
a fészeknek. Mivel ezek a növények 
a kora tavaszi költéskezdetre nem, 
csak a másodköltésre fejlesztenek 
lombozatot, az elszáradó indákat 
érdemes a hálón meghagyni ősszel. 
Ezek március– május között ele-
gendő takarást biztosítanak a tálcá-

Madárbarát 
kert

a www.mme.hu honlap „Környezeti nevelés” menüpontja alatt            számos hasznos információt találnak az érdeklődő pedagógusok.

nak, és erre az „alapra” az újonnan 
ültetett növények is fel tudnak futni. 
További megoldást jelent, ha a tálca 
elé valamilyen konténeres örökzöl-
det, például tiszafát vagy tuját tele-
pítünk. Amennyiben ezek a növé-
nyek az ablak melletti falszakaszt is 
fedik, a fészektálcát az ablakodúkhoz  
hasonlóan (Madártávlat 2012/3. 
szám, 37–39. oldal) ide is kihelyezhet- 
jük, így a költést a madarak zavarása 
nélkül, testközelből figyelhetjük meg.                 

Mikor rakjam ki?
A mesterséges odúkhoz, költőlá-
dákhoz és egyéb fészkelést segítő 
eszközhöz hasonlóan a feketerigó-
fészektálcát is ősztől a tél végéig 
érdemes telepíteni, hogy a mada-
raknak legyen ideje felfedezni eze-
ket. A következő tavaszi beköltö - 
zés esélyét jelentősen növelhetjük,  
ha a tálcát olyan falszakaszra vagy 
erkélyre helyezzük ki, amelynek 
madárforgalma – etetőnek ill. itató-
nak köszönhetően – az egész évben 
nagy, illetve a fészektálcát novem-
bertől–március elejéig akár etető-
tálcaként is használhatjuk. 

Kell-e takarítani?
Az ágak között fészkelő énekes-
madarak és a galambok többnyire 
új fészket építenek minden költés-
hez, ezért az ágvillába, gerendára,  
az ereszcsatorna hajlatába vagy 
a feketerigó-fészektálcába épült 
kiszolgált fészkeket érdemes 
leszedni. Míg azonban a takarítást 
az időjárás viszontagságai ellen 
télen önmaguk ban is védelmet 
nyújtó odúk esetében ősszel szokás  
elvégezni (Madártávlat 2009/3. 
szám, 34–37. oldal), a szabadon  
lévő fészkeknél ezt érdemes már-
cius elejére halasztani, mert a 
fagyos téli éjszakákon ezek szél-
védett éjszakázóhelyet jelentenek  
az olyan kistestű madaraknak, 
mint például az ökörszem.     

Orbán zoltán
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Feketerigó-fészektálca
Új eszköz a települési madárvédelemben

A fekete rigó nap-
jainkra igazi városi 
madárrá vált

A falra felfuttatott 
vadszőlőnek 
köszönhetően akár 
az ablak mellé is 
kihelyezhetjük  
a fészektálcát

Fészektálca a 
 trombitafolyondár 
védelmében

A futónövények, 
mint például  
a  lilaakác (jobbra 
fent) vagy a kék 
hajnalka nyáron 
megfelelő takarást 
biztosíthatnak  
a rigófészkeknek
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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 18500,-
 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 7700,-
 Ablakodú B-típusú „balos” 2300,- Ablakodú B-típusú „jobbos” 2300,-
 Ablakodú B-típusú „hátfal” 2300,- D-típusú üveges önetető 2900,-
 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 1500,-

