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Nem tehetek róla, de az ősz közeledtével mindig a madárvonulás jut 
eszembe. A gyülekező fecskecsapatok, az útra kelő gólyák, a hosszú 
útra zsírt felhalmozó poszáták, no meg persze a daru és vadlúdtöme-
gek. Soha nem tudok betelni a madárvonulás jelenségével, minden 
évben újra és újra csodálattal és kíváncsisággal tölt el. Vajon milyen 
érdekességek derülnek még ki? Hány nap alatt jut el a szalakóta a 
telelőterületére, hol telelnek a molnárfecskék, hova tűnnek a kerti 
poszáták? A kérdések végeláthatatlan izgalmas sora... Végülis ezért 
lettem madarász, hogy ezekre a kérdésekre is választ kaphassak és 
választ adhassak. Egyesületünk programjainak köszönhetően ez az 
álom esetenként valóra is válhat, amikor műholdas jeladóval tudjuk 
követni ma már sok faj vonulását, amikor a geolokátoroknak köszön-
hetően a fecskék telelőterületeinek titka is kiderülhet. Ehhez azonban 
szükséges egy szervezet, ami biztosíthatja az erőforrásokat, a szak-
mai tudást. 40 éve igyekszünk ezeknek a kihívásoknak megfelelni. 
Ezért idén ősszel nem csak a vonuló madarak jutnak eszembe, hanem 
egyesületünk évfordulója is. Nem titkolt szándékunk, hogy a 40 éves 
évforduló egyesületünk megerősítését is szolgálja, ezért is választot-
tuk az év hívómondatául azt, hogy „Szállj velünk!”. Ezért is szól az 
ősz a közösségről, és sok-sok eseményről, ahol velünk szállhat, aki 
akar. A 40 éves múltra visszatekintő konferenciasorozatunk folyta-
tódik Szekszárdon, Tatán és Szegeden. Az Európai Madármegfigyelő 
Napokon, a Rákosi Vipera Napján, a már hagyományos őszi MME 
családi napon kívül még számtalan programmal várunk minden 
érdeklődőt, amelyek részleteiről folyamatosan honlapunkon adunk 
tájékoztatást. Amire a vadludak is megérkeznek, és nagy tömegben 
gyülekeznek a tatai Öreg-tavon, mi is zárjuk ünnepi évünket, aminek  
a Tatai Vadlúd Sokadalom ad otthont, ahol MME sokadalom is lesz,  
hiszen felsorakoztatjuk a történelmünket, „zászlós” fajainkat, tudomá - 
nyos eredményeinket, szolgáltatásainkat bemutató programjainkat.

Mindenkit biztatok arra, hogy szálljon velünk és vándormadarak-
kal ezen az őszön, és így együtt gondoskodhassunk arról, hogy legyen 
kivel szállni a jövőben is!

Halmos Gergő

Ha ősz, akkor vonulás…K I  A D  J A
Magyar Madártani és Természetvédel mi Egyesü let

(MME) közhasznú társadal mi szervezet
„A madárbarát Magyarországért!”
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 Természetfotó magazin a világhálón: www.termeszetfotomagazin.hu

nyugalmának biztosítása érdekében 
sosem másztunk fel azokhoz, hogy 
megállapítsuk van-e tojás a fészek-
ben és ha igen mennyi. Így azután 
hetekkel később csak akkor lehetett 
sejtésünk a sikertelen költés okairól, 
ha a közvetlen környezetben bizo-
nyítható volt a zavarás. Ha azonban 
ilyet nem találtunk, csak sötétben 
tapogatóztunk az okokat illetően. 
Egy égeresben épült fészek esetében 
a vizet folyamatosan leengedték, 
ezzel a terület szárazra került és  
a „hóvirág” gyűjtők – valóságban 
tavaszi tőzike gyűjtők – a tavaszi 
agancskeresők zavarták a költő pár 
nyugalmát. Ezen úgy próbáltunk 
segíteni, hogy a leeresztő csatornát 
elgátaltuk és ezzel megakadályoz-
tuk a víz lefolyását. Számos további, 
hasonló helyi beavatkozással pró-
báltuk biztosítani a költő párok 
nyugalmát. Akkoriban úgy tapasz-
taltuk, hogy a rétisas rendkívül 
érzékeny madár, ezért elsősorban 
a zavartalanság biztosítását pró-
báltuk elérni. Elindult a rétisasok 
téli etetése is. Kezdetben a Közép-
Tiszai Tájvédelmi Körzetben, majd 
a Hortobágyon, később pedig az 
ország egyre több helyén folyt a 
tevékenység. Ezzel azt akartuk 
elérni, hogy a minimális számú 
fészkelő párunk a zord időszakban 
is lehetőleg a fészkelőhelyén, vagy 
annak szűkebb tágabb térségben 
maradjon, és ezzel elkerülhető 
legyen, hogy megmérgezzék a saso-
kat, vagy olyan táplálékot vegyenek 
fel, amelyiknek a vegyszeres terhe-
lése nagy. Mivel meg voltunk győ-
ződve arról, hogy a rétisasok a legér-
zékenyebb madarak közé tartoznak, 
már azt is nagy szenzációként éltük 

ségünkre. Jó kapcsolatai révén 
sikerült egy általunk fogalmazott 
levelet eljuttatnia Kádár Jánoshoz, 
a párt főtitkárához, aki azt Aczél 
György miniszterelnökhelyettesre 
szignálta, majd a levél eljutott a 
Természetvédelmi Hivatalhoz. Nem 
állíthatjuk, hogy ettől a levéltől egy 
csapásra megoldódtak a problémák, 

de azt igen, hogy az erdőgazdasá-
gokkal ezek után több eredményt 
lehetett elérni, mint korábban.

Sajnos azonban a rétisas állo-
mány ilyen mértékű lecsökkenését 
okozó vegyszeres szennyezéssel 
szemben tehetetlenek voltunk. 
Hiába volt Magyarország az első, 
amelyik betiltotta a DDT haszná-
latát, ez csak nagyon sok év után 
fejtette ki kedvező hatását, amikorra 
persze már számos ország követte 
példánkat. A felderített fészkek 

AZ 1970-ES ÉVEK végére,  
80-as évek elejére az 
európai rétisas-állomány 
végzetesen lecsökkent. 

A megmaradt párok jelentős része 
éveken keresztül nem repített fiókát, 
miközben a természetes fogyatkozás 
mellett a lelövés és mérgezés még 
eléggé elterjedt volt. Mindez jelle-
mezte szinte az egész európai hely-
zetet, talán csak Észak-Európában 
volt jobb a helyzet.

Magyarországon a folyószabályo-
zások előtt az ország mai területé-
nek 24%-a volt nyílt árterület, amit 
a vizek szabadon eláraszthattak. 
Ehhez a hatalmas vízi világhoz mai 
ésszel felfoghatatlan bőségű halál-
lomány tartozott, ami a pelikánok, 
kormoránok, gémfélék mellett  
a rétisasoknak is paradicsom lehe-
tett. Nincsenek információink arra 
vonatkozóan, hogy akkoriban hány 
pár rétisas lehetett Magyarországon. 
Azt azonban tudjuk, hogy az 1960-
as évek elején, Gemencen a Sió tor-
kolatától az országhatárig terjedő 
ártéri erdőkben több mint 20 pár 

fészkelt. Ehhez képest az 1980-as 
évek elején 1-3 pár között változott 
az itt fészkelők száma. Somogy 
megyében az erdei halastavak kör-
nyékén fennmaradt további néhány 
pár, de ezek létszámát akkor még 
nem ismertük. Néhány év alatt 
azonban sikerült eljutni odáig,  
hogy a halastavak környékén és  

a Dráva mentén fészkelő párok töb-
bé-kevésbé ismertté váltak. A hely-
zet lesújtó volt, az egész országban 
10-12 pár rétisas költött, és azok is 
szinte kivétel nélkül majd’ minden 
évben sikertelenek voltak. Az oko-
kat keresve odáig jutottunk, hogy 
szinte minden pár az igazán öreg, 
hatalmas fákból álló erdőkben köl-

Az MME természetvédelmi 
tevékenysége  III. rész
Rétisas, a kipusztulás szélén
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tött, amelyeket az akkoriban egyre 
 „aktívabbá” váló erdészeti tevékeny-
ség gyakran érintett. A kora tavasz-
szal fészken ülő párok „fiókás” idő-
szakban történő ellenőrzése során 
egyre-másra tapasztaltuk, hogy a 
fészkek elhagyottak, azokban nincs 
fióka, viszont a közvetlen közelben 
jelentős erdészeti beavatkozás nyo-
mai látszottak. Hiábavaló volt min-
den kérésünk, fenyegetőzésünk, ez 
mit sem változtatott a napi gyakor-
laton. Az egyik érintett állami erdő-
gazdaság akkori vezérigazgatója,  
aki több rétisas-fészkelés meghiúsí-
tásában érintett vállalatot vezetett,  
odáig ment, hogy írásban is meg-
erősí tette elfogadhatatlan álláspont-
ját: „a népgazdaság nem enged meg 
magának ilyen pazarlást”. Ezt úgy 
kell érteni, hogy az erdőgazdaságok 
nem termelik le azokat az erdőré-
szeket, amelyek ben a megmaradt 
néhány pár rétisas fészkelt, és ezáltal 
elestek a bevétel től. A tisztánlátás-
hoz azonban hozzátartozik, hogy 
egy több tízezer hektáron gazdálkodó 

erdőgazdaságnak mit sem számí-
tott volna, ha néhány száz hek  tárt 
örökre kihagy a termelésből.  
Sokkal inkább a szemlélettel volt  
baj, mintsem a megoldási  lehető - 
ség hiányzott. Mivel semmiféle 
 eredményt nem tudtunk elérni,  
és az állami természetvédelem 
sem talált megoldást a probléma 
kezelésére, külföldről kértünk 
segítséget. Robin Chancellor, 
a Nemzetközi Madárvédelmi 
Tanács főtitkára sietett a segít-

Fiatal rétisas

Természet- 
védelem

Rétisas-pár

Bizarr  
„lakásdísz”  
a múltból
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 A magyar terepmadarászok honlapja a világhálón:  www.birding.hu

etetés, mint a nálunk fészkelők.
Kijelenthetjük, hogy tudatos 

tevékenységgel, az állami és civil 
szervezeteknél dolgozó természet-
védelmi szakemberek összehangolt 
munkájával, a védett területek 
hálózatának kialakításával, min-
den egyes fészkelőhely megőrzésé-
ért folytatott küzdelemmel, a téli 
etetések széles körű elterjesztésé-
vel és a kihelyezett műfészkekkel 
sikerült megmenteni a rétisast 
a magyarországi kipusztulástól. 
Az egyesületi rétisas-védelmi 
tevékenységet az 1990-es évektől 
nagyban segítették az állami ter-
mészetvédelemben dolgozó szak-
emberek is, akik nem ritkán éppen 
az egyesületi munkájuk alapján 

kivívott elismerésüknek köszönhe-
tően kerültek valamelyik nemzeti 
park igazgatósághoz.  Az ő bekap-
csolódásukkal vált teljesség az egész 
országot lefedő rétisas-védelmi 
hálózat, amely ma már elsősorban a 
fészkek monitorozásával és ha szük-
séges a védelmi intézkedések meg-
valósításával foglalkozik. Jelentős 
változás következett be azonban a 

gazdálkodó részéről 
is. Ma már csak ritkán 
kell késhegyig menő 
csatát vívni egy-egy 
fészek fennmaradásá-
nak biztosítása érde-
kében és a lelövések 
is megszűntek. Persze 
ne feledjük, hogy 
ehhez az is kellett, 
hogy a vegyszeres 
terhelés Európa-
szerte jelentősen 
csökkent és ennek 
köszönhetően nem-
csak nálunk, hanem 
más országokban 
is jelentősen növe-
kedhetett a rétisas 
állomány. 

Akárhogy is változott azonban a 
helyzet itthon és külföldön tagtársa-
ink elkötelezettsége és minden kép-
zeletet felülmúló mértékű önkéntes 
munkája nélkül nem tartanánk itt. 
Köszönet érte mindenkinek, aki 
bármit is tett a rétisasok érdekében.

A rétisas-védelmi program rész-
letes eredményei Horváth Zoltán 
összeállításában megtalálhatók a 
HELIACA 2007. évi kötetében.

Haraszthy László

fészkenként több mint egy fiókát 
neveltek a sasok. 2009-ben 196 pár 
225 fiókát repített, 2012-ben már 
262 pár rétisasunk volt, amelyek  
275 fiókát repítettek.

A rétisasok gyűrűzését 
a Ragadozó madár-védelmi 

Szakosztály vezetőségének dön-
tése alapján mellőztük a 

zavarás minimalizá-
lása érdeké-

ben. 2004-ben 
azonban már olyan állománnyal 
rendelkeztünk, amelyik lehetővé 
tette a fiókagyűrűzés megkezdé-
sét, amelyet rögtön a nemzetközi 
programba bekapcsolódva színes 
gyűrűkkel kezdtünk meg. Ennek 
köszönhetően tudjuk, hogy a hoz-
zánk telelni érkező rétisasok Észak-
Európában költő állományokból 
származnak. Ezek a madarak éppen 
úgy kedvezményezettjei a hazai 
védelmi intézkedéseknek, pl. téli 

meg, hogy egyáltalán rámentek 
a részükre kihelyezett háziállat 
dögökre. Az 1980-as évek közepére 
eljutottunk oda, hogy a rétisasok 
táplálkozó-területeinek biztosítását 
elsőrendű feladatnak tekintettük, 
mert a megmaradt kevés pár fenn-
maradását elsősorban így lehetett 
biztosítani. Ebből a gondolatból 
jutottunk el odáig, hogy az akko-
riban némely somogyi erdei halas-
tavon megszűnő halgazdálkodást 
nekünk kellene végeznünk, hogy 
biztosítsuk a rétisas mellett  
a fekete gólyák, vidrák és más fajok 
életfeltételeit. Akkoriban változott 
a jogszabályi környezet is, és meg-
teremtődött annak lehetőség, 
hogy társadalmi szervezet is 
vásároljon földet. Első neki-
futásra az MME Somogy 
Természetvédelmi 
Szervezete a 
Környezet védelmi 
Alapból kapott 
támogatás-
nak köszön-
hetően az 
1980-as 
évek 
végén 
meg-
vásá-

rolta a Boronkai tavakat, majd azt 
további három tórendszer követte, 
melyek birtokba vételéhez nyugati 
természetvédelmi szervezetek adtak 
támogatást.

A rétisasok védelme érdekében 
az alkalmas – szerintünk alkalmas-
nak vélt – vizek közelében lévő öreg 
erdőkben az ország több pontján 
műfészek kihelyezéssel próbál-

tuk segíteni a sasok megtelepedését, 
biztonságos költését. Számos olyan 
helyen is építettünk műfészket, ahol 
évtizedek óta nem költött a rétisas, 
de télen rendszeres vendég volt.  
A későbbiekben számos helyen 
elfoglalták a sasok a felkínált fész-
kelési lehetőséget.

A felmérő hálózat folyamatos  
bővülésének köszönhetően az 
1980-as évek közepén már kijelent-
hettük, hogy ismert a hazai rétisas 
állomány, amelyik bizonyosan nem 
nagyobb, mint 15-16 pár. 1987-ban 

a 16 fészkelő pár azonban mindösz-
sze 8 fiókát repített. Ez a katasztro-
fálisan gyenge eredmény a korábbi 
években sem volt jobb.

Alapvető fordulat következett  
be a hazai rétisas védelemben az  
I. Rétisas-védelmi Konferencia 
 megszervezése után, amely 1987. 
február 20-21-én zajlott Kaposváron   
a Somogy Megyei Múzeumban. Ezt 
megelőzően az ország különböző 
térségeiben helyi akciókként történ-
tek védelmi intézkedések, ezután 
viszont országosan koordinált 
tevékenység folyt a Rétisas-védelmi 
Munkacsoport irányításával. 

1988-ban „történt valami”
Évtizedes erőfeszítéseink, amelye-
ket kudarcok sorozata szegélyezett, 
1988-ban meghozták az első ered-
ményt. Ebben az évben ugyanis  
23 pár rétisas kezdett költeni és ami 
még ennél is nagyobb szenzáció 
volt, hogy 18 fiókát sikeresen kire-
pítettek. Ez volt az első pozitív „jel-
zés”, hiszen ha növekszik a kirepült 
fiókák száma, akkor előbb utóbb  
a fészkelők száma is emelkedni fog.

1991-ben 25 pár költött, de még 
csak 18 fiókát repítettek. 1992 volt  
ez első év, amikor 20 fölé emelkedett 
a kirepült fiókák száma. 2000-ben 
már 83 pár költött és 83 fiókát repí-
tettek. Bár a száz alatti fészkelő pár 
szinte minden faj esetében veszély-
zónát jelent, ekkor már biztosak 
lehettünk abban, hogy a rétisas nem 
fog kipusztulni Magyarországról. 
Ugyan, ebben az 1970-es évek végén 
senki sem lehetett biztos.

2003-ban száz fölé emelkedett a 
fészkelő párok száma és ekkor már 

Rétisasok 
a téli
etetőhelyen 

Állami és civil 
összefogással  
a rétisas hazai 
 állománya 
 meg menekült  
a  kipusztulástól©
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AVILÁGSZERTE 
VESZÉLYEZTETETT 
parlagi sas költőterüle-
teinek déli és délnyugati 

határát Kis-Ázsiában éri el, azon-
ban az itt található állományról a 
közelmúltig nagyon kevés infor-
mációval rendelkeztünk. Huszadik 
századi szórványos költési adatokat 
és megfigyeléseket lehetett találni 
a szakirodalomban, de az elmúlt 
két évtizedben a szakemberek csak 
három bizonyított parlagisas-köl-
tésről tudtak Anatóliában, így azt 
sem lehetett kizárni, hogy a helyi 
állomány a kipusztulás szélén van. 
Az elmúlt öt évben magyar koor-
dinációban zajló célzott felmérések 
szerencsére ennek az ellenkezőjét 
bizonyították.

A 1998-ban Csillebércen szer-
vezte meg az MME a 4. Nemzetközi 
Parlagisas-védelmi Konferenciát, 
ahol először hallhattak a fajjal fog-
lalkozó szakemberek a törökor-
szági parlagi sasokról. Itt Mehmet 
Gursan, aki a parlagi sasról írta 
akkor szakdolgozatát, bemutatta az 

általuk ismert három költőhelyet, és 
a törökországi állományt 35-70 pár 
közé becsülte. A kicsinek gondolt 
állományról az ezt követő évtized-
ben sem halhattunk újabb infor-
mációkat, mivel a hatalmas ország 
kevés természetvédelmi szakem-
bere nem végzett célzott felméré-
seket, és a korábban ismert néhány 
költőhely rendszeres ellenőrzése 
sem volt megoldott.

 2007-ben az MME önkéntesei 
parlagisas-felmérési expedícióra 
indultak Grúziába, és útközben 
meglátogattak három törökországi 
élőhelyet, ahonnan a helyi és bol-
gár kollégáknak voltak korábbi 
megfigyelési vagy költési adatai. 
Szerencsére két ilyen területen is 
sikerült megfigyelni parlagi sasokat 
és több új territórium is körvonala-
zódott a két napos átutazás során. 
A bíztató jelek alapján a bolgár 
(BSPB) és török (Doga Dernegi) 
BirdLife partnereinkkel folytatott 
megbeszélések során felmerült, 
hogy célzott parlagisas-felméré-
seket kezdjünk Török országban. 

2009-től 2013-ig egy közös 
LIFE projekt keretében a BSPB 
Trákiában (az ország európai terü-
letein), az MME pedig Anatóliában 
(az ország ázsiai területein) kez-
dett felmérésbe a török kollégákkal 
együttműködésben.

Az öt év során minden évben két 
expedíciót szerveztünk Anatólia 
középső területein Bolu, Ankara, 
Eskisehir, Corum és Cankiri tar-
tományokba. A tavaszi (március 
végi, április eleji) felmérések fő célja 
a fészkek behatárolása volt, ame-
lyeket a nyári (június végi, július 
eleji) expedíciók során újra ellen-
őriztünk, hogy adatokat gyűjtsünk 
a költési sikerről, a veszélyeztető 
tényezőkről és a táplálkozási szo-
kásokról. Általában az MME egy 
terepjárójával és egy alkalmazott-
jával és három parlagisas-felmérés-
ben jártas önkéntesével vett részt az 
expedíciókon. A 10 expedíció során 
50 parlagisas-territóriumot sike-
rült felderítenünk, közülük 47-ről 
nem tudtak korábban a természet-
védelmi szakemberek. Összesen 

mintegy 100 aktív és korábban 
használt fészket találtunk meg, így 
a fajról korábban rendelkezésre álló 
anatóliai adatokat sikerült megsok-
szorozunk.

