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Nagy várakozásokkal léptem be június első napján az Alkotmány
bíróság épületébe. Számomra szokatlan közegbe érkeztem. Fél éves 
vita után, amely során többször kértük tagjaink és támogatóink segít
ségét és figyelmét, elértünk a végső döntéshez. Vajon hiábavaló volt-e 
a küzdelem, vagy ez a nagy méltóságú testület kimondja-e a döntő szót 
a természetvédelem mellett? – ez a kérdés foglalkoztatott. Amikor 
átvettem biológus diplomámat, eszembe sem jutott, hogy egyszer egy 
természetvédelmi vonatkozású ügy kapcsán ebben a teremben fogok 
ülni és izgulni, mint egy záróvizsgán.

Azonban a lámpalázam gyorsan elillant, amikor a taláros testület  
elnöke ismertette a döntést, miszerint a törvény, amely a nemzeti 
 parkok kezelésében lévő földterületek egy részét át akarja helyezni  
a Nemzeti Földalaphoz, alkotmányellenes. És csak ezek után követ
kezett a lényeg, a határozat indoklása. Mert ez a határozat több mint  
az a tény, hogy nem lehet kihirdetni a fent említett törvényt, ez a hatá      
rozat hosszú távra ad támpontot a természetvédelem küzdelmé nek. 
Még 1994ben született egy alkotmánybírósági határozat, amely  
kimondta, hogy „az egészséges környezethez való jog a Magyar Köztár        -
saságnak azt a kötelezettségét is magában foglalja, hogy az állam  
a természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkent-
heti, kivéve, ha ez más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesíté sé   - 
hez elkerülhetetlen. A védelmi szint csökkentésének mértéke az elérni 
kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan.” Most pedig az Alkot               
mány bíróság megállapította, hogy ez a jelenlegi Alaptörvény eseté  ben 
is érvényesnek tekintendő, sőt, ki kell terjeszteni az értelmezését:  
„bár a szervezetrendszer megváltoztatható, ez nem járhat a természet-
véde lem már elért jogszabályi szintjének csökkenésével, sőt a csökkenés 
 kockázatával sem.”

Azt hiszem, a testület nem fogalmazhatott volna tisztábban a hazai 
mindenkori politikai döntéshozók számára. A természetvédelemben 
ne legyen visszalépés, illetve kerüljük el a visszalépés kockázatát is. 
Azt gondolom, hogy a jövőben minden szabályozást ennek a mércének 
kell megfeleltetni. Nem ringatom magam kisded álmokba, hogy ez 
mindig meg is fog történni, de van egy biztos pontunk, amire rámu
tathatunk, ha ez nem történik meg.

Köszönöm az Alkotmánybíróságnak, hogy megmutatta az irányt,  
és köszönöm tagjainknak, hogy segítenek ezt az irányt tartani!

Halmos Gergő

Ne legyen visszalépés!
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Termékeink megvásárlásával madárvédelmi munkánkat segíti!

Madárodúk és etetők, madáreleség, 
ajándéktárgyak, festmények, CD-k,  

madaras könyvek, játékok széles választéka  
az MME Természetbarátok boltjában!

Boltunk kínálata folyamatosan bővül! Ismerkedjen meg teljes
választékunkkal, látogassa meg a bolt.mme.hu honlapunkat!

Minox és Leica 
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és távcsövek 
az egyik 
legjobb áron 
az országban!

A Haraszthy László szerkesztésében megjelent 
Magyarországi tojásgyűjtemények katalógusai 
című kötet már kapható az MME Boltjában!
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Visszatelepülés  
a sík vidékekre
Nagy meglepődéssel és persze 
örömmel tapasztaltuk, hogy a par
lagi sasok kezdik elfoglalni a sík 
vidéki – táplálékban igen gazdag 
– területeket. De vajon miért hagy
ták el ezeket a minden bizonnyal 
korábban is lakott területeket  
és miért húzódtak fel a hegyekbe?

Az 1900as években a mérgezé
sek, a lelövések, a fészekbe történő 
belelövés – dúvadgyérítés címén 
– általános volt. A síkvidéken talál
ható „szarkafészkekbe” nemcsak 
belelőttek, de gyakran addig lőt
ték azokat sörétes puskával, amíg 
kilyukadtak és ezáltal költésre 
alkalmatlanná váltak. Ebben az 
időben nem sok kíméletben volt 
része a ragadozó madaraknak, de 
a helyezet akkor sem sokat válto
zott, amikor már szinte valameny
nyi fajt védetté nyilvánítottak. 
Minden bizonnyal a parlagi sasok 
a folyamatos üldözés elől menekül
tek a nagyobb biztonságot jelentő 
középhegységi erdőkbe, csakúgy, 
mint a kerecsensólymok, és inkább 
naponta többször lerepültek a sík 
– leginkább ürgés – legelőkre táp
lálékért. Az akkoriban jellemzővé 
váló tarvágások ellen az ottani fész
keket sem védte meg semmi, leg
feljebb azt lehetett elérni, hogy ne 
fiókástul döntsék ki a fészkes fákat. 
Természetesen a mindenütt zak
latásnak kitett madarak rendkívül 
érzékenyek voltak mindennemű 
zavarásara, ami további nehézsé
get jelentett, mert nem csak a mér 
gezést és a kilövést kellett meg
akadályozni, hanem azt is, hogy  
a parlagi sasok fészkelési időszaká
ban a fészek körül minden lehet
séges zavarást elhárítsunk. Mivel 
akkoriban még nem működött a 
mai természetvédelmi őrszolgálat, 
nem volt olyan nagyszámú önkén
tesünk, akik folyamatosan ellen