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 1390,- A krokodil DVD 650,-
 A madarak élete II. DVD  1390,- Grönland DVD 1300,-
 A madarak élete III. DVD 1390,- Antarktisz DVD 1300,-
 A madarak élete IV. DVD 1390,- A kígyó DVD 1300,-
 A madarak élete díszdobozban 1-4 DVD 4770,- Az élet díszdobozban 1-4 DVD 4190,-
 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 1050,-
 Bence DVD 1300,- Vad Európa II. DVD 1050,-
 Madár mesék I. DVD 900,-  A csendes óceán DVD 1400,-
 Madár mesék II. DVD 900,- Vili a veréb DVD 1200,-
 Madár mesék III. DVD 900,- Sivatagi show DVD 1190,-

ajándéktárgyak és egyéb termékek

 Opticron Trailfinder 3  8x42 48900,- Plüss madarak 2800,-
 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,- Gyerek MME logós póló 1990,-
 Aluminium lámpa 16 LED-es 1490,- Ragadozó sziluett 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 (ötféle) 3300,-
 Mikroszkópok (Biológiai, szt., dig.) 19500,-tól Év madara póló MME logóval (gyerek) 2900,-
 Opticron Trailfinder II 10x42 45600,- Év kétéltűje póló MME logóval 3300,-
 Opticron Trailfinder II 8x41 42500,- MME logós póló 2200,-
 Opticron Trailfinder II 8X25 monokulár 12900,- Madár grafikás kerámia bögre 1600,-
 Spotting Scope 20x50 Yukon 13900,- Nikon Action 8X40 távcső 25900,-
 Hűtőmágnesek (Gyurgyalag, Fehér gólya, Parlagi sas, Barna ásóbéka) 250,- Celestron monokulár 10X25 4785,-
 Madáreleségek (Cinkegolyó, magkeverék, napraforgómag stb.) 60,-tól Skywatcher 60/900 refraktor+EQ-1 26900,-

A feltüntetett árak 2013. december 31-ig érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! További kínálatunkat megtalálja a bolt.mme.hu 
oldalon (itt internetes rendelésre is van lehetőség). Megrendelés postai úton: MME Bolt 1121 Budapest, Költő utca 21. Szállítás: a GLS 

futárszolgálat utánvét költsége 1500 Ft (5 kg-ig). Nettó 35000 forintos vásárlás felett a postaköltséget átvállaljuk, kivéve az odúknál és az etetőknél.
Ünnepi nyitva tartás: december 2–20. között minden hétköznap 10 órától 17 óráig személyes átvételre és vásárlásra is van lehetőség! 

Karácsony előtti kézbesítéshez a december 16-ig beérkezett rendeléseket tudjuk elküldeni időben!
az üzlet 2013. december 21. és 2014. január 6. között zárva tart!

Kedvezmények: az MME tagjai 10% árengedménnyel vásárolhatnak nálunk. Az akciós termékekre további kedvezmény nem jár!  
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

 Madárhatározó 2013 Új! 9500,- Új amatőr természetbúvár 6200,-
 Vadvirágok (Fürkész könyvek) 1800,- Madarak képes határozó 2990,-
 Herman O.: A madarak hasznáról és… 2175,- Magyaro. ritka fa- és cserjefajainak atlasza 5990,-
 Magyarország orchideáinak atlasza 9900,- Madarak (Európa madarainak enciklopédiája) 4990,-
 Magyar madárvonulási atlasz 11900,- Milyen csillagkép ez? 1280,-
 A zöld 35 színe 4500,- Budapest természeti kalauza 3990,-
 Madárvendégek a kertben 3300,- Vörös könyv 2500,-
 Hétköznapok a természetben CD-vel 3500,- Magyarország emlőseinek atlasza 5990,-
 Állat- és növényhatározó 4990,- Növények 6495,-
 És ez melyik csillag? 2980,- Az erdő állatai és növényei 2980,-
 A Hortobágy madárvilága 10390,- A madárvonulás atlasza 3500,-
 A világ madarai 12740,- Fák (Határozó Kézikönyvek) 2800,-
 Az év természetfotói 2005. (Világ) 3000,- Az éjszakai égbolt atlasza 3000,-
 Virágok és évszakok 2980,- Európa fái 6990,-
 A természet kisenciklopédiája 2990,- Gombászok kézikönyve 5990,-
 Gombák (Határozó Kézikönyvek) 2800,- A madár 1700,-
 Milyen állatnyom ez? 1280,- Milyen madár ez? 1280,-
 Milyen fa ez? 1280,- Milyen rovar ez? 1280,-
 Milyen virág ez? 1280,- Szántók és mezők világa 1750,-
 Milyen gomba ez? 1480,- Hüllők és kétéltűek (Határozó Kézikönyvek) 2800,-
 Csodálatos madarak 2990,- Bogarak a Pannon régióban 19500,-
 Gombák kézikönyve 2700,- Az ízeltlábúak világa 1990,-