A sasok legtöbbször fekete és 
erdei fenyőkön építették fészkeiket, 
700 és 1400 m közötti tengerszint 
feletti magasságban. A behatárolt 
elterjedési terület alapvetően a fás 

és pusztai élőhelyek találkozását 
követi. Az eddigi táplálékvizsgála-
taink alapján úgy tűnik, hogy két 
teljesen különböző táplálkozási 
stratégiát követhetnek a sasok. A 
legsűrűbb állományok ott talál-
hatóak, ahol nagy ürge-vagy föl-
dikutya-populációk vannak, és a 
keleti sztyeppeken honos sasokhoz 
hasonlóan ezek a rágcsálófajok 

jelentik a fő táplálékot. Ezeken a 
területeken is sok esetben zsákmá-
nyolnak a félvadon tartott háztáji 
baromfiból, a szinte mindenfelé 
megtalálható földikutyákból és 
sünökből, de további 15 állatfajt  
is megtaláltunk a táplálékmarad-
ványok között, a tigrisgörénytől  
a fehér gólyáig. 

Emellett olyan élőhelyeken is 
megtaláltuk a fajt, ahol a természe-
tes zsákmányállatai ritkák, és itt 
a jelentős számban megtalálható 
baromfitelepek illegális hulladék-
lerakóiból vittek dögöket a sasok a 
fészkekhez. Ezek a hulladéklerakók 
és a legelőkön elhullott egyéb házi-
állatok tetemei nemcsak a parlagi 
sasoknak, hanem a szintén Európa-
szerte veszélyeztetett dög-, barát-és 
saskeselyűknek is nagyon fontos 
táplálékforrást jelentenek (azonban 
humán- és állategészségügyi okok-
ból igyekeznek ezeket felszámolni). 
Így a törökországi ragadozómadár-
védelemnek az egyik legfontosabb 
- és egyben legnehezebb - feladata 
valószínűleg a szabadban megtalál-
ható állati tetemeknek a legális és 
ellenőrzött fenntartásáért folytatott 
egyeztetések lesznek.

Az országban tapasztalható 
gyors infrastrukturális fejlődés,  
a települések és üzemi területek 
terjeszkedése, az utak és elektro-
mos vezetékek építése és a hatalmas 
területeket érintő külszíni bányák, 
egyre komolyabb veszélyt jelen-
tenek a természetes élőhelyekre, 
amelyek miatt már ebben a rövid 

Nagy sasok Kis-Ázsiában

Ornitológia

 Parlagi sas a világhálón:  www.parlagisas.hu
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A Saci nevet 
viselő parlagi 
sast Bulgáriában 
látták el jeladó-
val, majd Török-
országban sike-
rült ezt a fotót 
készíteni róla

A jeladós parlagi 
sasok sok fontos 
és új információt 
szolgáltatnak a 
kutatóknak és  
a természetv-
édelmi szakem-
bereknek

Műholdas jeladók adatai
2009 és 2013 között 25 fiatal parlagi sasra szereltek a 
BSPB kutatói műholdas jeladót Bulgáriában, amely 
madarak a faj vonulási és vándorlási szokásairól pótol-
hatatlan és merőben új információk özönét szolgáltat-
ták a természetvédelem számára. Az egyik legfonto-
sabb tapasztalat az volt, hogy a bolgár madarak szinte 
kivétel nélkül ellátogattak törökországi élőhelyekre, 
legtöbbjük a telet is itt töltötte, és eközben sajnos több 
példány el is pusztult. Így a bolgár állomány védelme 
elképzelhetetlen a törökországi veszélyeztető tényezők 
feltárása és kezelése nélkül. A bolgár madarak mellett az 
MME szakemberei által Magyarországon és 
Macedóniában megjelölt fiatal parlagi sasok közül is 
volt mindkét országból egy-egy vállalkozó szellemű 
példány, amelyik Törökországon keresztül vonult dél 
felé, azonban sajnos mindkét sas elpusztult 
Anatóliában. A jeladós madarak adataiból látszik, hogy 
a nagy kiterjedésű alkalmas élőhelyek ellenére sajnos 
komoly veszélyforrások is jelen vannak az országban, 
amelyek nemcsak a helyi populációkra, hanem az itt 
átvonuló valamennyi európai és ázsiai állományra 
hatással vannak.
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A törökországi 
expedíciók során 
talált egyik 
 sasfészek
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NEM VAGYOK TUDÓS, 
nem vagyok természetvé-
delmi szakember, csak egy 
lelkes amatőr, aki rátalált a 

természet talán legszebb és legcso-
dálatosabb ajándékára: a madarak 
nyitott, mégis rejtélyes világára. 
Amatőrnek is kezdő vagyok, akinek 
fél órába is beletelik, míg a madár-
határozó segítségével különbséget 
tud tenni a seregély és a fekete rigó 
között – de lelkes híve lettem az 
ég eme gyöngyszemeinek. Hogy is 
kezdődött? Igazán nem is tudom! 
Gyermekkoromban, lehetőség sze-
rint  szinte minden percemet a sza-
badban töltöttem, aztán az élet úgy 
hozta, hogy a fővárosban kötöttem 
ki. Évtizedek „városbéli sínylődései” 
közepette, a világhálóban vergődve 
„40 éves az MME” - felirat és egy 
fura madár (most már tudom: dürgő 
túzok) ábrázolása ötlött a szemembe.

– Na, nézzük, ez meg mi a manó? 
– és ez lett az „év klikkje” számomra!

Olyan világba csöppentem, amire 
egész életemben vágytam: a termé-
szet (és azon belül a madarak) lenyű-
göző világába!

Nem győztem (és azóta sem győ-
zöm) olvasni a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület (MME) 
honlapján az érdekesebbnél érdeke-
sebb írásokat, jegyzeteket, híreket, 
beszámolókat. Átolvastam a hon-

lapról letölthető 
Madártávlat 
archivált lap-
számait is, és 
egyik napról a 
másikra egyre 
„bennfentesebb-
ként” tekintek a 
madarak életére. 

Tovább „klik-
kelgetve” az ég 
egyik hatalmas-
sága tekintett 
rám a monito-
ron, a parlagi sas, 
s kiáltott segítsé-
gért, az életének 
védelmében. 
No, lássuk,   
 gondoltam –  

mit tegyünk e szép madár érdekében?
A felhívás parlagisas-fészkek 

őrzésére szólított! Igen ám, tennék 

én is valamit ez ügyben, csakhogy 
sasokkal korábban csak állatkertben 
találkoztam.

Ennek ellenére nem sokat 
haboztam. Családi kupaktanácsot 
tartottunk és már döntöttünk is: 
jelentkezünk a parlagisas-védelem 
érdekében fészekőrzésre. Így, min-
denki: az egész család!

A felhívás nem szakmabelieket  
keresett, talán megfelelünk mi is  
– gondoltam, így hát elküldtem  
a jelentkezést a család nevében –,  
majd beletanulunk! 

A jelentkezést elfogadták és mi 
mentünk a Jászságba őrködni! 

A természet és a madarak iránti 
érdeklődésem, lelkesedésem töret-
len, azóta már MME-tag az egész 
család, és a sasfészekőrzésen is túl-
vagyunk, ami egy csodálatos hetet 
jelentett az életünkben. 

Egy olyan kapu tárult ki előttem, 
melynek a főszereplői a madarak. 
Velük szárnyalok én is, amikor 
nézem közeledő-távolodó sziluettjü-
ket az ég kékségében.

Göndöcs Ede

©
 

Sasfészek őrzése –  
családi segítséggel

Egyesületi 
élet

Parlagisas-
védelmi önkén-
tesek, a Göndöcs 
család, Fatér Imre 
társaságában
Lent: A Life-
program egyik 
védence 

 Zöld iránytű a neten: www.greenfo.hu

időszakban is több költés tönkre-
menetelét és korábbi költőhelyek 
kiürülését tapasztaltuk a parlagi 
sasoknál is. Jelenleg még Közép-
Európához képest hatalmas legelő 

állatállomány található, de a helyi 
kollégák információja szerint itt is 
már csökkenő tendenciát mutat az 
extenzív állattartás, ami a füves élő-
helyek leromlásához vezethet hosz-
szabb távon. Az aggasztó jelek elle-
nére azonban egyelőre még jelentős 
méretű ragadozómadár-állomá-
nyok találhatóak az országban, 
amely felmérésével és védelmével 
remélhetőleg egyre intenzívebben 
fognak foglalkoznia helyi és nem-
zetközi kutatók.

A magyar szakemberek felmé-
réseivel párhuzamosan a bolgár 
kollégáknak is sikerült közel 40 
parlagisas-territóriumot feltérké-
pezni Trákiában, így gyakorlatilag 
bebizonyosodott, hogy a mintegy 
20 páros bolgár állomány gyakor-
latilag a lényegesen nagyobb török 
állomány perempopulációjának 
tekinthető, és feltehetően ez az állo-
mány akár folyamatos kapcsolat-
ban lehet a Kaukázusi és így a keleti 
sztyeppi populációkkal is. A jelen-
leg ismert 90 parlagisas-pár adata 
még nem elég ahhoz, hogy pon-
tosan megbecsüljük Törökország 
parlagisas-állományát, de az elmúlt 
öt év magyar és bolgár felmérései 
alapján nagyon valószínű, hogy az 
több száz párra tehető. Így feltehe-
tően Oroszország és Kazahsztán 

után a világon a harmadik leg-
nagyobb állomány található a 
kis-ázsiai országban, amely így az 
alacsony felderítettség és az ország 
rohamos infrastrukturális fejlő-
dése miatt a faj védelme és kutatása 
szempontjából az egyik legfonto-
sabb célterületté vált a világon. 

A felmérések részben a BSPB 
"Save the raptors" LIFE Nature 
projektje (www.saveraptors.org), 
az RSPB és a Doga Dernegi MME-
vel kötött szerződései keretében 
zajlottak, amelyben köszönjük 
Jose Tavares (RSPB), Süreyya 
Isfendiyaroglu (Doga Dernegi), 
valamint Svetoslav Spasov, Dimitar 
Demerdzhiev és Stoycho Stoychev 
(BSPB) segítségét. Az expedíciók 
további költségeit a résztvevők 
finanszírozták (zárójelben az expe-
díciók száma): Bereczky Attila (1), 
Béres István (5), Demeter Iván 
(2), Dobromir Dobrev (1), Farkas 
Szabolcs (1), Horváth Márton (8), 
Juhász Tibor (3), Kazi Róbert (2), 
Klébert Antal (1), Kleszó András (3), 
Kovács András (3), Kozma László 
(1), Losonczi László (1), Majercsák 
Bertalan (1), Papp Gábor (3), Pénzes 
László (1), Seres Nándor (2), Szelényi 
Balázs (1), Szitta Tamás (3).

Horváth Márton
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Sasfajok hibridizációja
Az utóbbi években több esetben is bizonyították, hogy 
két különböző ragadozómadár-faj példányai párba áll-
hatnak egymással, és akár sikeresen költhetnek is. A 
közeli rokon fekete és békászó sasok esetében ez gyak-
ran megtörténik a balti államokban és 
Lengyelországban, ahol gyakorlatilag egy állandósult 
hibrid zóna alakult ki a két faj elterjedési területének 
találkozásánál. Azonban más európai sasfajok esetében 
ezt eddig csak néhány esetben feltételezték, elsősorban 
átmeneti színezetű fiatal példányok megfigyelésére ala-
pozva. Az MME törökországi parlagisas-felmérései során 
fény derült egy ilyen ritka esetre, ugyanis egy parlagi sas 
tojó egy egyértelműen pusztai sas jegyeket hordozó 
hímmel állt párba, és két évben bizonyítottan fiókát is 
neveltek. Ez azért is igen érdekes, mivel a pusztai sas 
jelenleg ismert legközelebbi költőterületei innen közel 
200 km-re találhatóak. A szülőkből és a fiókákból 
begyűjtött tollak genetikai vizsgálata azonban újabb 
meglepetést hozott, ugyanis az előzetes eredmények 
azt mutatják, hogy már a hím madár is valószínűleg egy 
parlagi és pusztai sas hibridje, így az ő fiókái már máso-
dik generációs (ún. F2-es) hibridek lehetnek. Ez az érde-
kes megfigyelés további kutatásra sarkalja a szakembe-
reket, hiszen egyrészt felmerül a lehetősége, hogy 
létezik egy eddig nem feltárt anatóliai pusztaisas-popu-
láció, másrészt lehet, hogy a két faj hibridizációja gyako-
ribb, mint eddig gondoltuk.

Parlagi sas  
és pusztai sas 
 hibridje Török-
országban 
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  Folyóiratok kereshető adatbázisa:  www.matarka.hu

és a vidéki életformát is átalakí-
totta. A korábban mindenhol elter-
jedt falugulyákat felszámolták, a 
legeltetés sok helyen visszaszorult. 
Helyét az egyre hatékonyabb gépi 
kaszálás váltotta fel, vagy rosszabb 
esetben mára szántóföldi kultúrák, 
esetleg ipari létesítmények talál-
hatók az egykori legelőkön. Azt 
tapasztaljuk, hogy a vetési varjak 
„elvárosiasodása” nem egyedülálló 
folyamat, hasonló jelenséget folyik 
az eurázsiai sztyeppi élőhelyeken, 
Ukrajnától Kazahsztánig. Egyes 
szakértők szerint a varjak és vér-

csék számára megfelelő élőhelyek 
csökkenése, azok leromlása a fő 
oka a világállományában tapasztalt 
csökkenő trendnek.

Védelmi intézkedések
A faj fészkelőhellyel kapcsolatos 
nagyfokú alkalmazkodását korán 
felismerték, így már a 20. század 
elején Csörgey Titusz és munkatár-
sai sikerrel hoztak létre műfészek-
telepeket a Hortobágyon. Azóta 
sem változott a recept: az elmúlt tíz 
évben a megfelelő élőhelyekre kihe-
lyezett több ezer műfészek hatására 

a kékvércse-
párok száma 
megkétszerező-
dött, és napja-
inkra az ismert 
költőállomány 
közel kéthar-
mada valami-
lyen műfészek-
ben költ.

A költőte-
lepeken gyak-
ran megjelenő 
társfészkelők a 
vörös vércsék, 
az erdei füles-
baglyok és a 
csókák. Ritka, 
de rendszeres 
megtelepedő faj 

Vércsék és varjak  
„való világa”
A szelektív mérgezéses eljárással a 
múlt század utolsó két évtizedében 
végzett állományszabályozás követ-
kezményeként a vetési varjak állo-
mánya 90%-kal csökkent, jelentős 
részük a városokba költözött, így 
hatalmas területekről tűnt el a kék 
vércsék számára alkalmas telepes 
fészekkínálat. Az ezredfordulón 
védetté nyilvánították a vetési var-
jút, de eddig ez sem hozott jelentős 
áttörést. Noha látványosan nem 
csökken már állományuk, csak las-
san jelennek meg újra a korábbi ter-
mészetes élőhelyeiken. Talán ennek 
egyik oka, hogy eközben az ország 
modernizációja a mezőgazdaságot 

védelme kiemelt nemzetközi jelen-
tőségű. Ezt felismerve a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) Ragadozómadár-
védelmi Szakosztályának tagjai 
2004-ben mintegy ötven taggal 
megalakították a Kékvércse-
védelmi Munkacsoportot, amely 
a faj hazai elterjedési területén 
dolgozó önkénteseket, hivatásos 
természetvédelmi szakembereket 
és kutatókat tömöríti. Célul tűztük 
ki a faj országos monitorozásának, 
védelmének és kutatásának össze-
fogását. Védelmi programok soro-
zatát (LIFE05/NAT/HU/000122, 
HU-SRB 0901/122/120, LIFE11/
NAT/HU/000926) dolgoztuk ki  
és hajtottuk végre az Európai  
Unió által biztosított forrásokból.  
A jelenleg is zajló munkák hozzájá-
rultak ahhoz, hogy 2013-ban ismét 
több mint 1200 pár kék vércse 
költött hazánkban, és az állomány 
jelenleg stabilnak mondható.

A KÉK VÉRCSE hazai 
költőállománya a 20. 
század során jelentő-
sen csökkent. E faj a 

Dunántúlról szinte teljesen eltűnt, 
az 1950-es években még 2500 párra 
becsült hazai állomány megfele-
ződött, az új évezred első éveiben 
pedig már alig 600 pár költése volt 
ismert országosan. A csökkenés 
fő feltételezett okaként a telepes 
fészkelőhelyek hiányát, az élőhe-
lyek átalakítását és általában az 
extenzív mezőgazdaság (ezen belül 
is a legeltetés) háttérbe szorulását 
sorolják fel. A kék vércse afrikai 
vonulása során fellépő hatások is 
jelentősen befolyásolhatják az állo-
mány alakulását, azonban a közel-
múltig erről semmilyen kézzel 
fogható információval nem rendel-
keztünk.

Az Európai Unió teljes kékvér-
cse-állományának mintegy 40%-a 
költ Magyarországon, így e faj 

Madár-
védelem

Kék vércsék védelme  
– és az MME
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Vércsék vándorúton
A kék vércse életének nagy  
részét vándorlásban tölti.  
A költést követően az Alföld 
síkvidéki részein évről évre változó 
mennyiségű, mintegy 10–15 
gyülekezőn összpontosul a vonuló 
állomány 90%-a. A legnagyobb 
éjszakázókon ilyenkor több ezer 
madár is tartózkodhat, 2009-ben 
az egy időpontban országosan 
regisztrált kék vércsék száma 
pedig meghaladta az 5800-at. 
Jelölt példányok bizonyítják, hogy 
az összegyűlt madarak legalább 
egy része elvonulása előtt több 
éjszakázóhelyet is használ.

A Kárpát-medencében 
műholdas jeladókkal jelölt tojó  
kék vércsék Angola déli felén és 
Namíbiában töltötték a telet.  
A mintegy 7500 kilométerre lévő 
telelő területet a madarak a 
Kongó-medence esőerdejének 
átszelésével 2–6 hét alatt érték el.

Varjúfélék társbérlője
A kék vércse költőterülete Európa 
középső részétől Közép-Ázsiáig 
húzódik. A puszták, legelőkkel 
tarkított mezőgazdasági területek, 
folyó menti galériaerdők, lakója,  
de mivel önmaga fészket nem épít, 
csak ott telepszik meg, ahol számára 
megfelelő fészekkínálatot talál. 
Elterjedését és állománysűrűségét így 
az élőhelyi adottságokon kívül főként 
a vetési varjú és a szarka rendelke - 
zésre álló fészkei alakítják. Hazánkban  
a kék vércse elsősorban az ország 
középső és keleti részén, az Alföld  
sík vidékein költ).
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 Kék vércse a világhálón: falcoproject.eu

Költésbiológiai sajátosságok
A tojó kék vércse 2–5 tojását kétnaponta rakja le. 
Átlagos fészekalja 3–4 tojásból áll, és évenként változó 
időpontban, május elejétől június végéig válik teljessé. 
Vizsgálataink alapján a kék vércséknél a március és az 
április időjárása jelentősen befolyásolja a fészekalj-
méretet és a költéskezdés időpontját. Az enyhe március 
és a száraz április – feltehetőleg a táplálék-ellátottságon 
és elérhetőségen keresztül fejtve ki hatását – korai 
költéskezdést és a 4 tojásos fészekaljak magasabb 
arányát idézi elő a populációban. 

A kék vércse a tojásrakás után azonnal megkezdi  
a mintegy 28 napig tartó kotlást, amiből a nappali 
időszakban mindkét szülő kiveszi a részét.

A fiókák általában néhány napos különbséggel 
kelnek ki, ezért jelentős méretbeli eltérés lehet 
közöttük, ami a kirepülésükig is megmaradhat. Amíg 
pelyhesek, a szülőmadarak testükkel folyamatosan 
melengetik és etetik őket.

A fiókáknak hordott táplálékban leggyakoribbak a 
rovarok (főleg egyenesszárnyúak és bogarak), bizonyos 
élőhelyeken fontos táplálék a barna ásóbéka, gradációs 
években pedig a mezei pocok.

A kikelést követő negyedik héten a teljesen 
kitollasodott fiókák már egyre messzebb másznak szét  
a fészekből. Az ötödik héten már repülnek, és bár 
szüleik még táplálják őket, a költőhely környékén 
egyedül is képesek zsákmányolni. 

Az elmúlt években hazánkban végzett vizsgálatok 
eredményei szerint, a kékvércse-párok költési sikere az 
egyes költőterületek és évek között jelentős varianciát 
mutat. Az évhatástól függően a sikeres fészkelések 
aránya országosan 40–70% között ingadozhat, a sikeres 
fészkek évenkénti átlagos fiókaszáma 2,4–3,1 – de 
azonos években az egyes költőterületek között is 
jelentős eltérések mutatkoznak.

Pillanatképek  
a vércsék és  
kutatóik életéből
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a gyöngybagoly, a szalakóta és 
a füleskuvik is. A sűrűn lakott 
„madárvárosok” izgalmas élete 
a fészket építő fajokat is vonzza, 
a kis őrgébicsek és a dolmányos 
varjak rendszeres bevándorlók, de 
egyre több helyen települnek visz-
sza a vetési varjak, tovább színesítve 
a fészkelőhely-kínálatot. A telepek 
kezelése mellett munkacsoportunk 
kutatásainak éppen ez a színes 
kavalkád a fő témája. A fészekellen-

őrzések során többször találtunk 
már fajok közötti összetojásokat, de 
csak egyetlen esetben kelt és repült is 
ki ugyanabból a fészekből egy vörös 
vércse és egy erdei fülesbagoly fióka. 

A zajos madársereglet termé-
szetesen vonzza a ragadozó-

kat is. Elsősorban a héják és 
nyestek jelennek meg, 

így ezeket a 

műfészektelepeken riasztjuk,  
olykor befogjuk és áttelepítjük. 

Sok kékvércse-telep a madarak 
számára legfontosabb élőhely,  
a rövid füvű puszták peremterü-
letén található. A legeltetett gye-
pek szomszédságában lévő kalá-
szos, pillangósvirágú kultúrák és 
 parlagok jól kiegészítik egymást, 
mindig akad valahol alacsony 
növényborítottságú terület, ahol  
a vércsék előszeretettel és sikeresen 
vadászhatnak. A kék vércse a pusz-
ták vándora, csak ott telepszik meg 
ahol a természetes élőhelyek fenn-
maradtak, vagy az extenzív gazdál-
kodás még elég életteret hagy a sok-
színű állatvilág fennmaradására. 

A jelenleg is zajló LIFE+ prog-
ramunkat az Európai Unio LIFE 
alapja támogatja (LIFE11/NAT/
HU/000926).

A felhasznált adatok állandó 
partnereink, a Nemzeti Park 
Igazgatóságok biotikai adatbázisai-
ból és az MME KvVMCS önkénte-
seitől származnak. További infor-
máció: falcoproject.eu

Palatitz Péter – Solt Szabolcs- 
Fehérvári Péter – Kotymán László- 

Horváth Éva – Barabás Lilla – 
Orbán Zoltán

  Natura 2000 a világhálón: www.natura.2000.hu
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Rekorder vércsék
Az elmúlt tíz évben több ezer kék 
vércsét jelöltünk egyedi 
azonosítást segítő színes gyűrűs 
kombinációkkal. Megkerüléseink 
vannak Norvégiától Mallorcán  
át Nigerig. A módszer sok más 
érdekes információt is szolgáltat  
a vércsék életéről:
• A legöregebb „Gubanc”, 

jelölésekor 2006-ban már 
kifejlett hím volt, 2013-ban, 
legalább 10 évesen került meg 
ismét.

• A legnehezebb öreg tojó 
„Tímea” 216 grammot nyomott, 
de eddig a mindenkori rekorder 
a fióka korában 224 grammos 
„Kukucska”. 

• „Jolánka” legalább 9 éves 
 – „Fabó” idén 8. évében jár. 
Mindketten évek óta visszatérő 
költőmadarai a Vásárhelyi-
pusztákon található kékvércse-
kutatási területnek. Többször  
is egymás tőszomszédságában 
nevelték fiókáikat, de mindig 
más párok mellett, románcuk 
csak tavaly teljesedett ki.   
2013-ban 3 fiókát repítettek 
sikeresen, de kapcsolatuk  
idén is folytatódott, Jolánka 
májusban 4 szép tojást rakott…
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Egyesületünk megalakulása óta 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a 
hazai madárfajok állományairól sok-
rétű és megbízható információkkal 
rendelkezzünk, hiszen a fajok vagy 
élőhelyek védelmével kapcsolatos 
munkáinkat prioritások mentén kell 
megterveznünk. Tudnunk kell, a 
fajok hazai állományai csökkennek 
vagy növekednek, s egyúttal figye-
lemmel kell lennünk arra is, hogy az 
európai- vagy a világállomány hely-
zete hogyan alakul. Természetesen az 
elmúlt negyven évben az ehhez szük-
séges eszközök és módszerek is jelen-
tős változásokon mentek keresztül, 
így ma már nemcsak a ritka- vagy 
telepesen fészkelő fajok helyzetéről 
rendelkezünk megbízható adatok-
kal, hanem a gyakori-, mindennapi 
madarainkról is.

A '90-es évek elején kezdte meg 
működését az MME Monitoring 
Központja, s több országos állo-
mányfelmérő- és monitoring prog-
ramot indított el, melyek sikeres 
működése elsősorban a munkánkba 
bekapcsolódó jelentős számú önkén-

bevonásával, sok évtizeden keresztül 
gyűjtötték a megfigyelési adatokat, 
a vonuló madarak telelő területük-
ről való megérkezéséről és az őszi 
elvonulásukról. S már akkor is meg-
számlálták például jelentősebb gém-
telepeink fészkelő állományait. Ezek 
az értékes adatok napjainkban is 
hozzáférhetőek, nagyrészt az Aquila 
éves összefoglalóiban.

Az MME megalakulása után 
újabb lendületet kaptak a madártani 
vizsgálatok, így a rendszeres megfi-
gyeléseken alapuló felmérések is.  
A 70’-es és 80’-as években továbbra is 
a ritka fajok – elsősorban a ragadozó 
madarak – fészkelő állományai álltak 
a középpontban, de új elemként meg-
indult a vonuló és telelő vízimada-
rak ún. szinkron számlálása, amivel 
hazánk egyúttal kapcsolódott a nem-
zetközi vízimadár felmérések rend-
szeréhez. A nyolcvanas évek végére 
jelentősen megváltozott a helyzet, 
hiszen a számítógépek térnyerése az 
adatok feldolgozásával és azok kiérté-
kelésével kapcsolatban a korábbiak-
hoz képest több lehetőséget adott.

N EM EGYSZERŰ 40 év  
történéseit összefoglalni  
egy néhány oldalas cikk - 
 ben, legyen az Egyesüle-

tünk bármely tevékenysége, mint 
ahogy jelen esetben a madarak 
számlálása, monitorozása. Így nem 
is törekszem a teljességre, inkább 
csak néhány szegmensén és néhány 
példán keresztül próbálom bemu-
tatni, hogyan is változtak a madárál-
lományok, a módszerek és a madár-
számlálók az elmúlt évtizedekben.

Mennyire változott meg a mun-
kánk és közben mi magunk is? 
Röviden: Nagyon! Legalább annyira, 
amennyire a bennünket körülvevő 
világ.

A madarak életét megfigyelő 
ornitológusokat már a kezdetektől 
érdekelte, hogy az egyes madárfajok 
hol, mikor és mekkora számban for-
dulnak elő. Az alkalmi faunisztikai 
adatgyűjtés mellett a madarak vonu-
lásának vizsgálatát célzó rendszeres 
megfigyelések már 1890-ben elkez-
dődtek Magyarországon. A XIX. 
század végétől több száz önkéntes 

Monitoring
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tesnek köszönhető. Az évtized első 
felében elindított Ritka és Telepesen 
fészkelő madarak Monitoringja 
(RTM) már standard mintavételi 
módszereket ajánlott a felmérések 
elvégzéséhez. Ekkortól használ-
tuk a felmérések alapegységeként a 
2,5*2,5 km nagyságú UTM négy-
zeteket. A program elsődleges célja 
a Magyarországon fészkelő ritka, 
veszélyeztetett és a telepesen fészkelő 
madárfajok állományának becslése 
és a létszámukban bekövetkező vál-
tozások nyomon követése évről-évre. 
Mivel a vizsgált fajok állományának 
jelentős része az IBA-területeken 
(Fontos Madárélőhelyek) vagy az 
azokkal jelentős területi átfedés-
ben lévő Különleges Madárvédelmi 
Területeken (a Natura 2000 hálózat 
részei) fordul elő, ezért a program 
elsősorban ezekre a területekre kon-
centrál. Ezek az állományadatok nél-
külözhetetlenek a természetvédelem 
számára, a veszélyeztetett fajok- és 
élőhelyeik védelme pedig nemzet-
közi kötelezettségünk is, amelyhez 
ugyancsak a lehető legpontosabb 
adatokra van szükség. Ennek megfe-
lelően az RTM programba a nemzeti 
parkok munkatársai is bekapcsolód-
tak, s napjainkban a védett területe-
ken már elsősorban a hivatásos ter-
mészetvédők végzik az érintett fajok 
állományainak vizsgálatát.

Az elmúlt két évtizedben  
a Monitoring Központ kidolgozta a 
madárállomány felmérések részletes 
metodikáját, és megteremtette az 
adatok feldolgozásához és elemzé-
séhez szükséges alapvető feltétele-
ket. A programok kidolgozásakor 
szem előtt tartottuk a Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer 
(NBmR) módszereit és ajánlásait, 
mind a madárállományok, mind  
az élőhelyek felmérésekor.

Jelentős változást hozott 1998, 
amikor az Európai Madárszámlálási 
Tanács (EBCC) és az RSPB szakmai 
és anyagi támogatásával hazánk-
ban is elkezdődhetett a gyakori 
madárfajok országos szintű moni-
torozási programja, a Mindennapi 
Madaraink Monitoringja (MMM).  
A random mintavételen alapuló 
mintaterület kiválasztásnak és a 
standard számlálási módszernek 
(kétszeri pontszámlálás) köszön-
hetően Kelet- Közép-Európában 
elsőként valósítottuk meg nemcsak 
a felmért madárfajok állományai-

nak-, hanem az ország főbb élőhe-
lyeit megfelelően reprezentálva, a 
természeti állapot rendszeres-, éves 
monitorozását is. Az MMM 1999 
óta szolgáltat adatokat évről-évre a 
gyakori madárfajok fészkelő állomá-
nyairól, 2000 óta pedig a telelő állo-
mányokról is.

A gyakori madarak állományai-
nak monitorozásán keresztül napja-
inkra előtérbe kerültek az élőhelyek 
állapotának változásait nyomon 
követő Biodiverzitás Indikátorok. 
Európai szinten a madármonitorozó 
programokat az EBCC koordinálja, 
melynek munkacsoportjai számos 
nemzeti adatbázis felhasználásával 
kontinentális léptékben próbálják 
értelmezni a természeti folyama-
tokat és továbbfejleszteni a prog-
ramokat. Az EBCC munkájában 
az MME Monitoring Központon 

keresztül hazánk is képviselteti 
magát, s az MMM program adata-
ival hozzájárulunk a Pán-európai 
Gyakori Madár Monitoring 
Rendszer (PECBMS) működtetésé-
hez. Mindehhez már rendelkezünk a 
madarak rendszeres számlálásához 
szükséges mintavételi módszerekkel, 
s a trend adatok elemzéséhez szüksé-
ges speciális statisztikai eszközökkel.

Az MME által elkezdett és több 
évtizede folyó monitoring vizsgá-
latok kiemelkedő szereppel bírnak 
a hazai biodiverzitás- és az abban 
bekövetkezett változások elemzésé-
ben, a programok országos szinten és 
hosszútávon való kivitelezése miatt.

A sok jelentős program közül 
néhány, az ismertebbek közül, a tel-
jesség igénye nélkül:
• A fehér gólya hazai fészkelő állo-

mánynak rendszeres felmérése
• Vonuló és telelő vízimadár állo-

mányok felmérése
• Hazai ritka ragadozómadár-fajok 

felmérési programja
• Actio Hungarica vonuláskutató 

program
• Magyarországi fészkelő madárfa-

jok országos elterjedésének feltér-
képezése (1980-1993)

• Partifecske integrált monitorozási 
programja, 1986 óta

• Fészkelő énekesmadár-állomá-
nyok monitorozása dán rend-
szerű pontszámlálás módszerével, 
1988 óta

• Ritka és Telepesen fészkelő mada-
rak Monitoringja (RTM), 1992 óta

• Mindennapi Madaraink 
Monitoringja (MMM), 1998 óta

• Állandó Ráfordítású Gyűrűzés 
(CES), 2004 óta

A hazánkban jelenleg működő 
madármonitoring programok jó 
lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy 
az EU csatlakozás után történő 
gazdasági és infrastrukturális vál-
tozások környezetre és az élővilágra 
kifejtett hatásait a madarak segítsé-
gével mérni tudjuk, s kellő időben 
fel tudjuk hívni a figyelmet a nemkí-
vánatos folyamatokra. Folytatásuk 
hosszú távon nélkülözhetetlen 
nemcsak a természetvédelem, de a 
gazdasági folyamatokat vizsgálók 
számára is.

Nyertesek és vesztesek?
Az elmúlt 40 évében számos ikoni-
kus madárfajunk hazai költőállomá-
nya erősödött meg, jelentős részben 
a természetvédelmi beavatkozá-
soknak (fészekőrzések; műfészkek-, 

  Madárfotósok internetes oldala: www.birdphotography.hu

Az RTM adatbázi-
sában (rtm.mme.
hu) eddig rögzített 
4 millió adat alap-
ján interaktív tér-
képeken jelenthe-
tőek meg a felmé  - 
rések eredményei. 
Ez a térkép azt 
mutatja, 2002-ben 
hol és mennyi fész-
kelő gyurgyalagot 
számláltak felmé-
rőink
Lent: A barát-
poszáta a növe-
kedő állományú 
fajok közé tartozik

Napjainkban már 
nemcsak itthon 
figyeljük meg 
fehér gólyáink 
állományait, 
hanem a legmo-
dernebb techni-
kákkal nyomon 
követjük vonulá-
sukat és telelésü-
ket is. A GPS-GSM 
alapon működő 
jeladókkal gyűj-
tött adatok jelen-
tősen hozzájárul-
nak a madár   - 
védelmi munka 
megtervezéséhez
Fent: A füsti  fecske 
állománya az 
utóbbi évtizedek-
ben sajnos jelen-
tősen csökkent

Mi? Hol? Mennyi?
Hogyan változtak a madárállományok  
és a madárszámlálók 40 év alatt?

 18  19



az MMM pedig csak közel egy évti-
zed múlva indult el.

Az EBCC a 2013-2017 közötti idő-
szakra meghirdette az EBBA2 prog-
ram terepi adatgyűjtését (European 
Breeding Bird Atlas 2), melynek 
eredményei 2020-ban a második 
Európai Madáratlasz könyvben 
jelennek majd meg, s természetesen 
térképei – a kornak megfelelően – az 
interneten is elérhetőek lesznek. Az 
új EBCC Atlasz több mint 50 ország, 
több mint 500 fészkelő madárfajá-
nak minden korábbinál részletesebb 
és pontosabb elterjedési térképeit, s 
az elmúlt 30 év változásait is bemu-
tatja majd, több mint 5 000 db 50*50 
km-es UTM négyzetre vonatkozóan. 
Elkészültéhez több mint 50 000 
önkéntes felmérő terepi munkájára 
lesz szükség.

Ahhoz, hogy az EBBA2 program-
hoz jó minőségű adatokat szolgáltat-
hassunk, és ugyanakkor elkészítsük 
a saját nemzeti Atlaszunkat, szüksé-
günk lesz arra, hogy annál nagyobb 
térbeli felbontásban gyűjtsük az 
adatokat.

Mindezek miatt indítottuk el 
a Madár atlasz Programot (MAP), 
melynek első próba évében az ország 
több szegletében elkezdték a fel-
méréseket. Ez lesz az első, a hazai 
fészkelő madárfajok elterjedését és 
állománysűrűségét részletesen fel-
térképező, országos lefedettséggel 
indított munka, melynek terepi adat-
gyűjtése 2014-2017 között valósul 
majd meg. Ehhez sok száz önkéntes 
felmérőnk közreműködésére lesz 
szükség.

Természetesen, ha már ezt a min-
den korábbi felmérésnél nagyobb 
munkát elvégezzük, akkor eredmé-
nyeként elkészítjük és kiadjuk az első 
magyar Madáratlaszt is. 

Mindenkire szükségünk lesz a 
következő három évben, aki ismeri 
a fészkelő madárfajokat! Azokra is, 
akik csak 4-5 napot tudnak majd a 
lakóhelyük környékén erre a fontos 
munkára fordítani, és azokra is, akik 
négyzetek tucatjait fogják bejárni  
a következő három év költési idősza-
kaiban.

Csatlakozz a MAP-hoz, légy 
részese hazánk eddigi legnagyobb 
terepi madártani felmérésének!

További információk: map.mme.hu

Nagy Károly

(Hagemeijer, 
W.J.M. and 
Blair, M.J. 
(1997): The 
EBCC Atlas 
of European 
Breeding 
Birds: Their 
Distribution and 
Abundance. T 
& A D Poyser, 
London. – rövi-
den: EBCC 
Atlasz). Akkor 
az EBCC 
(Európai Madár-
számlálási 
Tanács) 50*50 
km-es felbontás-
ban térképezte 
fel és tette közzé 
az adatokat 
több mint 900 
oldalon, 495 
Európában fész-
kelő fajról. 

Azokból az 
országokból, 

amelyekben akkor már rendelke-
zésre álltak nemzeti madáratlaszok, 
jól működő madárszámlálási prog-
ramok és adatbázisok (pl. Nagy-
Britannia, Hollandia, Németország), 
megbízhatóbb és pontosabb adatok 
érkeztek az állományok nagyságáról 
is, ahol pedig ezek még nyomokban 
sem álltak rendelkezésre, onnan a 
fészkelések valószínűségére utaló 
becslések is csak gyenge minőség-
ben érkezhettek (pl. Oroszország, 
Ukrajna). Magyarország, hasonlóan 
más kelet-közép-európai országhoz, 
az első EBCC Atlaszhoz szolgálta-
tott adatok minőségében a közép-
mezőnybe volt sorolható. Akkori 
adatszolgáltatásunk elsősorban a 
80’-as években végzett ún. „ponttér-
képezési program” adataira épült, 
ami sajnos nem minden faj esetében 
fedte le az ország teljes területét, s 
különösen a gyakori fajok esetében 
az állományok sűrűségére vonatko-
zóan nem szolgált pontosabb becs-
lésekhez használható adatokkal. 
Fontos megemlíteni, hogy akko-
riban a számítógépes adatbázisok 
még gyerekcipőben jártak, s az 
interneten keresztül történő online 
adatgyűjtésről még csak nem is 
álmodhattunk. Az országos moni-
toring programok közül az RTM  
a 90’-es évek első felében kezdődött, 

Volt viszont ideje és energiája 
arra, hogy tanuljon, és sokat legyen 
terepen. Gondoljunk csak bele! Nem 
csábította a fotelben ülésre 100 tévé-
csatorna és az internet mérhetetlen 
információözöne. S bár amikor 
elindult terepre, akkor nem adott 
neki pontos időjárás előrejelzést az 
Időkép vagy a Meteora alkalmazás, 
de ment esőben és sárban is.

Mindezt csak azért jegyeztem 
meg, hogy egyrészt az „öregek” fele-
lőssége, az utódoknak példát mutatva 
érdekessé tenni a madárszámlálók 
munkáját, másrészt becsüljük meg 
azokat az ifjakat, akik erre az útra 
léptek. Hiszen még jó ideig szük-
ség lesz az utánpótlásra. Egyelőre 
ugyanis a madarak számlálása nem 
megy madarászok nélkül!

Bár e cikkben neveket nem 
említettem, de ezúton is köszönet-
tel tartozunk mindazoknak, akik 
az elmúlt 40 évében madarakat 
számláltak! A Monitoring Központ 
adatbázisaiban mintegy 3 000 olyan 
embert ismerünk, akik jelentős mér-
tékben hozzájárultak ahhoz, hogy 
például a Gólyafészek adatbázisban 
(golya.mme.hu) 75 000 költési ered-
ményt, a Vízimadár adatbázisban 
(vizimadaradatbazis.mme.hu) 2,5 
millió, az RTM adatbázisban (rtm.
mme.hu) 4 millió adatot, s az MMM 
adatbázisban (mmm.mme.hu) pedig 
mintegy 14 millió adatrekordot tar-
tunk nyilván.

** A Madártávlat 2012. évfo-
lyamának 1., 2. és 4. számában 
részletes cikkekben foglalkoztam a 
madármonitoring modern eszközei-
vel, ezért ezekről most nem írok.

*** Európa Madarai címen több 
kiadást megélt madárhatározó könyv 
(szerzői: R. T. Peterson, G. Mountfort 
és P. A. D. Hollom), amiben a leírások 
és az illusztrációs oldalak egymástól 
elkülönítve voltak, hiszen csak az 
utóbbiak készültek színes nyomással. 
Aki csak a mai madárhatározókat 
ismeri, el sem tudja képzelni, hogyan 
lehetett abból madarakat határozni.

MAP, azaz újabb közös 
nagy feladat
Közel 25 éve fejeződött be az adat-
gyűjtés, aminek eredményei alapján 
elkészült a kontinensünk fészkelő 
madarainak elterjedéséről és állo-
mányainak sűrűségéről átfogó 
képet adó 1997-ben megjelent 
könyv, az első Európai Madáratlasz 

Világunk és az emberi 
viselkedés változásai 
a madárszámlálók 
szemszögéből
Egyesületünk megalakulásakor a 
madárszámlálás mai modern mód-
szerei még nagyrészt ismeretlenek 
voltak, s az eszközök sem voltak 
olyan sokfélék**. De miközben a 
világ megváltozott körülöttük, mi 
magunk is változtunk.