K ö n y v E l ő z E t E s

2013 decemberében megjelenik az Odúlakó madaraink védelme című könyv, Nagy Csaba szerkesztésében. A kötet a fajcsoportokat
jól ismerő szerzők bevonásával készült, rengeteg fotóval illusztrálva. A könyv az odúlakó fajok látványos bemutatásán túl  

segítséget nyújt a mesterséges odúk gyártása, kihelyezése területén és az odútelepek szakszerű létrehozásában és azok kezelésében is.  
A kötet megjelenéséről azonnal értesítjük tagtársainkat a www.mme.hu és a bolt.mme.hu honlapjainkon.

Odúlakó madaraink 

védelme
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Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület (MME)

Postacím: 
1121 Budapest, Költő u. 21.

Telefon: 06-1/275-6247
E-mail: mme@mme.hu
Honlap: www.mme.hu

Közönségszolgálat: info@mme.hu
Adószám 1 % felajánláshoz: 

19001243-2-43
Bankszámlaszám adomány 

felajánláshoz: 11712004-20011215Az 1974-ben alakult Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület (MME) 

Közép-Kelet-Európa legnagyobb 
és legrégebben működő civil 

szervezete, amely a lakossággal 
együttműködve több mint száz 
természetvédelmi és környezet-

pedagógiai akció keretében dolgozik 
hazánk biológiai sokféleségének 

megőrzéséért, országos és 
helyi szinten is segítve a kormányzat 

természetvédelmi és környezeti 
nevelési tevékenységét. 

3995,– Ft

A megjelent kötetek:
A hullámos papagáj  A tengerimalac 
A kanári  Macska a lakásban 
Az akvárium  A kölyökkutya
A német juhászkutya  A terrárium
A kígyók  Papagájok
A vadászgörény  A hörcsögök
A retriver  A westie
Madárpókok  A mopsz 
A beagle  A csivava
A yorkshire terrier
Árva kutyák új élete
A kutyám – egyedül otthon
A kölyökkutya tanítása
Az engedelmes kutya
A tacskó
Teknősök

Megjelent a  
   Madárbarátok könyve!
Ideális karácsonyi ajándék mindennapi használatra!

	A Cser Kiadó gondozásában megjelent Orbán Zoltán új könyve. A 15 fejezetet 
és 83  alfejezetet, 428 színes fotót és 80 madárhatározó grafikát is tartalmazó 
kötet célja, hogy az érdeklődők számára gyakorlati segítséget nyújtson  
a  mindennapi madárvédelmi és környezeti nevelési munkában. A kor igényei-
hez alkalmazkodva külön nagy fejezetekben kaptak helyet a fecskék és a fehér 
 gólya védelmét segítő megoldások, amelyek használatával a lakosság nélkülöz-
hetetlen segítséget tud nyújtani ezeknek a fajoknak a megőrzésében is. 

a könyv az MME boltjában 25% kedvezménnyel, 2995 Ft-ért vásárolható meg.

Ízelítő a tartalomból
• Növények a madárbarát kertben
• Madáretetés
• Odúk, költőládák, fészektálcák és műfészkek
• Itató és porfürdő
• Fecskevédelem
• Fehér gólyáink védelme
• Más állatcsoportok védelme
• A lakótelep előnyei
• Fotózás, videózás, madármegfigyelés a kertben

• Környezeti nevelési és turizmusfejlesztési 
lehetőségek

• Madárproblémák – problémás madarak
• Madárvédelem egész évben
• A lakott területeken előforduló leggyakoribb 

madárfajok határozója
• Nézzük meg videón is !
• Csatlakozzon Ön is a Madárbarát kert 

programhoz!