„Ó, azok a 
régi szép idők, 

amikor 
még…”, 
szokták 
mon-

dani az 
„öregek”, ami-

kor nosztalgiával 
gondolnak visz-

sza fiatal korukra. 
Talán lassan már én 

is öregszem? Ugyanis 
egyre többet emlegetem 

a régi szép időket. Ma is 
csodálattal lapozgatom a 

19. században és a 20. szá-
zad első felében megjelent Aquila-

köteteket, vagy a 70’-es és 80’-as évek 
Madártani Tájékoztatóit. Miért? 
Mert ezekben a kiadványokban tet-
ték közzé megfigyeléseik és felmé-
réseik eredményeit, sokszor olyan 
részletességgel és pontos leírásokkal, 
amelyek alapján ma is feldolgozható  
adatokat találhatunk azokban a 
hosszú-hosszú cikkekben. (Az elmúlt  
néhány évben fel is dolgoztunk ezek-
ből, amit csak bírtunk.)

De ne is menjünk vissza Herman 
Ottóék korába, elegendő, ha csak 
30-40 évet visszaugrunk az idő-
ben. Az 1970-1980-as években egy 
magyar madarásznak általában volt 
egy kézitávcsöve, egy Peterson-ja***, 
esetleg valami térképmásolata vagy 
turistatérképe a megfigyelési terü-
letéről. Nem volt olyan spektívje, 
 amivel több száz méterről megha-
tározhatott volna egy ritka can-
kót, s nem tudta meghallgatni az 
okostelefonján egy ritkán halott 
poszáta hangját. Arról ne is beszél-
jünk, hogy nemhogy GPS vagy a 
Google legfrissebb műholdfelvétele 
nem mutatta neki az utat, de még  
a nagy felbontású papírtérképekhez 
sem jutott hozzá egyszerűen.  
S bizony a gémtelepek madarait sem 
távirányítású quadrocopter által 
készített felvételekről számlálta.

zása a legtöbb esetben valóban csak 
„lázmérőként” funkcionál, az okokat 
és a lehetséges „gyógyszert” célzott 
kutatásokkal deríthetjük fel. Tudjuk, 
hogy fészkelő récefajaink többségé-
nek csökkennek az állományaik, de 
az okokat a legtöbb esetében csak 
sejtjük. Évek óta aggódva figyeljük 
gyakori hosszú távú vonuló madara-
ink hazai költő populációinak csök-
kését (pl. fecskék, tücsökmadarak, 
nádiposzáták, szürke légykapó, 
tövisszúró gébics), vagy a fürj 
és a fogoly megrit-
kulását, 
s nem 

öröm látni a 
korábban sem gya-

kori fészkelő fajok eltűné-
sét (csíkosfejű nádiposzáta, sövény-
sármány, kerti sármány, kövirigó).  
Különösen aggasztó, hogy gyakori 
fajaink közül a réti tücsökmadár,  
a kerti poszáta és a csóka mennyire 
megritkult.

Egy valami biztosan közös a fent 
említett fajokban. Ha nem lettek 
volna 40 éve és nem lennének ma is 
madárszámlálók, akkor nem tud-
nánk róluk, hogy csökkent vagy 
növekedett a számuk. De ne feled-
jük, a trendek megfordulhatnak, s 
a mai „nyertesek” néhány év alatt a 
„vesztesek” táborába kerülhetnek, 
ezért továbbra is monitoroznunk 
kell állományaikat, hogy afféle láz-
mérőként jelezhessük, ha baj van,  
s a természetvédelem megtehesse  
a megfelelő lépéseket!

* Az MMM 1999-2012 közötti 
eredményeit részletesen bemutató 
cikk olvasható egyesületünk tudomá-
nyos folyóiratának (Ornis Hungarica) 
2013. évi első számában (le is tölthető 
a www.ornis.hu weboldalról), és az 
MMM online elérhető adatbázisá-
ban is megtekinthetőek a fajok trend 
adatai (mmm.mme.hu, Grafikonok 
menüpontban).

ládák és fészekodúk kihelyezése) és 
a fészkelő-, pihenő- vagy táplálkozó 
területek védelmének köszönhetően. 
Sikertörténet a nagy kócsag, a fekete 
gólya, a parlagi sas, a kerecsensó-
lyom, az uhu vagy a szalakóta elmúlt 
évtizedekben történt állománynöve-
kedése, de ne feledjük el, hogy ezek 
a fajok továbbra is folyamatos figyel-
met érdemelnek, hiszen megerősö-
dött állományaik a védelem nélkül 
még ma is sérülékenyek. Ebben a 
pillanatban úgy tűnik, hogy vannak 
„nyertesei” a globális változások-
nak is (pl. az éghajlatváltozásnak), 
hiszen számos állandó- vagy rövid 
távú vonuló gyakori madárfajunk 
populációi mutatnak növekedést az 
elmúlt 15 évben (pl. örvös galamb, 
balkáni gerle, nagy fakopáncs, fekete 
rigó, énekes rigó, barátposzáta, 
cinegék, holló, erdei pinty, zöldike, 
tengelic, meggyvágó), amióta az 
MMM programnak köszönhetően 
róluk is vannak megfelelő infor-
mációink*. Vannak fajok, melyek 
az utóbbi egy-két évtizedben vagy 
néhány éve lettek fészkelőink (pl. 
bütykös ásólúd, nagy bukó, nagy 
őrgébics), s valószínűleg délről is 
várhatóak majd újabbak, mint ami-
lyen az idén először költő fajként 
megfigyelt berki veréb.

Vannak „vesztesei” is az elmúlt 
évtizedek „fejlődésének”, hiszen 
számos számukra fontos élőhely 
tűnt el vagy darabolódott fel, esetleg 
változtak meg vonulási útvonalaik 
mentén, vagy a telelő területeiken 
történtek számukra negatív válto-
zások. Sokuk esetleg a korábban 

érkező tavaszi táplálékcsúcsokról 
marad le, hiszen a Szaharától délre 
telelő populációik nem tudnak elég 
gyorsan alkalmazkodni a megvál-
tozott lehetőségekhez. Persze nagy 
részükről egyelőre csak feltételezzük, 
hogy mi lehet a csökkenésük oka, 
hiszen az állományaik monitoro-

1999 óta közel 
1200 UTM négy-
zetben történtek 
MMM felmérések, 
e munkában csak-
nem ezer önkéntes 
felmérőnk vett 
részt
Fent: Az örvös 
galamb már a 
városokban is 
növeli állományát

A Nógrád megyei 
Mihálygerge álta-
lános iskolájának 
közelében lévő 
fészekről 40 év 
költési eredmé-
nyei találhatóak 
meg a Gólyafészek 
adatbázisunk- 
ban. A fészek már 
régebben is léte-
zett, de „csak” az 
elmúlt négy évti-
zedből vannak 
folyamatos adatok 
lakóinak életéről
Lent: Az intenzív 
gazdálkodás miatt 
a fürj egyre több 
területről tűnik el

A hazai erdei- és  
az agrár-élőhelyek 
biodiverzitás 
 indikátorainak 
helyzete 1999-
2012 között
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Zsoldos Árpád: Egy csókafióka története...
HARMADIK RÉSZ

Az út hazafelé hosszú volt és sokáig
tartott. A kiscsóka  a puha rongyba
takarva végigaludta az egészet. Otthon
aztán fiaim segítségével készítettünk
számára egy otthonos lakhelyet, amely
egy puha papírokkal kibélelt kismé-
retû, de erôs kartondoboz volt. Erôs-
nek kellett lennie, mert számítasaim
szerint legalább három hétig ez lesz a
kizárólagos lakóhelye és kisméretûnek
azért, mert egy ilyen zsenge korú
madárfiókát bizony fél óránként meg
kell etetni, így mindenhová magam-
mal kell majd vigyem.
Itthon, most már nyugodtabb körül-
mények között jobban szemügyre vet-
tem pártfogoltamat.
Csupasz bôrét, most kezdték áttörni a
tollak, amelyek kis szarutokokban búj-
tak elô, ezért úgy nézett ki a kis csipasz
mintha még nem döntötte volna el
hogy madárrá, vagy sündisznóvá fej-
lôdjön. Szeme éppen csak nyiladozott,
tehát nagyjából hat napja bújhatott ki
a tojásból. Ivarát ebben a korban még
nem lehetett megállapítani, bár a
csókáknál a hím és a tojó tollazata fel-
nôtt korban is hasonló, nemi hovatar-
tozásukat csak a viselkedésük árulja el.
Reméltem, hogy Csokk hím lesz, mert
tapasztalatból tudom, hogy a hím fió-
kák visszavadítása sokkal egyszerûbb
mint a tojóké. 
A természetben nevelkedett ifjú csóka
hímek október elején hagyják el
szüleiket, és más családokhoz csapódva
igyekeznek párt szerezni maguknak a
fiatal csókahölgyek közül. A fiatal to-

jók pedig a családban maradva várják
a daliás hímek jelentkezését. Így mû-
ködik ez  csókáéknál amióta világ a
világ és nagyon jól van ez így, mert
ezzel a vérfrissítés is meg van oldva.
Reménykedtem hát hogy Csokk nem
tojó, mert nem akartam úgy járni
mint egyik barátom, aki már 22 éve él
együtt egy rigolyás csókahölggyel,
„akit” nem sikerült visszavadítania... 
Csokk hamar belopta magát a fiaim
szívébe. Ahogy elhelyezkedett új lakó-
helyének puha papírfészkében, máris
követelni kezdte az eleséget. Csôrét
hatalmasra tátotta és elôvillant az élénk
narancssárga szájbelsô, amely minden
énekesmadár fiókájára jellemzô és
kulcsingerként mûködik a madár-
szülôk számára. Minél feltûnôbb,
élénkebb színû, és nagyobbra nyílik a
fióka csôre, annál erôsebb késztetést
érez az etetô madárszülô arra, hogy
teletömje azt eleséggel. Ezért van az,
hogy egy 10 – 12 fiókás cinkefészek-
ben is mindig az a fióka kapja az ak-
tuális falatot, amelyik legnagyobbra
tátja a csôrét. A fióka pedig minél éh-
esebb, annál nagyobbra nyitja a száját
és igyekszik a legmagasabbra nyújtani
azt. Megkapva a falatot visszahúzódik
a többiek közé és a következô etetéskor
már nem tolakszik annyira, átengedve
a helyet valamelyik éhesebb testvé-
rének.
Csokk  tehát követelôen tátogott, én
pedig jobb híján egy kis darab nyers
marhahúst helyeztem a nyelve mögé.
Ahogy megérezte a falatot, becsukva

csôrét mohón elnyelte, de már nyitotta
is újból jelezve, hogy ez a falat legfel-
jebb étvágycsinálónak volt jó.
A következô falatot Marci fiam tette a
csôrébe ügyesen, ahogy mutattam
éppen a nyelve mögé. Aztán Csabi is
adott neki egy falatot, mert nekik is
meg kellett tanulniuk kis pártfogolt-
unk gondozását.
A marhahús darabokat vízbe márto-
gatva kapta hogy jobban csússzon,
másrészt így az itatását is megoldottuk.
Etetés után pártfogoltunk azonnal
elaludt, én pedig elkészítettem az alap-
táplálékát, amely keményre fôzött
lereszelt tojásból állt. Erre szórtam egy
kevés reszelt háztartási kekszet hogy ne
ragadjon, és késhegynyi kalcium-fosz-
forikumot, ami a rendes csont, és
tollfejlôdéshez nélkülözhetetlen. Egy
tojás eleinte fedezi a kiscsóka napi
szükségletét, persze ehhez még kapnia
kell különféle rovarokat is, amelyek
beszerzése nem lesz egyszerû és a fiaim
feladata lesz...

...folytatás a következô számban!

BEKÜLDHETO FELADAT
Melyik az a madár amely nem tartozik
az énekesmadarak rendjébe, ám fiókája
mégis énekesmadár módra tátogva
kéri az eleséget?

Megfejtésedet várjuk az MME címére
postán (Budapest, 1121 Költô u. 21.)
vagy e-mailen a csipogo@mme.hu
címre a postai címeddel együtt.

”
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Az európai darunépesség egyik 
legjelentősebb vonulási útvo-
nala Magyarország keleti felén 
húzódik keresztül. A százezres 
madártömeg őszi pihenőhe-
lyéül néhány háborítatlan, ter-
mészetvédelmi oltalom alatt 
álló vizes élőhely szolgál. Az 
októberben még nagyrészt a 
Hortobágyon erőt gyűjtő dar-
vak vonuló tömegei novem-
berre elérik a Kiskunsági 
Nemzeti Park Tisza-völgyi táj-
egységét. A térség daruvonu-
lásban betöltött szerepét jól 
jellemzi, hogy az ezredforduló 
utáni évektől már tízezres nagy-
ságrendben időznek itt a dar-
vak. A legutóbbi 6 év adatai 
szerint az őszi vonulás során a 
szegedi Fehér-tónál tartózkodó 
darvak létszáma november 
közepén 20-30 000-es létszám-
mal tetőzik.

E rendkívüli természeti látvá-
nyosság széles körű megismer-
tetésére, a természet értékei-
nek, a természetvédelem 
fontosságának bemutatására 

szervezett, fesztivál jellegű 
ökoturisztikai program a  
III. Fehértavi Darvadozás, amely 
2014. november 14-15-én 
kerül megrendezésre. Idei fesz-
tiválunk díszvendége a Kőrös-
Maros Nemzeti Park.

Az ősszel átvonuló darvak a 
Hortobágyról részben hozzánk, 
részben a Kőrös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság védett terüle-
teire érkeznek. Most a Fehértavi 
Darvadozáson e csodálatos 
madarak mellett a többi délke-
let-magyarországi pihenőhe-
lyük természeti értékeit is 
bemutatjuk.

A program fővédnökei:  
Dr. Magyar Gábor (KNPI, 
igazgazó) és Sztanó János 
(Szegedfish Kft., ügyvezető 
igazgató)

RENDEZVÉNYKÖZPONT: 
Postakocsi Csárda (GPS: 
46o21’0,96”N; 20o03’33,22”E)

A részletes program a 
 rendezvény előtt megismer-
hető a www.mme.hu honlapról.

III. Fehértavi Darvadozás

Egyesületi 
hírek

Az Európai Madármegfigyelő 
Napok (EMN) programot a 
madártani szervezetek világszö-
vetsége, a BirdLife International 
indította útjára 1992-ben. Az 
október első hétvégéjére (idén 
október 4-5.) meghirdetett 
rendezvény szakmai és közös-
ségi célokat is támogat: a meg-
figyelések európai szintű infor-
máció-gyűjtést tesznek 
lehetővé az őszi madárvonulás-
ról, másfelől az országos ren-
dezvénnyel sokakat szólítha-
tunk meg és csábíthatunk ki  
a szabadba, hogy a madármeg-
figyelés élményének még 
 többen részesei lehessenek! 
Az akció egyben verseny is az 

európai államok között. A játék-
ban a helyszínek, a résztvevők, 
és a látott madarak száma 
 alapján értékelik a résztvevő 
országokat, a legmagasabb szá-
mokat elérők nyernek! Magyar -
ország az utóbbi években min-
dig az első három helyezett 
között szerepelt.
 A Budapesti Helyi Csoport sok 
szeretettel várja az érdeklődő-
ket a Naplás-tónál (Budapest, 
XVI. kerület), október 4-én 
szombaton, 9 órától 13 óráig. 
Program: madárgyűrűzési 
bemutató, madármegfigyelés.
A további helyszíneket – 
országszerte – a honlapunkon 
folyamatosan frissítjük.

Európai Madármegfigyelő Napok

XIV. Tatai Vadlúd Sokadalom

2014. november 28–29.
Tatai Öreg-tó, Építők parki 
madármegfigyelő torony
Szervező: Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
Komárom-Esztergom Megyei 
Csoportja, Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság, Száz Völgy 
Természetvédelmi Egyesület  
Védnök: Michl József, az Európa 
Díjas Tata város polgármestere  
A rendezvény díszvendége  
a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság!

A rendezvény középpontjában 
a 40 éves Magyar Madártani  
és Természetvédelmi Egyesület!
25 éves a Tatai Tavak Ramsari 
Terület!

2014. november 28. (péntek) 
Öreg-tó Club Hotel
20.00   Vadlúdgyűrűzés és jeladós 
vadludak – Előadó: Szinai Péter, 
Karcza Zsolt 
20.30   A parlagi sas védelme 
Magyarországon – Előadó: 
Horváth Márton 
21.15   Vércsék nyomában a Föld 
körül – Előadó: Palatitz Péter 

2014. november 29. (szombat) 
Tatai Öreg-tó, Építők parki 
madármegfigyelő torony
5.00   Az országos madármegfi-
gyelő versenyre érkezők regisztrá-
ciója, nevezés „felnőtt” és „ifjúsági” 
kategóriában 
6.00   Az egész napos madármeg-
figyelő verseny kezdete  
7.00-tól Sok ezer vadlúd kirepü-
lésének megtekintése! – Zsoldos 
Árpád és Orbán Zoltán, kiváló 
ornitológusok tolmácsolásában 
nagykivetítőn követhetik nyomon 
a tavi eseményeket!  
8.15   A XIV. Tatai Vadlúd 
Sokadalom ünnepélyes megnyi-
tója: ünnepi beszédet mond Michl 
József, Tata város polgármestere 
és Bajor Zoltán elnök, Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület 
8.45   Helló, itt vagyunk! 
Vadlúdvonulás Magyarországon. 
Körkapcsolás a nemzetközi jelen-
tőségű vizes élőhelyekre!  
10.00   Állati jó bemutató Tóth 
Gáborral 
11.00   Az általános iskolák szá-
mára meghirdetett verseny ered-
ményhirdetése 
11.30   Ó, azok a csodálatos állatok 
– Őszi-téli ösvényeken: Telegdi 

Ágnes írónő dedikálással egybe-
kötött könyvbemutatója 
12.00   Solymász bemutató 
Gasztonyi Dániellel  
13.30  Állati jó bemutató Tóth 
Gáborral 
15.00  A XIV. Tatai Vadlúd 
Sokadalmat köszönti a Föld-
művelésügyi Minisztérium: ünnepi 
beszédet mond V. Németh Zsolt 
környezetügyért, agrárfejleszté-
sért és hungarikumokért felelős 
államtitkár 
16.00   A hazaérkező vadludak 
verses köszöntése: verset mond 
Csernák János színművész  
15.30 – 17.00   A vadludak esti 
behúzásának megtekintése a 
tóparton, élőkép kivetítéssel! – 
Narrátor: Zsoldos Árpád és Orbán 
Zoltán, ornitológusok
18.00   Az egész napos madár-
megfigyelő verseny zárása 

Szombati előadások 
a nagy rendezvénysátorban: 
10.00   A kék vércsék vonulás kuta-
tása – Palatitz Péter
10.20   Kék vércse filmvetítés 
10.40   40 éves az MME, 
CSATLAKOZZ, legyél te is MME 
tag! – Halmos Gergő
11.00   A hazai vadlúdvonulás-
kutatás eredményei. Tringa, 
madárgyűrűzési adatbankkezelő 
szoftver rövid bemutatása – Szinai 
Péter, Karcza Zsolt
11.15   Madárbarát kert program 
– Orbán Zoltán
11.35   Kutyák a madárvédelem-
ben?! Falco, az MME méregkereső 
kutyájának bemutatása, munkájá-
nak megismerése – Deák Gábor, 
Horváth Márton  
12.00   A parlagi sas védelme 
Magyarországon – Horváth 
Márton  
12.20   Mik azok a monitoring 
programok? – Nagy Károly
1400   Hogyan segíthetem önkén-
tesként az MME munkáját? - legyél 
te is MME önkéntes – Kincses 
László
14.20   Rákosi vipera védelmi 
program – Előadó: Halpern Bálint
14.40   Gólyavonulás (Papp Ferenc) 
17.00   Az őszi csillagos égbolt 
látványosságai: előadás és derült 
idő esetén távcsöves bemutató

A teljes aktuális  
program ismertető megtalálható  
a www.vadludsokadalom.hu 
honlapon.

PROGR AMA JÁNLÓ
Az MME 40 éves jubileuma kapcsán a DEÁK 17 Gyermek 
és Ifjúsági Művészeti Galéria 2014. szeptemberében  
„Fák, madarak lakóhelyünkön” című kiállításnak ad helyet.  
A rajzok az „Ünneplőbe öltözött madarak”, „Az év madara: 
Túzok 2014” és a „Gyurgyalag az év madara 2013” pályá-
zati munkáiból kerülnek kiállításra. 2014. október 11-én 
délután a Púder színháztermében Lovranits Júlia előadá-
sában a nagyobbakhoz szólunk egy tanulságos mese 
keretei között (Gólya Szilján címmel).

 www.mme.hu
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A képeket 
óvodások, illetve alsó- és 

felsô tagozatos iskolások készítették 
a tavasszal kiírt „Ünneplôbe öltözött

madaraink” címû rajzpályázatra. 
A legjobb alkotásokat a 

https://www.facebook.com/pages/
MME/292148076390 oldalon 

láthatjátok.

A Csipogó szerkesztôje: Schmidt Emese, Kiadványszerkesztés: Kiss Maja, Grafika: Becski Leonóra 

Balogh Anna

Csorba Viktória

Lugosi Csenge Anna Máyer Dóra

Rácz Emília Evelin

Veres Kinga

Tajti Jázmin Tímea

Halmágyi Adrienn
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Oszi tárlat

Milyen 
izgalmas képek! 
Kik készítették 

ezeket?

˝

Bándli Zsófi Anna

Harsányi Nóra

Kovács Fanni

Szénási Erika

Csendes Luca Blanka

Nagy Klaudia

Szabó Viktória

Németh Zita
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CSORMÍVES

CSIPOGÓ INTERJÚ 1.

˝ Falevélképek

Lóránt Miklós
Született: Budapesten.
Foglalkozása: termé-
szetvédelmi felügyelô
a Kiskunsági Nemzeti
Park területén, emel-
lett a túzok országos
fajvédelmi koordiná-
tora. Jelenleg Ócsán
lakik családjával. Az
interjút 2013 októbe-

rében készítettük a kertjükben. Otthonát könnyû
volt megtalálni – egy városszéli utca utolsó
háza, elôtte gólyafészek. A kedves fogadtatás,
a vendégváró friss víz és a kertben termett füge
az amúgy is gyönyörû, meleg, verôfényes
napot még szebbé varázsolta. Beszélgetésünket
nemegyszer egy 10 fôs csíz csapat „csííiz”
kiáltása szakította meg. „Leszálltak inni! Az
itatón most látom ôket elôször! Mindig azt
mondom, hogy ott lakunk, ahol mások kirán-
dulnak. Láttunk már túzokot többször is
átrepülni felettünk.”

Gyerekkoromban Budán lak-
tunk. Az elsô madaras élményem, 

hogy a madarakat a 2. emeleti
erkélyünkrôl etettük. Nemcsak cinegék jártak
oda, hanem meggyvágók, csuszkák, zöldikék,
tengelicek is. A konyhaasztaltól rá lehetett látni
az etetôre. Volt egy nagy, vastag könyvünk, a
„Természet képekben” címû, abból határozgattuk
a madarakat. 
Apukám tervezô volt, akkoriban gázterveket
készített, így többek között megfordult Újhar-
tyánban is, ahol egy elhagyatott házat átadtak
nekünk, hogy használjuk csak nyugodtan. Ki-
takarítottunk, megismertük a szomszédokat és

elkezdtünk rendszeresen járni oda. Az ottani
gyerekekkel is összebarátkoztunk, akik jól is-
merték a falu környékét, és velük együtt olyan
állatokat találtunk, amelyek elôtte „Pesten” nem-
igen. Egyszer találtunk egy döglött bíbicet, a
nagy bóbitájával, ami teljesen lenyûgözött.
Máskor pedig örvös galamb fiókákat szedtünk
ki a fészekbôl és vittünk haza.. 
Amikor felsôtagozatos lettem, épp indult egy
madarász suli a Budafoki mûvelôdési házban,
és ott az elsô alkalommal, a diavetítés után
Árpi bácsi egyszer csak kinyitott egy faládát,
amibôl kinyúlt egy nagy csôr, tátongott és
kérte a kaját. Egy fészekbôl kipottyant csóka
fióka volt, Árpi bácsi nevelgette otthon. El-
varázsolt a madarász suli, a benti foglalkozá-
sokon a diaképek, illetve, hogy minden kép
mögött volt egy történet, amitôl nagyon élet-
szerû volt ez az egész, és ezeket 2 hét múlva
terepen át is lehetett élni. Gyûrûztünk és
madarásztunk, és közben észrevétlenül belénk
oltódott, hogy hogyan kell viselkedni a ter-
mészetben.

Ezek az élmények hogyan befolyásolták pálya-
választásodat az általános iskola elvégzése után?
A gimnáziumban biológia szakra mentem, ahol
megismertem két olyan srácot – ôk azóta is
barátaim –, akik már akkor jártak madarászni,
leggyakrabban éppen Ócsára,  a madárvártára.
Volt, amikor távcsövezni mentünk együtt a
Dunakanyarba, daruhúzást, libahúzást néztünk,
máskor pedig gyûrûztünk. Késôbb gyûrûzô
vizsgát is tettem. 
A gimnázium után az Állatorvostudományi
Egyetemre jelentkeztem, ahová nem vettek fel,
helyette az ELTE-Természettudományi Karán
kezdtem, de végül az ELTE Tanárképzô Fôis-
kolai Karán, biológia-kémia szakos tanárként
diplomáztam. Az egyetemi évek alatt a jelenlegi
párommal Angliában kaptunk egy fél éves
gyûrûzô állást. Az angliai kapcsolat egyébként
még az ócsai madárgyûrûzéses idôkben alakult
máig is tartó barátsággá.  

A fôiskola befejezése után elvégeztem egy egye-
temi zoológus képzést, szintén az ELTE-n.
Közben a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz kerültem
túzokvédelmi munkatársként, ahol késôbb
ökológiai referens lettem és ma már terület-
felügyelôként természetvédelmi ôri feladatokat
is ellátok.

Mi jelenti számodra a legnagyobb kihívást a
munkádban?
Ma részben azokon a területeken mérjük fel a
túzokállományt, ahol annak idején gyerekko-
romban tekertem a bringát és vittem haza az
örvös galambokat. A legnagyobb kérdés, hogy
egy olyan földön fészkelô madár esetében,
amely elsôsorban mezôgazdasági területen
költ, hogyan lehet túzokkal együtt élni egy-
azon területen, hogy az a túzoknak is jó legyen
és a gazdálkodó is megtalálja a számítását. 

Melyik a kedvenc madarad?
A gyöngybagoly.

Miért?
Mert szép.

Milyen 
kapcsolatod volt 
a természettel, a

madarakkal gyerek-
korodban?

Sétáláskor gyûjts szép, színes, ôszi faleveleket!
Otthon ragaszd fel ôket egy papírra; közben bízd magad 
a fantáziádra és egészítsd ki a leveleket egy saját rajzzal!  

Elôzô számunk helyes megfejtése: 
túzok, keleti sün, mocsári teknôs,
magyar bucó, földi poszméh, 
mezei szegfûgomba, mezei juhar, 
szibériai nôszirom

A szerencsés nyertesek:
Molnár Bence, Pécs
Földy Ági, Veszprém
Szalay Emma, 
Gyöngyössolymos

Gratulálunk! 

Nyereményük egy 
Madárkvartett 
kártyajáték.
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Svájci Madárvédők Szövetsége
Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Switzerland

Alapítás éve: 1922
Taglétszám: 63 000 tag
Folyóirat: Ornis – ismeretterjesztő, 
  Ornis Junior – fiataloknak 
  szóló ismeretterjesztő 
  Info BirdLife Schweiz/Suisse  
  – helyi és kantoni vezetőségi 
  tagoknak szóló tájékoztató

 Postacím:  SVS/BirdLife, Wiedingstr. 78, 
  PO Box, CH-8036 Zürich, 
  Switzerland
Telefon:  +41 44 457 70 20
Honlap:  www.birdlife.ch
email:  svs@birdlife.ch

A Z SVS/BIRDLIFE 
SVÁJC 1922-ben, 
ugyanabban az évben 
alakult meg, amikor  

a BirdLife International is létre jött.  
A 63 000 tagot számláló SVS  
az ország harmadik legnagyobb 
 természetvédő szervezete,  
a BirdLife-on belül pedig a hatodik. 
Szervezetük felépítésének az a sajá-
tossága, hogy alulról felfelé építke-
zik. A tag a 450, önálló jogi szemé-
lyiséggel rendelkező helyi egyesület 
egyikébe lép be, itt fizet tagdíjat. 
Ezek a helyi egyesületek 21 kantoni/
regionális szövetségbe tömörülnek, 
majd ezekből épül föl az országos 
SVS, amely maga is szövetség.

Bár az SVS nevében szerepel a 
madár szó, tevékenysége a termé-
szet összességére, az egész biológiai 
sokféleségre kiterjed. A helyi egye-
sületek a gyakorlati munka terén 
aktívak, mint például bokorsorok 
ültetése, területek megtisztítása 
és a lakosság természeti ismerete-
inek növelése. A kantoni szövet-
ségek szerepe az, hogy segítsék a 
helyi szervezeteket és illetékességi 

területükön közös kampányokat 
szervezzenek meg. Országos szin-
ten az SVS olyan természetvédelmi 
programok megvalósításán dol-
gozik, mint a kiemelt jelentőségű 
fajok érdekében szükséges speci-
ális intézkedések és nagyarányú 
lobby-tevékenység a mezőgazdaság, 
az erdőgazdálkodás és az energia-
politika területén. Kizárólag az 
SVS-nek köszönhető, hogy Svájcnak 

végre van biodiverzitás-stratégiája. 
Az SVS két látogatóközpontot 
üzemeltet: Neeracherried (Zürich 
kanton) és La Sauge (Neuchatel-tó). 
Mindkettőt érdemes meglátogatni 
azoknak, akiket érdekelnek a vizes 
élőhelyek. Ezeken a területeken skót 
felföldi marhákkal legeltetnek (mint 
a magyar szürke marhákkal például 
a Hortobágyon).

Nemzetközi szinten SVS/BirdLife 
Svájc a BirdLife-partnerek elkötele-
zett támogatója A vonuló madarak 
védelme, Természetvédelem Kelet-
Európában és a „Remény erdei” 
 globális program keretében folyó 
projektekben. A szervezet kezdetek-
től fogva részt vesz a „Segítsük  
a Partnert Tevékenységének Fejlesz-
tésében Rendszer”- ben. 

Az MME-vel az első kapcsolat-
felvétel 1986-ra nyúlik vissza, ami-
kor az SVS vette számunkra az első 
fénymásológépet. Azóta a két szerve-
zet sok közös programban vett részt. 
Reméljük, hogy ez a szoros együtt-
működés a jövőben is folytatódni fog.

Fritz Hirt, Werner Müller

BirdLife

         Svájci Madárvédők Szövetsége a világhálón: www.birdlife.ch
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sainkon belül is találkozhatunk. 
Kivételesen jó példa erre Budapest. 
Az igen változatos természetföld-
rajzi adottságokkal rendelkező 
főváros budai része bővelkedik 
karsztos területekben, amelyek 
felszíne igen változatos és sok 
tekintetben egyedinek nevezhető 
növénytársulásoknak, illetve fajok-
nak jelent mind a mai napig mene-
dékhelyet. Ezzel szemben a pesti 
oldal kelet felé alig észrevehetően 
emelkedő síksági arculata teljesen 
más jellegű: a kiemelkedések száraz 
felszíne homoki élőhelyeknek, míg 

MAGYARORSZÁG ÉLŐ-
VILÁGA az európai 
kontinensen belül külön-
leges és igen jelentős 

szerepet tölt be. A kilenc nagy élet-
földrajzi régió közül hazánk  teljes 
területe az úgynevezett pannon 
biogeográfiai régióhoz tartozik,  
mely kiterjedését tekintve –  
a makaronéziai, a fekete-tengeri és 
a sztyeppi után – a negyedik leg-
kisebb. Ennél lényegesen nagyobb 
területet ural az alpesi,  
a mediterrán, az atlanti, a sarki és 
a kontinentális régió. A pannon 
régió hazánkon kívül kis részben 
érinti Csehországot, Szlovákiát, 
Romániát, Ukrajnát, Szerbiát és 
Horvátországot, de ezen orszá-
gok területét csak részben foglalja 
el. Arculatára jellemző a moza-
ikosság, az ember és a víz több 
évezredes munkájának megannyi 
nyoma, valamint a pusztai táj és 
az azt övező dombságok sajátos-
ságai. Utóbbi esetében főként a 
karsztvidékek hordoznak számos 
egyedi vonást. Összességében nem 

meglepő, hogy egy ilyen érdekes 
és változatos tájnak különlegesen 
magas a fajdiverzitása, melyen 
belül természetesen a növényvilág 
is kiemelkedő értéket képvisel a 
kontinensen belül. Jól mutatja ezt a 
flóra taxonjainak száma: a 2009-ben 
megjelent Új Magyar Füvészkönyv 
ismeretanyaga szerint – mely a 
legfrissebb kutatási eredmények 
szerint tárgyalja hazánk hajtásos 
növényeinek összességét – 2721 faj 
fordul elő mai határainkon belül. 
Ebbe beletartozik minden őshonos, 

behurcolt, szabadon termesztett és 
időszakosan megtelepedő növény 
a harasztok, a nyitvatermők és a 
zárvatermők törzsén belül. Ha ezt a 
magas értéket abból a szempontból 
is vizsgáljuk, hogy országunk terü-
letének közel 60%-a fajszegénynek 
tekinthető termőföld és települése-
ink is igen nagy területet hódítottak 
el a természetes vegetációtól, akkor 
talán elképzelhetjük, hogy a mai 
kor emberének térhódítása előtt 
milyen gazdag lehetett a Kárpát-
medence országunkat érintő szele-
tének flórája.

Fővárosunk növényvilága
A főváros élővilágával a 
Madártávlat több korábbi cikké-
ben is foglalkoztunk már, ame-
lyek szinte kivétel nélkül kihang-
súlyozták azt a tényt, hogy ha a 
természet sokszínűségét akarjuk 
tetten érni, nem kell feltétlenül 
eltávolodnunk lakhelyünktől az 
ember által kevésbé járt vadonok 
irányába, hiszen érdekes tájakkal, 
élőhelyekkel akár nagyobb váro-

 Az MME Budapesti Helyi Csoportjának blogja: mmebudapest.wordpress.com

Füvészkönyv kategóriáiba beletar-
tozó taxonok összességét jelenti. 
Könnyen kiszámolható, hogy ez a 
teljes magyar flóra több mint felét 
teszi ki!

A hazai természetvédelem 
története a növények 
tükrében
Magyarország természetvédelme 
régi gyökerekkel rendelkezik, a 
világ természetvédelmének ala-
kulását tekintve ugyanakkor kissé 
megkésve indultak el nálunk az 
első, mai értelemben vett védetté 
nyilvánítások. 

Az intézményesített természet-
védelem előzményének tekint-
hető néhány előírás, amelyek 
elsősorban vadászati tilalmakkal, 
illetve a növényeken belül a fák és 
erdők részbeni oltalmával voltak 
összefüggésben. Ezek ugyan nem 
tekinthetők egyértelműen termé-
szetvédelmi indíttatásúnak, de már 
évszázadokkal ezelőtt „megágyaz-
tak” a későbbi jogszabályoknak.  
A vadászati és az őket követő erdő-
törvényekbe lassan és fokozatosan 
épültek be a természetvédelmi ren-
delkezések, melyeket nem sokkal 

Az újpesti homoktövis 
élőhelyének téli látképe
Jobbra: …és ugyanaz  
a terület júliusban
Lent: A sápadt lednek 
(Lathyrus pallescens) az 
egyik legritkább lednek-
félénk, melynek termé-
szetvédelmi értéke 
tövenként 250000 Ft
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Budapest rejtett kincsei – 
Fővárosunk védett növényei

Ami nem 
madár

a néhány méterrel alacsonyabban 
elhelyezkedő süppedékek, kisvíz-
folyások pedig vizes területeknek – 
többek között láp- és mocsárrétek-
nek, ligeterdőknek – adnak otthont. 
Joggal tehetjük fel magunknak a 
kérdést: beszélhetünk ezeknek az 
élőhelyeknek a meglétéről jelen idő-
ben is? Az erre adott válasz egyér-
telműen: igen. Bár az 1873-ban mes-
terségesen létrehozott város és az 
1950-ben bekövetkező területbőví-
tés – 23 agglomerációs település vált 
egy tollvonással Budapest részévé – 
következtében az emberi térhódítás 
üteme és ezzel együtt a természetes 
élőhelyek beszűkülése, feldaraboló-
dása igencsak felgyorsult.

A jelenkor városlakója ma már 
csak kisebb – jórészt egymástól 
izolálódott – foltokon belül találja 
meg a régmúlt idők mindenütt fel-
lelhető fajgazdagságát. Ennek elle-
nére elmondhatjuk, hogy a hajtásos 
növények száma a fővárosban ma 
is igen magas, 1400 faj körül alakul. 
Ebben természetesen nincsenek 
benne a gyűjteményes- és magán-
kertek távoli tájakról származó 
ritkaságai, a fajszám az Új Magyar 
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A homoktövis 
(Hippophae 
rhamnoides) 
újpesti élőhelyé-
nek védelmére az 
MME Budapesti 
Helyi Csoportja 
2006-ban hosszú-
távú élőhelykeze-
lési programot 
hívott életre
Lent:  A homoki 
kikerics (Colchicum 
arenarium) Nem-
csak Natura 2000 
jelölőfaj, hanem 
hazánk egyik 
fokozottan védett 
növénye is egyben
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 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság honlapja: www.dinpi.hu

később követtek az első faji szintű 
védelmek. Elsőként 1888-ban a 
pusztai talpastyúk oltalmával, 1901-
ben pedig 132 madárfaj védelem alá 
helyezésével indult meg ez az idő-
szak. Az egyes növényfajok konkrét 
védelme ugyanakkor ebben az idő-
szakban még fel sem merült. Erre 
kereken 70 évet kellett várni, ami-
kor az Országos Természetvédelmi 
Hivatal a volgamenti héricset 
védetté nyilvánította. A következő 
jelentős lépés 1982-ben követke-
zett be: az Országos Környezet- és 
Természetvédelmi Hivatal elnöke 
által hozott rendelkezés alapján 
a volgamenti hérics oltalmának 
megtartásával együtt, összesen 348 
növényfaj kapott védelmet, melyek 
közül 30 fokozott védettségi kate-
góriába került. Ez a szám 1988-ban 
424-re, 1993-ban 501-re, 1996-ban 
515-re, 2001-ben pedig 695-re emel-
kedett. A jelenleg is hatályos jog-
szabályi háttérnek köszönhetően 
elmondhatjuk, hogy ez a mennyiség 
napjainkban is emelkedett, hiszen 
ma összesen 704 védett hajtásos 
növényt tartunk számon, amely-
ből 89 fokozottan védett. Ez egy-
részt örvendetes, mert a törvényes 
oltalom alatt álló fajok körének 
bővítésével nemcsak a védett élő-
helyeken, hanem bármilyen hazai 

közülük kettő – a sárgás habszegfű 
(Silene flavescens), illetve a vajszínű 
atracél (Anchusa ochroleuca) – 
fokozottan védett. Esetükben ez azt 
jelenti, hogy ha e fajok kipusztulná-
nak a fővárosból, az egyet jelentene 
a hazánkból történő végleges eltű-
nésükkel. A harmadik faj nem élvez 
fokozott védettséget, és előfordulása 
szempontjából néhányan vitatják 
budapesti kizárólagosságát. Ez a 
növény a homoktövis (Hippophae 
rhamnoides), amely az ország több 
területén, álbogyótermésének 
magas C-vitamin-tartalma miatt 
ültetett formában is megtalálható, 
sőt utak szélén cserjésítés okán több 
helyre telepítették. Emiatt néhányan 
megkérdőjelezik őshonos budapesti 
előfordulását, de az 1850-es évek óta 
ismert élőhely eredetiségét a szakér-
tők nagy többsége nem vitatja. 

Külön érdekesség, hogy a 
Magyarországon fellelhető 67 mér-
sékletövi orchideából a főváros köz-
igazgatási határain belül jelenlegi 
ismereteink szerint 27 faj fordul elő. 
Ezek közül is kiemelendő a ban-
gók nemzetsége, amelynek 7 hazai 
faja közül 3 – a pókbangó, a szar-
vas bangó és a méhbangó (Ophrys 
sphegodes, O. oestifera, O. apifera) 
– egyaránt előfordul a fővárosban!

Rajtuk kívül említést érde-
mel még a Natura 2000 fajok 
köre, melyek az EU-tagországok 
szempontjából védelmet élvező 
taxonokat jelenti. Ezek a fajok a 
kontinens érintett tagországainak 
összességét tekintve nevezhetők 

előfordulási helyén védhető az 
adott faj. Másrészt elgondolkodtató, 
hiszen ha emelkedik ez az érték, az 
azt jelenti, hogy egyre több faj válik 
 ritkává, illetve veszélyeztetetté.

ritkának és védendőnek, vagyis 
törvényes oltalmuk az adott tagor-
szág kiemelkedő természetvédelmi 
feladata. Budapestről elmondható, 
hogy e téren is komoly érintettsége 
van: a város közigazgatási hatá-
rain belül tucatnyi „naturás” faj 
előfordul, ezek közül kiemelendő 
a homoki kikerics (Colchicum 
autumnale), a magyar gurgolya 
(Seseli lucospermum) és az újabban 
a Lumnitzer-szegfűvel egybevont 
István király szegfűje (Dianthus 
plumarius subsp. regis-stephani). 
Natura 2000 védettségük mel-
lett ezek a fajok kivétel nélkül 
fokozott védettségi kategória alá 
esnek hazánkban. A védett és 
egyben Natura 2000 oltalomban 
is részesülő fajok közül említést 
érdemel még a piros kígyószisz 
(Echium russicum), a leánykökör-
csin (Pulsatilla grandis), valamint 
a kevésbé ismert Janka-tarsóka 
(Thlaspi jankae). 

És a jövő?
A város fokozatos, de mind a mai 
napig folyamatosnak tekinthető 
térhódításának egyértelmű kárval-
lottja a természet. Azonban nem 
szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy egy világváros életében nem 
elsődleges fontosságú a természeti 

Védett növények 
Budapesten
Budapest növényvilágának gazdag-
ságáról az eddigiekben többször is 
említést tettünk, de igazi értékét a 
legjobban talán a védett növényfa-
jok száma mutatja meg. A főváros 
csaknem 1400 hajtásos növényfaja 
között jelenlegi ismereteink szerint 
172 védett faj található, közülük 12 
fokozottan védett. A növényritkasá-
gok közül három faj hazánkon belül 
kizárólag a fővárosban fordul elő, 

értékek védelme, hiszen a nagy 
lakosságszám jelenléte együtt jár az 
őshonos fajösszetételű zöldterületek 
visszaszorulásával. Ez pedig egyet 
jelent a fajdiverzitás csökkenésé-
vel és az élőhelyek beszűkülésével, 
valamint – az illegális hulladékle-
rakások és területhasználat miatt 
– az állapotok általános leromlá-
sával. Az élhetőbb városhoz azon-
ban hozzátartozik a megmaradt 
élőhelyek védelme és hosszú távú 
fenntartása, mivel ezek a terüle-
tek nemcsak növény- és állatfajok 
menedékhelyei, hanem kiemelkedő 
rekreációs térségek, amelyek sok 
esetben jelentős idegenforgalmi 
értéket képviselnek, mint például a 
XI. kerületben található Sas-hegy 
Természetvédelmi Terület. 

A döntően izolálódott, kis kiter       - 
       jedésű, természetes és termé szet-
közeli élőhelyek oltalmát a min den-
kori felelős városvezetésnek kiemel-
kedő feladatként kell kezelni. 

Ez a fent felsoroltakon túl azért 
is fontos, mert a mi felelősségünk, 
hogy mit hagyunk utódainkra ebből 
a páratlanul gazdag flórából, amely 
fővárosunkban még ma is meg-
maradt, és amely egyedisége miatt 
nemcsak országos, hanem európai 
szinten is egyedülálló. Bár igazi érté-
keit igen kevesen ismerik, mégis jog-
gal lehetünk mindannyian büszkék 
fővárosunk e „rejtett” kincseire.

Bajor Zoltán – Molnár Tamás

Az István király szegfű 
(Dianthus plumarius 
subsp. regis-stephani) 
fővárosi populációi első-
sorban a Sas-hegyhez és 
az Apáthy-sziklához 
kötődnek
Lent: A sárgás habszegfű 
(Silene flavescens) 
hazánkban egyedül 
Budapesten él
Lent balra: A piros kígyó-
szisz (Echium russicum)  
a főváros Natura 2000-es 
jelölőfajai közé tartozik

A magyar 
gurgolya (Seseli 
leucospermum) 
hazánk bennszü-
lött növényfaja
Lent:  A fokozot-
tan védett pók-
bangónak (Ophrys 
sphegodes) az 
elmúlt években 
több új állománya 
is előkerült Buda-
pesten

A méhbangónak 
(Ophrys apifera) 
több állománya is 
ismert a fővárosban
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A Z ELMÚLT IDŐ-
SZAKBAN a Madár-
gyűrűzési Központba 
beérkezett, kiegészített 

(gyűrűzési adattal együtt lezárt) 
megkerülésekből válogattunk. A 
külföldön gyűrűzött madarak ada-
tainak kiegészítése hosszabb-rövi-
debb időt vesz igénybe, így jelen 
válogatásban is található néhány 
korábbi megkerülési adat, ame-
lyeket az elmúlt hónapokban zár-
tunk le. A gyűrűzők, megfigyelők, 
megtalálók vagy adatközlők neveit 
technikai okok miatt nem minden 
esetben és teljes terjedelemmel tud-
juk feltüntetni. A közölt gyűrűzési 
összesítések tájékoztató jellegűek, 
a július közepéig beérkezett adatok 
alapján készültek.

Nagy kócsag
Tömörkénytől nem messze 
(Aranyhegy) találták (Pető Sándor) 
egy hazai gyűrűs nagy kócsag 
friss tetemét. A madarat innen pár 
kilométerre, Pálmonostora közelé-
ben (Péteri-tó) jelölték (Bankovics 

fiatal repült ki. A madarat 2003-
ban jelölték Zaragoza közelében 
és 2006-ban figyelték meg először 
Magyarországon. 

Idén, már harmadik éve figyelték 
meg költésben azt a magyar gyűrűs 
fehér gólyát Branden burgban, ame-
lyiket 2009-ben gyűrűzték (Benei 
Béla) fiókaként Dabason.

Idén februárban a Sinai-félszi-
ge   ten olvastak le (Alexandre 
Vintchevski) egy hazai és egy len-

gyel gyűrűs gólyát. A madarat Papp 
Ferenc jelölte 2013-ban Szügyön. 
Ez a kilencedik hazai gyűrűs fehér 
gólya megkerülés Egyiptomban, 
egyben az első a Sínai-félszigetről, 
és az első színes gyűrű alapján 
azonosított madarunk az Észak-
Afrikai országban.

Batla
Egy 2009-ben, Olaszországban, 
Ravenna közelében, narancssárga 
gyűrűvel jelölt batlát figyeltek meg 
(Tar János) a Hortobágyon, idén 
júliusban. Ez az első olasz gyűrűs 
batla megkerülés a hazai adatbank-
ban. Magyarországon eddig ezen 
kívül spanyol gyűrűs példányokat 

Attila) 1998-ban. Ez jelenleg a leg-
idősebb gyűrűs nagy kócsag a haza 
adatbankban.

Fekete gólya
Egy 2007-ben fiókaként a 
Börzsöny-hegységben gyűrű-
zött (Kazi Róbert) fekete gólyát 
figyeltek meg költésben, egy fió-
kával, Salzburg közelében. Ez 
az első olyan hazai kelésű fekete 
gólya, amelyiket bizonyítottan 
költésben figyeltek meg a Kárpát-
medencén kívül. Korábban is 
észleltek a régión kívül hazai gyű-
rűs példányokat (Csehországban, 
Észak-Szlovákiában, Dél-
Lengyelországban) májusban, 
illetve júniusban, de a költés ténye 
nem bizonyított. Itthon eddig 
14 Kárpát-medencén kívül jelölt 
madarat azonosítottak ebben az 
időszakban, de csak egy esetben 
sikerült egy 3 fiókás fészken leol-
vasni egy cseh gyűrűs példányt 
(2012., Karapancsa, Mórocz Attila), 
amit 2007-ben jelöltek az Elba vidé-
kén.

figyeltek meg az elmúlt években, 
amelyek közül négyet a Doñana 
Nemzeti Parkban, egyet pedig az 
Ebro delta vidékén jelöltek. 

Kanalasgém
Június folyamán a szegedi Fertőn 
többször is megfigyeltek (Bakacsi 
Gábor) egy 2003-ban, a tömörké-
nyi Csaj-tavon jelölt színes gyűrűs 
kanalasgémet. A madarat eddig 41 
alkalommal azonosították itthon 
és Tunéziában. Jelenleg ez a legidő-
sebb gyűrűs kanalasgém a hazai 
adatbankban.

Fehér gólya
A Fülöp névre elkeresztelt, F1MM  
kódú spanyolországi fehér gyűrűt  
viselő gólya idén is Bodrog kereszt-
úron költött, egy újabb fészekben, 
az eddigiek közelében. A négy fió-
kájából három a májusi viharok 
alatt elhullott, így már csak egy 

Rétisas
Év elején a Hortobágyon egy 
ukrán gyűrűs rétisast figyeltek 
meg két alkalommal is (Tihanyi 
Gábor, Katona József). A mada-
rat 2012-ben jelölték Csernobil 
közelében. Ez az első ukrán 
gyűrűs rétisas az adatbankban.

Fakó keselyű
Májusban egy rossz kondí-
cióban lévő bolgár gyűrűs 
fakó keselyű friss tetemét 

találták meg (Mórocz Attila) 
Hercegszántó közelében. Az 
eredetileg Spanyolországból 
(Extremadura) származó mada-
rat a GreenBalcansFederations 
keselyű visszatelepítési prog-
ramja keretén belül engedték 
el idén márciusban a Szilveni-
hegységben. A madár teteme a 
Magyar Természettudományi 
Múzeum Madárgyűjteményébe 
került. Ez a harmadik külföldi 
gyűrűs fakó keselyű megkerülés 
Magyarországon. Korábban két 
Horvátországban (Cres-sziget) 
jelölt példány került meg. Egy   
fiatal madár Egyed közelében 
került kézre (2005.), egyet pedig  
a szárnylapja alapján azonosítottak 
Karancsság közelében (2012.).

Pusztai ölyv
Februárban egy elhullott hazai 
gyűrűs pusztai ölyvet találtak 
(Boldog Gusztáv) Békéscsaba 
 közelében. A madár a Górési 
 repatriáló telepen (Kócsújfalu)  
kelt 1995-ben, és 1996. tavasszal  
lett elengedve (Bagyura János). 
Jelenleg ez a legidősebb  
gyűrűs pusztai ölyv a hazai 
 adatbankban.
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Madár- 
gyűrűzés

 Magyar természetfilmek a világhálón: www.termeszetfilm.hu

Érdekes madármegkerülések

Színes nyakgyűrű-
vel jelölt szárcsa
Lent: Hazai  gyűrűs 
fehér gólya 
Egyiptom ban

Kanalasgémek

Egyes madarak 
haláluk után is 
adatokkal szol-
gálnak a tudo-
mánynak, mint  
a képen látható 
fakó keselyű  
és pusztai ölyv
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Szárcsa 
Júniusban költésben figyel-
tek meg (Kocsis László) 
egy hazai jelölésű szárcsát a 
Ráckevei Dunán. Ez az első 
hazai nyakgyűrűs szárcsa az 
adatbankban. A madarat idén 
januárban jelölték (Lukács 

Katalin Odett) Ráckevén. 
Temminck-partfutó
2013 nyarán Ravenna közelében  
visszafogtak egy magyar gyű-
rűs Temminck-partfutót, amit 
2012 augusztusában gyűrűztek 
Ferencmajorban (Krúg Tibor).  
Az adat idén érkezett a Madár-
gyűrűzési Központba és csak most 
került feldolgozásra. Az eddig, 

rály adatunk a félszigetről, egyben 
a második legkeletebbi dankasirály 
adat a hazai adatbankban.

Viharsirály
Egy belga gyűrűs viharsirályt fog-
tak vissza (Hadarics Tibor) január 
közepén, a Soproni szeméttelepen. 
A madarat 2009 januárjában jelöl-
ték Antwerpen közelében. Ez az 
első belga gyűrűs, egyben a legnyu-
gatabbi viharsirály a hazai adat-
bankban. Elengedés előtt egy zöld, 
kódos gyűrűt is kapott, a jövőbeni 
leolvasások reményében. Szintén 
év elején érkezett egy másik, hazai 
gyűrűs példányról értesítés a 
Központba, amelyet Odesszánál 
figyeltek meg február végén. Ezt a 
madarat idén január végén gyűrűz-
ték (Verseczki Nikoletta) a Gyáli 
szeméttelepen. Ez az első ukrajnai, 
egyben a legkeletibb viharsirály 
megkerülés az adatbankban.

Fattyúszerkő
Június végén két hazai gyűrűs 
fattyúszerkőt is visszafogtak Dél-
Lengyelországban, Krakkó köze-
lében, egymástól nem messze. 
Az itthon jelölt közel másfél ezer 
fattyúszerkő közül ezek az első, 
külföldön megkerült példányok. 

Magyarországon meggyűrűzött 
309 Temminck-partfutó közül 
ez a második, amit visszafogtak 
külföldön. Korábban egy 2007-

Mind a két madarat költésben fog-
ták vissza, és fehér karakteres gyű-
rűt is kaptak. Az egyiket 1999-ben 
Debrecen közelében (Haláp, Juhász 
Lajos), a másikat Dunatetétlennél 
(Fűzfa-szék, Pigniczki Csaba) jelöl-
ték fiókaként.

ben (Mekszikópuszta, Pellinger 
Attila) gyűrűzött példányt 
Németországban fogtak vissza. 
Itthon eddig egy lengyel (1993) és 
egy svéd (1963) gyűrűs Temminck-
partfutó került meg.

Havasi partfutó 
Egy fehér, kódos gyűrűvel meg-
jelölt havasi partfutót fotóztak 
(Borza Sándor) a Hortobágyon 
(Kunmadaras) idén májusban. 
A madarat Lengyelországban, 
Gdansk közelében gyűrűzték 
2011-ben. Ez a második színes 
 gyűrűs havasi partfutó megfigyelés 
Magyar országon. Az ezt megelőző 
madarat is ugyanott jelölték 2011-
ben, és rá 5 napra figyelték meg 
(Pellinger Attila) Fertőújlakon.

Szerecsensirály
Egy 2006-ban, Hamburg közelében, 
fiókaként jelölt szerecsensirály fém-
gyűrűjét olvasták le (Bakacsi Gábor) 
a szegedi Fehér-tavon, a Korom-
szigeten. A madarat a kirepülése 
után, az első télen Marokkóban is 
leolvasták, akkor a még meglévő 
zöld karakteres gyűrűje alapján, 
amit azóta elveszített.

Dankasirály
Február elején a Krím-félszigeten 
(Sevastopol, Ukrajna) olvastak le 
egy hazai színes gyűrűs danka-
sirályt, amit 2012 telén jelöltek 
(Hegedűs Dániel) a Gyáli szemét-
telepen. Ez az első gyűrűs dankasi-

Erdei fülesbagoly
Egy szárnylappal megjelölt erdei 
fülesbaglyot fényképeztek (Kovács 
Imre) Dél-Magyarországon, 
Mélykút közelében, idén május-
ban. A madarat innen nem mesz-
sze, mindössze 36 km-re jelölték 
a Vajdaságban, 2012 februárjában 
egy telelő csapatban. Ez az első 
megfogás nélküli, jelölt erdei füles-
bagoly megfigyelés a hazai adat-
bankban. 

Nagy fülemüle
Norvégia nyugati partvidékén fotóz-
tak egy magyar gyűrűs nagy füle-
mülét idén májusban. A fémgyűrű-
nek ugyan csak egy részlete látszott 
a képen, de ez is elég volt az egyedi 
azonosításhoz. A madarat 2013 
augusz tusában gyűrűzték a Farmosi 
Madár vártán (Csihar László). Ez 
az első hazai gyűrűs nagy fülemüle 
megkerülés Norvégiában, egyben a 
legnyugatibb adata a fajnak a hazai 
adatbankban. A Magyarországon 
eddig megjelölt közel négy ezer nagy 
fülemüléből ezidáig hét pél dány 
került meg külföldön, Dániá ban, 
Fehér orosz országban (2 pld.), Izrael  -
ben, Norvégiában és Svéd ország ban 
(2 pld.). 

Karcza Zsolt

Viharsirály
Fent: Erdei 
 fülesbagoly

A Ráckevénél élő  
szárcsát láthatóan 
semennyire sem  
akadályozza a  
színes nyakgyűrű
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Bakcsók tömeges pockozása  
a Hortobágyon

A pocokgradáció 
alkalmi vám-
szedői: a bakcsók2014 NYARÁN a Hortobágy 

délnyugati részét erős 
mezeipocok-gradáció érte. 
Már május végén feltűnően 

megnőtt a lucernatáblákon és a szá-
raz gyepeken „egerésző” kócsagok, 
szürke gémek, fehér gólyák meny-
nyisége. Később a sztyeppi sirályok, 
majd a vörös gémek, végül még az 
átnyaraló darvak is rámozdultak 
erre az élelemforrásra.

Először június 1-én figyeltem 
meg, hogy a Nagyiváni-pusztán,  
a Danyi-tanya melletti lucernán 
négy bakcsó fényes nappal lesben 
állva igyekszik pockot zsákmá-
nyolni. Sikeres fogás után a széna-
bálákon álldogálva emésztettek. 
A következő hetekben is észleltem 
hasonló eseteket.

Július 2-án a hajnali és kora reg-
geli napszakban alig három óra 
leforgása alatt a Nagyiváni-puszta, 
Parajos és Kócs lucernásain, leara-
tott gabonatábláin és kaszálótarlóin 
összesen 102 bakcsót sikerült össze-
számlálni. A mezei pocok ekkorra 

már olyan sűrűségben lepte el a 
helyszínt, hogy a 3-5 fős laza cso-
portokba összeálló bakcsók egymást 
nem zavarva mintegy negyedórán-
ként zsákmányoltak. A termetesebb 
pockokat is könnyedén nyelték le.  
Ez a rágcsálókat tizedelő tevékeny-
ségük a július 9-én kezdődő nagy 
esőzésekig tartott. E néhány hét 

alatt a pockokra specializálódott 
bakcsók étrendjében a kisemlősök 
aránya akár a 70%-ot is elérhette. 
Ráadásul mindezt nem a megszo-
kott éjszakai aktivitásuk során vet-
ték magukhoz, hanem nappal.

A hazai szakirodalomból két 
szerző is készített alapos táplálko-
zásvizsgálaton alapuló tanulmányt 
a bakcsókról. Vasvári Miklós 1939-
es cikke (A bakcsó és üstökös gém 
táplálkozási oekológiája. Aquila, 
42-45. p. 556-613) 3,5% emlőst jelez 
a halak, békák, vízirovarok domi-
nanciája mellett. Kovács Béla 1970-
ben megjelent írásában (A bakcsó /
Nycticorax nycticorax/ Hortobágyon 
gyűjtött táplálékösszetételének vizs-
gálata. Debreceni Agrártudományi 
Főiskola Közleményei 15. p. 87-132) 
10%-ot meghaladó rágcsálót muta-
tott ki, amit az is okozhatott, hogy 
tanulmányában az 1964-es év 
rekordméretű hortobágyi mezeipo-
cok-gradációját is feldolgozta.

Kovács Gábor

A VERÉBFÉLÉK 
(PASSERIDAE) család-
jába tartozó berki veréb 
(Passer hispaniolensis) 

a mediterrán vidékek gyakori köl-
tőfaja, amely Európa dél-nyugati 
területein állandó madár, dél-keleten 
viszont az állomány vonuló. 

A hím fejteteje gesztenyebarna, a 
pofafolt fehér, a keskeny szemöldök-
sávja fehéres, a mell és a dolmány 
feketén mintázott, míg a házi veréb-
től (Passer domesticus) terepen nehe-
zen elkülöníthető tojó, csőre vasko-
sabb, alsótestén pedig határozottabb 
a szürke csíkozás. Hangja csilinge-
lőbb, mint a házi veréb csiripelése, 
de a hang alapján történő azonosítás 
vegyes telepekben nem könnyű.  
A berki veréb a házi verébhez hason-
lóan koloniális fészkelő, de telepeit 
sokszor szövőmadár módjára fákra 
építi, továbbá előszeretettel költ öreg 
gólyafészkekben is.

A Bács-Kiskun megye déli részén 
található Bácsborsód településen  
a 2014. évi Gólya Road Show prog-

ramsorozat keretében június 13-án 
a gólyafiókák gyűrűzése közben egy 
etető hím berki veréb jelent meg 
az Árpád vezér utcai fészeknél. A 
madárról bizonyító fotók is készül-
tek. A megfigyelők később az etető 
tojót is észlelték ezzel bizonyossá 

vált, hogy nem egy hibrid párról van 
szó. A madarak június végén az első 
fészekalj kirepülése után másodköl-
tésbe kezdtek. A hím napokig hordta 
a fészekanyagot az új fészekhez, ami 
a gólyafészek oldalában, az előzőhöz 
20 centiméter távolságra épült.  
A madarak rendszeres megfigyelése 
során kiderült, hogy mindhárom 
verébfaj „albérlője” a bácsborsódi 
fehér gólyáknak.

Magyarországhoz legközelebb a 
Vajdaság déli részén és Bánátban költ, 
többnyire gólyafészkekben. A berki 
verébnek ez az első hazai bizonyított 
előfordulása és egyben költése is, 
melyet már oly régóta vártak a hazai 
madarászok. A szerb határ menti 
települések gólyafészkeinek sziszte-
matikus átvizsgálása idén több ered-
ményt már nem hozott, tehát egy-
előre ez az egy fészkelő pár képviseli  
a fajt a hazai költőfajok listájában.

Schneider Viktor, Tamás Ádám

www.rarebirds.hu

Új faj a hazai faunában:  
berki veréb Bácsborsódon

Madártani 
Tájékoztató

Fiókáit etető 
berki veréb hím 
– a faj egyik első 
magyarországi 
képviselője
Lent: A berki 
verebeknek (is) 
otthont adó 
gólyafészek

 Az MME helyi csoportjainak elérhetőségei a világhálón: www.mme.hu/helyi_csoportok
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 Madárgyűrűzési Központ a honlapunkon: www.mme.hu/madargyuruzes_es_madarvonulas-kutatas

A KÖVIRIGÓ (Monticola 
saxatilis) az énekesma-
darak rendjébe tar tozik, 
ahová a taxo nómu    sok 

mintegy 1000 családot sorolnak. 
Ezek egyike a rigóféléké, amely 96 
nemzetségből és 336 fajból áll. Olyan 
közismert fajok és közeli rokonaik 
taroznak ebbe a családba, mint a 
rigók, fülemülék, rozsdafarkúak, 
csukok, hantmadarak, sámarigók és 
számos további mellett a kövirigók. 
Utóbbiaknak 14 faja ismert, ezek 
közül négy Madagaszkáron, további 
négy Afrika Egyenlítőtől délre eső 
területein, egy északkelet Afrikában, 
három Ázsiában él, míg további 
két fajuk eurázsiai elterjedésű. 
Utóbbiak egyike a kövirigó, míg a 
másik faj a már nálunk is előfordult 
kék kövirigó, amely a szomszédos 
Horvátország dalmáciai partvidékén 
kifejezetten gyakori, számos helyen 
a városokban is megtalálható. Ez 
utóbbi fajt Málta nemzeti madara-
ként tartják számon.

A kövirigók legtöbbjére jellemző, 
hogy a kék és vörös színekben pom-
pázó hímek mellett a tojók szerény 
barna színűek, de farkuk ugyanúgy 
rozsdás, mint a hímeké.

A kövirigó Európában az Ibériai- 
és az Appennini-félszigeten, 
Francia   országban, Svájcban, 
Ausztriá  ban a Balkán-félszigeten, 
Romániában, Törökországban és a 
Kaukázusban, illetve Ukrajnában 
és Oroszországban fészkelő madár.  
Észak-Afrikában több helyen is költ 
kisebb szigetszerű állománya, pl. 
az Atlasz hegységben. Ázsiában a 
Bajkál-tóig terjed elterjedési területe, 
magába foglalva Mongóliát is. 

Az 1990-es évek felmérései, 
illetve állománybecslései alapján a 
teljes európai állományát 100 000 
és 300 000 pár közé tették, melynek 
jelentős része Törökországban él. 

Romániában ezres, míg Horvát-
or szágban maximum ötezres állo-
mányt feltételeztek annak idején.

A kövirigó általában a magasabb 
hegységek lakója, bár Magyar or  - 
szá gon, amikor még fészkelt, a kife-
jezetten alacsony tengerszint feletti 
területeken is költött. A magas 
hegyek kopár részeit, lávafolyáso-
kat, kőgörgeteges, sziklás területeket 
kedveli, amelyeket, rövidfüves nyílt 
területek öveznek. Nem idegenke-
dik az emberi létesítményektől sem. 
A II. világháború után a budapesti 
Moszkva téren romos épületeken 

rendszeresen 
megfigyelték, 
valószínűleg köl-
tött is. Vonuló 
madár, amely 
Afrikában a nyu-
gati partoktól a 
keletiig húzódó 
Szahara alatti, 
az Egyenlítőtől 
északra eső kes-
keny sávban 
tölti a telet. Az 
Egyenlítőt csak 
Kelet Afrikában, 
Kenyában éri el, ahol pl. a Tsavo 
Nemzeti Parkban működő gyűrűző 
állomáson rendszeresen hálóba 
kerül egy-egy példánya. Itt bokros 
szavannán él. Több magyar madár-
gyűrűző is járt ezen az állomáson, 
akiknek alkalmuk volt megfigyelni, 
hogy a madarak odavonzását segítő 
reflektorok előtt hemzsegő rova-
rokat az éjszaka vadászó kövirigók 
mellett számos további madárfaj is 
előszeretettel zsákmányolta.

A kövirigó magyarországi 
kipusztulása – Lengyelországból és 
Szlovákiából is eltűnt – a szemünk 
előtt zajlott le, ezért is különösen 
fájdalmas, hiszen nem egy évszá-
zadokkal ezelőtti csak a szakiroda-
lomból ismert eseményről van szó. 
Madarász társaink közül nagyon 
sokan emlékeznek még a Vértes,  
a Pilis, a Budai hegyek, a Börzsöny, 
a Bükk jelentős kövirigó állomá-
nyaira, de rendszeres fészkelő volt 
a tokaji és a villányi szőlőhegyeken 
is. Budapest közvetlen környékén 
a Budaörs feletti kopár hegyekben 
még az 1970-es években is rendsze-
res fészkelő volt. Sokan még ma is 
azt gondolják, hogy talán valahol 
egy rejtett kőbá-
nyában még költ 

néhány pár.  

A valóság azonban az, hogy az 
utóbbi öt évben már a vonuló, 
kóborló példányok előfordulása is 
szenzáció számba megy, hiszen alig 
néhány adata van ebből az időszak-
ból. Az előző században nemcsak 
számos helyen fészkelt, de állomá-

nya is jelentős volt. Az 1950-60-as 
években keletkezett hazai tojás-
gyűjtemények mindegyikében több 
fészekalja is megtalálható, ami szin-
tén jelzi, hogy nem volt ritka madár. 
Schmidt Egon és Farkas Tibor kövi-
rigóról írt remek monográfiája és az 
abban található adatok is bizonyítják 
egykori stabil állományának léte-
zését.

A kövirigó sziklapárkányon, 
épületek zugaiban, támfalakban 
és nagyon gyakran földön építi 

fészkét, amely a környéken fellel-
hető száraz növényi szálakból áll. 
Belsejét vékony gyökérszálakkal 
béleli, tollat, pihét vagy más ezekhez 
hasonló finomszerkezetű anyagot 
azonban nem használ. A földön lévő 
fészkei legtöbbször egy-egy nagyobb 
fűcsomó, kő vagy más, felülről taka-
rást biztosító terepalakulat alá épül-
nek, de nem ritkák a szabad állásúak 
sem. Általában évente csak egyszer 
költ, de egyes párok néha kétszer is 
nevelnek fiókát. A kotlás a tojó fel-
adata, amely barnás színezetével jól 
rejtőzik még a nyíltabb helyen lévő 
fészkek esetében is. A hím közben 
egy-egy vártahelyen énekel, időn-
ként odaszáll a fészekhez és ellenőrzi 
azt. A fiókákat a két szülő felváltva 
táplálja, elsősorban rovarokkal, 
főleg sáskákkal. Érdekessége, hogy 
a nagyobb fiókákat gyakran etetik 
gyíkokkal. A budaörsi kopárokon 
fészkelők rendszeresen etettek az  
ott élő pannongyíkkal, amely ma 
már fokozottan védett állatfaj 
hazánkban.

Kipusztulás  
két évtized alatt
Az 1980-es években még rend-
szeres fészkelő volt hegységeink 
nagyobb kőbányáiban, dolomit  
és mészkő kopárok környékén.  
A Tokaj hegyen 1979-ben Mercsák 
László még 2-3 fészkelő párt talált, 
de ebben az időben a bükki Bél-
kövön is több páros állománya köl-
tött, csakúgy, mint a dunabogdányi 
kőbányában, vagy a börzsönyi 
Szent Mihály-hegy oldalában, ahol 
1979-ben Dénes János a fészkét is 
megtalálta. 2000 után már csak a 
Bükkből vannak biztos fészkelésre 
utaló adataink. Nagy valószínűség-
gel kijelenthetjük, hogy az utolsó 
kövirigó párunk a bükki Bélkőn 

költött 2007-ben, ahol Fitala Csaba 
többször is megfigyelte a 
párt.  Azóta egyetlen fész-

kelésre utaló előfordu-
lásáról sem tudunk.  
A hazai állomány eltű-

nésének időszakában  
a tőlünk északabbra fészkelő 
állomány is felmorzsolódott. 

Az okokat azonban nem ismer-
jük. Azt tudjuk, hogy a faj Kelet-
európai költőterületének jelentős 
részét elvesztette, miközben ezeken 
az élőhelyeken az életfeltételei még 
ma is megvannak. Természetesen 

A kövirigó természetrajza

Fauna- 
história
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Jelenleg sajnos 
Magyarországon 
már nem fészkel 
a kövirigó
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Székelykő –  
a kövirigó jelleg-
zetes élőhelye

Mennyi hattyú él a Balatonnál?

A Balatonnál 
idén 24 költő 
hattyúpárt 
regisz  tráltunk, 
amelyek össze-
sen 123 fiókát 
neveltek.  
A nádas ban 
 esetlegesen 
rejtőző további 
hattyúk miatt  
a valós létszám 
ennél vélhetőleg 
magasabb
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TALÁN EZT KÉRDEZIK 
tőlünk leggyakrabban, ami-
kor madárfelmérést végzünk, 
vagy épp hattyúkat gyűrű-

zünk a Balatonon. Természetesen 
pontos számot nagyon nehéz meg-
határozni, de alapos felméréssel 
jó becslés adható. Mivel a kérdés 
minket is érdekel, rendszeresen 
végzünk vízimadár-számlálásokat 
a Balatonon. 

A legtöbb bütykös hattyú 
július–szeptember között a vedlési 
időszakban tartózkodik a Balaton, 
becsléseink szerint számuk ilyen-
kor elérheti az 500–600-at. Az idén, 
július közepén tartott felmérésünk 
alapján közel félezer (473) példányt 
számoltunk a teljen Balatonon. 
Ennél csak több lehet a tavon, 
hiszen néhányan megbújhattak 
olyan nádasokban, öblökben, ahová 
nem tudtunk bejutni vagy belátni. 
Hogy a megbúvó, meg nem szám-
lált egyedek mennyiségét mini-
malizáljuk, ezért a felmérés egy 
részét nem partról, hanem hajóról 
végeztük az északi part nagyobb 
összefüggő nádasai előtt. A korábbi 
évek tapasztalataihoz hasonlóan a 
madarak nagyobb részét (58%) az 

északi parton figyeltük meg, ebből 
csak Balatonfüreden 82 pld gyüle-
kezett. 

A felmért egyedek kétharmada 
vedlő; a költőpárok száma 24, 
szaporulatuk összesen 123 fióka 
volt. A fiókák nagy része barnás 
(vad), egyötöde fehér színezetű 
(immutabilis) volt. A költők meny-
nyisége némileg több lehet, mivel  
a vedlő madarakhoz képest valószí-
nűleg több bújt el nádasokban vagy 
rejtett öblökben. A fészkelők leg-
többje (több mint kétharmad) szin-
tén az északi parton tartózkodott, 
csupán hét családot figyeltünk meg 
a déli oldalon.

A számlálást követően egy 
hónappal rendezte meg az MME  
a IV. Balatoni Hattyú Road Show-t, 
ahol nagy érdeklődés közepette 
(790 látogató kísérte figyelemmel 
a programot) sikerült 74 madarat 
gyűrűzni, illetve 64 példány gyű-
rűjét leolvasni. A befogott bütykös 
hattyúkat színes gyűrűvel is megje-
löltük, a legtöbb lábgyűrűt kapott.

Visszatérve a kezdeti kérdéshez, 
a második kérdés mindig az, hogy: 
nem túl sok ez? Mihez képest?  
De ez már egy másik történet…  

A bütykös hattyú természetvédelmi 
és társadalmi vonatkozásaival 
 kapcsolatban egy kutatást indítot-
tunk, ahol kíváncsiak vagyunk 
mindenki véleményére. Ha Önt 
is érdekli a kérdés és tud néhány 
percet szánni egy kérdőív kitölté-
sére, kérjük keresse fel a kutatással 
 kapcsolatos weboldalunkat:  
http://vadgazdalkodas.emk.nyme.
hu/hattyu.html.

Mind a kutatás, mind a gyűrű-
zés nem képzelhető el az önkén-
tesek munkája nélkül. Sajnos az 
összes segítő neve nem férne itt el, 
ezért önzetlenségüket név nélkül is 
ezúton köszönjük! 

A kutatás az Európai Unió és 
Magyarország támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-
11-1-2012-0001 azonosító számú 
„Nemzeti Kiválóság Program – 
Hazai hallgatói, illetve kutatói sze-
mélyi támogatást biztosító rendszer 
kidolgozása és működtetése országos 
program” című kiemelt projekt kere-
tei között valósult meg.

Kovács Gyula,  
Szinai Péter

vannak olyan 
élőhelyei, ame-
lyek átalakultak, 
de összességében 
ezzel semmikép-
pen sem magya-
rázható hatalmas 
területről történt 
eltűnése. Az is 
valószínűtlen, 
hogy az eltűnt 
Kelet-európai 
állomány elszigetelt populációt 
alkotott és az egyre fogyatkozó állo-
mány máshonnan nem tudott feltöl-
tődni. A klímaváltozást is kizárhat-
juk, mert egyrészt akkoriban ennek 
még semmilyen jele nem mutatko-

zott, másrészt 
a kövirigó pl. a 
Vértesben vagy 
Budaörsön kife-
jezetten meleg 
helyeken élt. 
Sokkal valószí-
nűbbnek tűnik 
a telelőterületen 
történt negatív 
hatás, pl. nagy-
mértékű mérge-
zés, amely a mi 
térségünkben 
élő állomány 
költőterületét 

érintette súlyosan. Ennek azon-
ban ellentmondani látszik, hogy 
Romániában az erdélyi Székelykőn 
még ma is jelentős, sok tízpáros 
állománya költ, és Horvátországban 
is sokfelé megtalálható, bár sehol 
sem gyakori. Ugyan akkor Svájc-
ban és Francia országban is észlelték 
egyes területekről történt eltűnését, 
miközben ezen ország más részen 
stabil fészkelő állományai vannak.

Mivel az utóbbi évtizedben kife-
jezetten ritka vendéggé vált, sajnos 
belátható időn belül nem remény-
kedhetünk egy kedvező fordulat-
ban, az egykori költőhelyek ismételt 
elfoglalásában. Jó lenne azonban 
kideríteni a valós 
okokat, mert 
ha a kövi-
rigót 

már nem is tudjuk meg-
menteni, azt minden-

képpen el kellene kerülni, hogy más 
fajok is hasonló sorsra jussanak.

Haraszthy László
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Farkas Tibor
1921-ben született Budapesten 
és 1996-ban hunyt el 
Pietermaritzburgi (Dél-Afrikai 
Köztársaság) otthonában. 1956-
ban hagyta el Magyarországot 
kifejezetten azért, hogy madár-
tani kutatásaihoz egy olyan 
országot keressen, amelyből 
szabadon mozoghat a világban. 
Először Ausztriában, majd 
Németországban dolgozott, 
végül pedig a Dél-Afrikai 
Köztársaságban telepedett le. 
Innen járt Zambiába, 
Zimbabwebe és Madagaszkárra 
kedvenc madarai, a kövirigók 
után. A Dél- Afrikában és 
Madagaszkáron élő nyolc kövi-
rigó fajról számos tanulmánya 
jelent meg.  Itthoni munkássága 
az ELTE Állatrendszertani 
Tanszékéhez kötődik, 
ahol Dudich Endre pro-
fesszor irányítása mellett 
megírta Magyarország 
Ornithofaunája című 
kandidátusi értekezését, 
amelyet azután 1958-ban 
már németül újra elkészí-
tett, és Ornithogeografia 
Ungarns című kötetben 
publikált Németország-
ban. Kiváló szemű mada-
rász volt, ennek köszön-
hette egy új madárfaj 
felfedezését is. 1968-ban 
az Amerikai Egyesült 
Államokban a New Yorki Termé-
szettudományi Múzeum ban 
tanulmányozta a hatalmas rigó-
gyűjteményt. A különböző köviri-
gófajok kitömött példányainak 
vizsgálata közben feltűnt neki, 
hogy egyes példányok eltérőek 
attól a fajtól, amelynek azokat 
határozták. Az itt szerzett ismere-
tei alapján kereste fel a kérdéses 
példányok madagaszkári élőhe-
lyét és terepi megfigyelései alap-
ján, egy új kövirigó fajt írt le, 
amelyet Bensonról – a híres 
Afrika kutató angol ornithológus-
ról – Monticola bensoninak neve-
zett el. Az új fajról szóló leírást 
1971-ben közölte.

1973-tól a bloemfonteni 
Nemzeti Múzeum madártani 
osztályát vezette 1986-ig, ami-
kor nyugdíjba vonult.

Farkas Tibor Dél-Afrikában 
leszármazottak nélkül hunyt el, 
hamvait végakarata szerint kert-
jében szórták szét 1996. augusz-
tus 20-án.

Schmidt Egon
egyesületünk tiszteletbeli 
elnöke az egykori Madártani 
Intézet munkatársa és Keve 
András kollégájaként a rigófé-
lék, azok közül is elsősorban a 
fülemülék, kövirigó, kékbegy, 
kerti rozsdafarkú és a poszátafé-
lék specialistájává képezte ki 
magát. Kedvenc rigóféléi mellett 
hatalmas munkabírásának 
köszönhetően a baglyok táplál-
kozásvizsgálatával is sokat fog-
lalkozott és azok köpeteiből 
kereken 100 000 zsákmányálla-
tot határozott meg, amellyel 
megalapozta az egyes kisemlős 
fajok hazai elterjedési térképeit. 
Kékbegyről szóló monográfiáját 
elsősorban dinnyési kutatásai 
alapján írta meg, míg a kövirigó-
kat főleg Budaörsön és 
Badacsonyban kutatta. Farkas 
Tiborral írt közös monográfiája 
ma is alapműnek számít. A 
Madártani Intézet megszűnése 
után, a kutatómunkától az isme-
retterjesztés felé fordult és egyre 
nagyobb mértékben írói ambíci-
óinak szentelte idejét. Első 
könyve a Madarakról mindenki-
nek megalapozta ismertségét és 
rögtön jelentős elismerést szer-

zett vele. Munkásságát 
ma már szinte meg-
számlálhatatlan cikke 
és 89 könyve alapján 
széleskörű társadalmi 
elismertség övezi. 
2009-ben Kossuth 
Díjjal tüntették ki. 
Könyvesboltokban 
megvásárolhatók 
művei, e mellett töb-
bek között a Madár-
távlatban is rendszere-
sen olvashatók írásai.
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A www.mme.hu honlap „Szemléletformálás” menüpontja alatt            számos hasznos információt találnak az érdeklődő pedagógusok.

Könyvtárat és ismeri meg működé-
sét, állományát.

A Könyvtár teljes állománya  
kereshető a www.termeszetve-
delem.hu/konyvtar és a www. 
dunaipoly.hu oldalakon található 
online katalógusban.

A jelenlegi állomány közel 
10.000 kötet könyvet, 1000-féle 
időszaki kiadványt és több mint 
1600 kutatási jelentést tartal-
maz. A Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
értékes könyvállománya is a 
Könyvtárat gazdagítja, mely első-
sorban az ornitológiával és ter-
mészetvédelemmel kapcsolatos 
dokumentumokat őrzi, de jelentős 
a zoológiai, botanikai, földrajzi 
tematikájú gyűjteménye is. 

A fenntartó jóvoltából az 
 olvasók kézbe vehetik az Animal 
Conservation, The Auk, Bird 
Conservation International, 

Birding World, British Birds,  
Bulletin of the British 
Ornithologist, Conservation 
Biology, Journal of Avian Biology, 
Journal of Field Ornithology, The 
Journal of Raptor Research, Oryx, 
Restoration Ecology, Waterbirds 
legújabb számait. 

Csereanyagként nagy szerepet 
játszik a Könyvtár fejlesztésében az 
először 1894-ben kiadott és azóta 
is folyamatosan megjelenő Aquila 
c. folyóirat. A Könyvtár több mint 
200 külföldi és 50 magyar partner-
intézménytől e fontos folyóiratért 
cserébe kap kurrens folyóirato-
kat. Néhány cím: Alauda: Revue 
internationale d'Ornithologie, 
Birds Study, Ciconia, Dutch 
Birding, der Falke, Ibis, Living 
Bird, der Ornithologischer 
Beobachter, World Birdwatch, 
Acta Biologica Debrecenina, Acta 
Zoologica Academiae Scientiarum 

Hungaricae, Calandrella, Magyar 
Apróvad Közlemények, Magyar 
Vízivad Közlemények.

Könyvtárunk biztosítja számos 
természettudományos folyóirat tar-
talomjegyzékének feldolgozását az 
online elérhető MATARKA adat-
bázisban (Magyar folyóiratok tar-
talomjegyzékeinek kereshető adat-
bázisa). A munkának köszönhetően 
az oldal hazai és külföldi használói 
gyakran keresik a Könyvtárat az 
adatbázisban talált cikkek-folyóira-
tok elérhetőségéért.

2014-ben, a Herman Ottó 
emlékév keretén belül, országszerte 
nagyon sok rendezvénnyel emlé-
keznek meg „az utolsó magyar 
polihisztorról”, halálának 100. 
évfordulóján. A Könyvtár állomá-
nyát több Herman Ottó kézírásával 
is ellátott kincs gazdagítja. 

Herman Ottó relikviái mellett 
számos tudománytörténeti értéket 
is talál az olvasó Chernel István, 
Csörgey Titusz, Schenk Jakab, Keve 
András munkásságából-hagyaté-
kából.

Sipos-Bartl Boglárka

A KÖNYVTÁRUNK  
az 1893-BAN Herman 
Ottó kezdeményezésére 
megalapított Madártani 

Intézet kézikönyvtárának jog-
utódja. A 20. század első felében 
világszerte számon tartott gyűjte-
mény az 1944-es bombázások alatt 
szinte teljesen megsemmisült. A 
Könyvtár újjáfejlesztése elsősorban 
a neves ornitológus, Keve András 
érdeme, akinek hatalmas munkával 
sikerült létrehoznia a mai állomány 
gerincét képező ornitológiai szak-
könyvtárat. Emlékének tisztelettel 
adózva a Könyvtár 2008-ban fel-
vette Keve András nevét. A gyűjte-
mény gondozásában elévülhetetlen 
érdemeket szerzett Büki József, aki 
közel 20 évig szolgálta a Könyvtár 
üzemeltetését, bővítését, közkincs-
csé tételét. Nyugdíjba vonulását 
követően 2012. január 1-től a Duna-

Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
vállalta a fenntartói feladatokat, 
februártól  új könyvtáros kezdte 
meg munkáját.

A közelmúltban több fejlesztés is 
történt a Könyvtárban: 

Új RFID-rendszer kialakításával 
minden dokumentum egyedi azo-
nosító címkét kap, mely végigkí-
séri az egyes példányokat az összes 
könyvtári folyamaton, megköny-
nyítve és felgyorsítva ezzel a könyv-
tári munkát.  

A raktárak túlzsúfoltságát 
tömörraktár polcrendszerrel sike-
rült megszüntetni. A két raktár-
helyiségben kiépített több mint 
120 hasznos polcfolyóméternyi, 
sínrendszerrel működő, hajtókerék-
kel mozgatható polcrendszer teljes 
mértékben megoldotta a Könyvtár 
állományának raktározási problé-
máit. 

Egykor  
és most

A Keve András Madártani 
és Természetvédelmi 
Szakkönyvtárról

A Keve András 
Madártani és 
Természetvédelmi 
Szakkönyvtár 
jelenlegi állománya 
közel 10 000 köny-
vet, ezernyi idő-
szaki kiadványt és 
több mint 1600 
kutatási jelentést 
tartalmaz

Balra: Környezeti 
nevelés a könyv
tárban 
Fent: a tömör
raktár képe 
Lent: és egy 
 eredeti relikvia: 
Herman Ottó 
kócsagrajza

A Könyvtár fontos helyszíne a 
Jókai-kertben zajló rendezvények-
nek, szakvezetéseknek.

A Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
és a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság minden évben két 
alkalommal (májusban a Madarak 
és Fák Napja alkalmából és szept-
emberben a Kulturális Örökség 
Napjain) ingyenes Családi Napot 
tart a Jókai-kertben. A látogatók 
a rendezvények ideje alatt játékos 
könyvtári programokon vehetnek 
részt, emellett ezeken a napokon is 
szép számmal keresik a Könyvtár 
állományában található műveket 
és egyre több rendezvénylátogató 
válik a Könyvtár későbbi rendsze-
res olvasóvá.

A Jókai-kertben egész évben 
zajló szakvezetések alkalmával 
is számos érdeklődő keresi fel a 
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 Patkós Stúdió a világhálón: www.patkosstudio.hu

A Z MME a Környezet- 
és Természetvédelmi 
Oktatóközpontok 
Országos Szövetsége 

(KOKOSZ) konzorciumi partne-
reként vesz részt az "Égigérő tan-
terem" című, SH/4/10 regisztrációs 
számú projektben, ami a Svájci 
Hozzájárulási Program támoga-
tásával valósul meg 2012–2016 
között.

A KOKOSZ és az MME olyan 
tevékenységcsomag megvalósításán 
dolgozik, melynek fő célkitűzése a 
közoktatási intézményhasználók, 
erdei óvoda/iskola szolgáltatók, csa-
ládok, döntéshozók szemléletfor-
málása, környezettudatosságának, 
környezetkultúrájának és környe-

zet-etikájának fejlesztése. Célunk 
a fenntartható életmód és az ehhez 
szükséges viselkedésminták minél 
szélesebb körű elsajátíttatása, gya-
korlatba történő átültetése. 

A projekt megvalósítása orszá-
gos lefedettségű és fő célkitűzése 
a Natura 2000 területek bemu-
tatása, népszerűsítése, továbbá a 
meglevő erdei óvoda/iskola prog-
ramok fenntartása, kiterjesztése, a 
finanszírozási háttér problémáinak 
megoldása. A szolgáltatók szakmai 
innovációjának biztosítása érde-
kében a pályázat keretében többek 
között műhelymunkákra, képzé-
sekre, tananyagfejlesztésre kerül 
sor. Emellett kidolgozunk a gyer-
mekek számára vonzó, valamint 

Környezeti 
nevelés
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A Natura 2000 és a gyakorlati 
természetvédelem téma  
újszerű bemutatása óvodások 
és kisiskolások számára

– Oktatási segédanyagok fejlesztése  
    a Svájci Alap támogatásával –

A KOKOSZ-MME konzorciumi 
pályázata a tananyagfejlesztés kap-
csán két természetvédelmi szakmai 
terület: a Natura 2000 hálózat, és az 
otthon, az óvodában és az iskolában 
is alkalmazható gyakorlati termé-
szetvédelem eszközeinek és mód-
szereinek bemutatását jelölte meg 
célként. A koncepció kidolgozásánál 
az volt a célkitűzésünk, hogy az 
elméleti ismeretek átadása mellett 
gyakorlati természetvédelmi tevé-
kenységre is ösztönözzünk. 

A tananyagfejlesztés kézbe 
vehető, játékos foglalkoztató ele-
meket tartalmazó részének kidol-
gozását a munkára jelentkezők 
ajánlatainak áttekintését követően 
azzal a Patkós Stúdióval (www.
patkosstudio.hu) kezdtük el, mely 
már évek óta együttműködik az 
MME-vel, többek között ők készítik 
számunkra a Madárbarát mintakert 
tanösvény tábláit. A fejlesztés során 
a Stúdió munkatársaival közösen  
a következő pedagógiai alapelveket 
fogalmaztuk és valósítottuk meg:
• A gyerekek minden esetben a 

korosztály számára vonzó vizu-
ális megjelenésű, térbeli kivite-
lezésű és működésű, motorikus 
tevékenységet is igénylő formá-
ban ismerkedhessenek a témával.

• A segédanyagcsomag háromdi-
menziós elemeinek működése 
tartalmazzon olyan újszerű meg-
oldásokat, melyek már önma-
gukban is figyelemfelhívóak, 
tevékenységre ösztönzőek. 

• A foglalkoztató elemekhez 
minden esetben kapcsolódjon 
olyan pedagógiai háttéranyag, 
a könnyű kezelhetőség miatt 
kisméretű, A5 formátumú mun-
kafüzet, melynek segítségével a 
témában kevesebb háttérismeret-
tel rendelkező vagy akár járatlan 
pedagógus is fel tudjon készülni a 
foglalkozások megtartására. 

• A munkafüzet és a kapcsolódó 
tevékenykedtető segédanyag vizu-
ális elemei legyenek azonosak. 

• A kidolgozott oktatási segéd-
anyag tematikája a továbbfejleszt-
hetőség miatt modulárisan bővít-
hető legyen. 

• A további bővíthetőség érdeké-
ben a két témához kapcsolódó 
munkafüzetek úgynevezett „kap-
csos könyv” kialakításúak, gyű-
rűs mappába gyűjthetőek, lefűz-
hetőek legyenek. 

A NATURA 2000 téma 
elkészült anyagai

Élőhelykirakók
A pályázati támogatás keretében 
megvalósuló első körös fejlesztés-
ben három élőhelytípus: a gyepek 
és szántók, az erdők, valamint 

a vizek nyári világát bemutató 
élőhelykirakók (puzzle-k) készültek 
el. Mindhárom központi motívuma 
az adott élőhely kézzel festett képe, 
amit a gyerekek által is ismert és 
ritkaságuk miatt védendő, gyak-
ran Natura 2000 jelölőfaj élőlények 
népesítenek be. A kirakó alapanyaga 
vékony falap, erre kerül a kézzel fes-
tett képről készült nyomat, majd ezt 
követően kézi munkával készülnek 
el az elemek (hasonlóan a cikkben 
bemutatott többi kirakóhoz), illetve 
az egység oldalra csúsztatható tető-
vel ellátott szállítódoboza.

A kirakók három az egyben 
rendszerűek – azaz mindegyikkel 
háromféle tevékenység végezhető. A 
hagyományos puzzle funkció mellett 
minden egységben megtalálható az 
élőhely kirakását segítendő színes 
nyomat, valamint az erről készült 
színező-kifestő lapok. Ezekből a 

fekete-fehér lapokból több is van a 
dobozokban, de kialakításuknak 
köszönhetően szabadon fénymásol-
hatóak, sokszorosíthatóak, illetve ha 
elfogynának, az MME honlapjáról 
"(www.mme.hu > Szemléletformálás 
> Pedagógusoknak/szülőknek > 
Kirakók, játékos foglalkoztatók) le 
is tölthetőek. A harmadik funkciót 
azok a memóriakártyák képezik, 
amiken az egyes élőhelyi festmények-
ben megjelenő állatok képe látható.

A tananyagfejlesztés előzőekben 
ismertetett alapelveinek megfelelően 
mindhárom élőhelyi foglalkoztató-
hoz kapcsolódik egy-egy színes, gyű-
rűs mappába lefűzhető pedagógiai 
segédanyag-füzet is. Ezek 28–32  
A5 oldal terjedelemben mutatják be 
az adott élőhely jellemzőit, a képen 
bemutatott élőlényeket, illetve az élő  - 
helytípuson alkalmazható leggyako -
ribb természetvédelmi megoldásokat.       

Háromrétegű fajkirakók
A tananyagfejlesztésnél alapvető 
szempont volt a tevékenykedtető 
elemek újszerűsége is. Ennek egyik 
megavalósulása az innováció több 
elemében is visszaköszönő, többré-
tegű kirakó elv. Ez azt jelenti, hogy a 

Magyarország mintegy 410 madár-
faját bemutató honlap oldalakat is.     

Alapelvek és előkészítés
A természet védelmével kapcsolatban 
az írni, olvasni már tudó fiatalok, a 
felnőttek és a gazdálkodók számára 
rengeteg népszerű ismeretterjesztő 
és szakmai anyag készült és készül 
nyomtatott és interneten elérhető 
formában. A Svájci Hozzájárulási 
Program éppen azért ítélte támo-
gatásra méltónak a KOKOSZ és az 
MME közös pályázatát, mert célki-
tűzéseink között kiemelt helyen sze-
repel a kisiskolás és az óvodás kor-
osztály, valamint pedagógusaik és a 
szülők elérése speciális segédanyagok 
kidolgozásával.

©  Orbán Zoltán
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vizuális tartalom, az elmesélt törté-
net egymás alatt több, akár három-
négy rétegben jelenik meg, melyek 
közül legalább kettő aktív szint, 
azaz mindegyiket külön-külön ki 
kell rakni. A szintén fából készülő, 
kézzel festett nyomatú, háromré-
tegű fajkirakók az élőhelykirakók 
élőhelytípusainak további öt, több-
ségében Natura 2000 jelölő állatfaját: 
a mocsári teknőst, a rákosi viperát, 
a túzokot, az erdei fülesbaglyot és a 
mezei nyulat, illetve ezek szaporodá-
sát, kicsinyeit mutatják be. Ehhez az 
öt elemhez nem kapcsolódik önálló 
munkafüzet, a leírás az egyes kira-
kók fedőlemezén olvasható.   

Gyurgyalag költőfal  
– hasábkirakó
A kisgyerekek még fejlődő, kismé-
retű tárgyak mozgatására kevésbé 
alkalmas finommotorikai sajá-
tosságait szem előtt tartva ez az 
elem három nagyméretű, fektetett, 
négyoldalú hasáb alakú, kézzel fes-
tett nyomatú egységből áll. Ezek 
megfelelően összeforgatva adnak ki 
egy-egy, összesen négy képet, amik 
a gyurgyalagok beköltözését, fészek-
üreg-ásását, tojásrakását és fióka-
nevelését, valamint a költőfalak fel-
újítását mesélik el. Mind a hasábok, 
mind a szállítódoboz fából készül 
és az egységhez lefűzhető, 8 oldalas 
munkafüzet is tartozik.  

Óriás memória
A fadobozos, falapokon kézzel 
készült festmény nyomatokat tartal-
mazó játék tíz fajt: a mezei tücsköt, 
a kardoslepkét, a bikapókot, a foltos 
szalamandrát, a parlagi sast, a vadger-
lét, a jégmadarat, a barázdabillegetőt 
és a mezei hörcsögöt ábrázolja, illetve 
mutatja be a nyolcoldalas füzetben. 

Állványos memória
Az állványos memória négy függő-
leges tengelyen, tengelyenként öt-öt, 
összesen húsz elforgatható elemet 
tartalmaz. Ezeken tíz közismert 
vagy védelmet élvező állatfaj kéz-
zel festett képének nyomata (min-
den fajból kettő-kettő) található, a 
„táblán” elszórtan. A játék „kettő 
az egyben” rendszerű. A forgatható 
elemeken lévő alap készlet „téli”, 
a mágneslapokkal felhelyezhető 
második sorozat pedig „nyári” fajo-
kat ábrázol. 

 
"Téli" fajok
• tőkés réce
• nagy kócsag 
• kerecsensólyom 
• gyöngybagoly 
• fekete rigó
• kék cinege
• hermelin
• közönséges vidra
• mezei nyúl 
• vörös mókus

"Nyári" fajok
• éti csiga
• nagy szarvasbogár
• hétpettyes katicabogár 
• fecskefarkú lepke hernyója 
• barna ásóbéka
• mocsári teknős
• fali gyík
• szalakóta
• molnárfecske
• keleti sün 

Az első körös fejlesztésben a téli 
fajokat részletesen bemutató füzet 
készült el, a továbbiakban tervezzük 
a többi tíz fajt tárgyaló segédlet elké-
szítését is. 

A gyakorlati természet-
védelem téma anyagai

Madárbarát kert kirakók
Az óvoda és iskolaudvaron, otthon 
és az utcai fasorban, parkban is 
végezhető mindennapi természet-
védelem bemutatásának alapját két 
nagyalakú, 50x70 cm-es, három-  
és négyrétegű kirakó, és az ezekhez 
kapcsolódó 48, illetve 60 oldalas 
ismertető füzet jelenti. Ezek témája 
a nyári és a téli Madárbarát kert 
lakóinak és természetvédelmének 
bemutatása.

A „történet” nyáron indul (ez a 
-3. szint a négyrétegű kirakón) egy 
térkővel borított óvoda vagy isko-
laudvar képével. Erre rakható ki az 
első aktív (-2.) réteg, ami az udvart 
immáron parkosítva, de még állatok 
nélkül ábrázolja. A kirakót magába 
foglaló fatábla oldalai mentén, a fába 
mélyített tárolókban szögletes faj-, 
és kerek eszközkártyák találhatóak 
(a nyáriban 20 és 5 db, a téliben 25 
és 5 db). A foglalkozás keretében az 
első aktív réteg kirakását követően 
innen kell a gyerekeknek kiemel-
niük a szögletes fajkártyákat, és 
ezeket a megfelelőnek vélt élőhelyre 
a képre helyezni. Amint ez meg-

                               Az MME YouTube csatornáján        videókon is megnézheti a segédanyagokat!

van, a fajkártyák visszatehetőek a 
tárolóhelyekre, majd a második (-1.), 
immáron az állatokkal benépesülő 
réteg kirakásával ellenőrizhető az 
előző feladatban elvégzett munka 
helyessége. A második rétegen már 
vannak állatok, de még hiányoz-
nak a kertből azok a természetvé-
delmi berendezések és megoldások, 
melyek segítik a körülöttünk élő 
állatok életét. Az előző logikát alkal-
mazva a feladat most az, hogy a 
kerek eszközkártyákat kell a képre 
megfelelően elhelyezni, majd az 
utolsó (0.) réteg kirakásával teljessé 
tenni a képet és egyben elvégezni az 
önellenőrzést. 

Amint ezzel megvannak a gyere-
kek, nekiláthatnak a hasonló elven 

működő, a Madárbarát kertet télen 
bemutató, háromrétegű puzzle szin-
tenkénti kirakásának és állatokkal, 
valamint téli madárvédelmi eszkö-
zökkel történő benépesítéséhez és 
környezetgazdagításához.

A két kirakó óriási környezet-
pedagógiai előnye, hogy a játékos 
szobai, tantermi foglalkozást köve-
tően a gyerekekkel nyáron és télen is 
ki lehet menni az udvarra, és ott az 
előzőekben megismert természetvé-
delmi munkákat, fejlesztéseket el is 
lehet végezni.   

„Ki lakik az odúban?”  
– kék cinege oszlopkirakó
A Natura 2000 témához hasonlóan 
itt is készült egy, a kisebb gyere-
kek számára könnyebben mani-
pulálható, nagyobb elemekből 
álló eszköz, amihez egy 12 oldalas 
pedagógiai segédanyag is tarto-
zik. A függőleges hasábkirakó hat 
darab, eltérő magasságú elemből 
áll, melyek helyes összerakásával 
ismerhető meg a kék cinegék odú-

foglalása, tojásrakása, fiókanevelése 
és a fiatalok kirepülése. Az eszköz 
szállítódoboza is része a játéknak, 
hiszen ez magát a mesterséges odút 
formázza, melynek röpnyílásán 
keresztül a helyesen összeforgatott 
oszlopkirakóról a kék cinege néz ki 
ránk.  

Összegzés
A Svájci Hozzájárulási Program 
támogatásának köszönhetően a 
most bemutatott tananyagfejlesztési 
munka során egy olyan innovatív, 
13 önálló egységből és ezek kapcso-
lódó pedagógiai segédanyagaiból 
álló tananyagcsomag készült el, ami 
több kül- és belterületi élőhelyet 
és ezek nyári, illetve téli állapotát, 
mintegy száz állat- és növényfajt 
(ezek közül 18 egyben Natura 2000 
jelölőfaj is), továbbá több tucatnyi 
természetvédelmi alapelvet, eszközt 
és módszert mutat be.

Beszerzés
Eredeti elképzelésünk szerint  
a pályázati forrásból nem csak a 
tananyag fejlesztése történt volna 
meg, hanem az együttműködő   
erdei óvoda/iskola szolgáltatók 
ingye nesen kapták volna meg 
ezeket. A végleges pályázatból az 
utóbbi lehetőség sajnos kikerült, 
így a beszerzés az MME web bolt-
ján keresztül önköltséges módon 
lehetséges. Az elkészült komplex 
tananyagcsomag egyben, illetve 
az önállóan is használható elemek 
külön-külön is megvásárolhatóak.

Orbán Zoltán
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Egy szürke gém tűnik fel a sekély folyóparton táplálék után kutatva.  
Észrevehetően karcsúbb, mint más gémfélék, feltűnő tollazata  
halványszürke árnyalatú. Most végre beérett a hosszú várakozása gyümölcse.  
A SWAROVSKI OPTIK TLS APO digiszkóp adaptere megvalósítja az álmát:  
lehetővé teszi, hogy a felejthetetlen pillanatokat másokkal is megossza. Az adapter  
segítségével a tükörreflexes fényképezőgépe vagy más rendszerkamerája  
egyszerűen és gyorsan csatlakoztatható STX teleszkóphoz. A megfigyelés és  
a fényképezés közötti funkcióváltás is villámgyorsan kivitelezhető.  
Élvezze még jobban a pillanatot – a SWAROVSKI OPTIKKAL.

A TELESZKÓP ÉS A FÉNYKÉPEZŐGÉP TALÁLKOZÁSA

A TERMÉSZET CSODÁINAK  
MEGÖRÖKÍTÉSE

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

A TERMÉKEINKET MEGTALÁLjA  
KIZÁRÓLAGOS, SZAKKÉPZETT  
VISZONTELAdÓINKNÁL,  
VALAMINT AZ INTERNETEN A  
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM oldaloN
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