őrizhették volna a fészkek zavar
talanságát.Gyakori volt, hogy a 
sasok elhagyták fészküket, költésük 
meghiúsult. Az állandó erdészeti 
tevékenység miatt a fészkek helye 
is folyamatosan változott, csak 
kevés pár tudott évekig ugyanazon 
a helyen költeni. Mindezek miatt 
a kezdetekben minden egyes 
fészek esetében külön el kel
lett dönteni, hogy a titokban 
tartással, vagy a fészek helyének 
nyilvánosságra hozásával tudjuk 
biztosítani a költés sikerességét. 
Ma már e tekintetben teljesen  
eltérő védelmi gyakorlatot 
folytatunk, hiszen a síkvidéken 
nem is lehetne biztosítani a sikeres 
 költés a térségben gazdálkodókkal 
történő együttműködés nélkül. 

A sík vidékre visszaköltö
zött párok egyre sikeresebben 
költöttek. Ezt részben a gazdál
kodókkal való együttműködésnek 
köszönhetjük, de azt is el kell mon
dani, hogy a zavarás jelentős mér
tékű csökkenésének köszönhetően 
a sasok érzékenysége is jelentősen 
csökkent, ami nagyban segítette a 
költések sikerességét. Ebben az idő
ben már zajlott a műfészek építés 
is, amelynek eredményeként a sík
vidéki, mezőgazdasági területekkel 
jellemezhető revírek szomszédsá
gában, újabb párok megtelepedé
sére alkalmas fészkek kihelyezése, 
pontosabban helyszínen történő 
megépítése zajlott. Minden bizony
nyal ennek a ténynek is szerepe 
volt abban, hogy az 19972002 
közötti időszakban 5054 pár  
közötti állomány 2003ban  
65 párra nőtt, és ettől 
kezdve nagymértékű növe
kedést mutatott. 2009ban 
a fészkelő párok száma első 
ízben haladta meg a százat.

Mivel a parlagi sas a világ
szerte veszélyeztetett fajok kategó
riájába tartozott már az 1990es 

években is, nagy nemzetközi érdek
lődés kísérte a hazai védelmi ered
ményeket. Magyarország 2004ben 
lett az Európai Unió tagja, ám 
hazánk a LIFE programhoz már 
ennél korábban csatlakozott.  
Ez megnyitotta a lehetőséget arra, 
hogy uniós források segítségével 
folytassuk azt a munkát, amit évti

zedekkel korábban kezdtünk. 
20022005 között zajlott az 

első parlagisasvédelmi 
LIFE projekt, amely
nek részeként kilenc 
madárra került műhol

das jeladó. Az első jeladót 
már sokkal korábban 1992

ben helyeztük fel egy vértesi 
fiókára, amelyet a német GTZ által 
támogatott programhoz történt 
kapcsolódásunk tett lehetővé.

Elköltözés a hegyvidékről
2010ben már 110 síkvidéki aktív 
revírrel szemben csak 15 hegyvi
déki pár volt ismert. Ekkor már 
Békés, Csongrád, HadúBihar, 
Szolnok, és a korábbi Heves illetve 
Borsod megyei fészkelések mellett  

A PARLAGI SAS (Aquila 
heliaca) – mint neve is 
mutatja – a nyílt térsé
gek madara. Hatalmas 

elterjedési területe a Kárpátmeden
cétől egészen Mongóliáig húzódik 
és magában foglalja az ukrán, orosz 
és kazah pusztákat. A Kaukázus 
ban és Törökországban is fészkel,  
illetve a Balkánfélszigeten is költő 
madár. A Kárpátmedencében élő 
állomá nya Magyarországon kívül 
Szlovákiá   ban is fészkel. Kisebb 
számban előfordul a Bajkáltó kör
nyékén is. Ezen a hatalmas elter
jedési területen élő állományai az 
1980as években többnyire ismeret
len számúak voltak. Mi sem ren
delkeztünk pontos adatokkal,  
pedig hazánk területe csak töredéke  
a parlagi sas fészkelőterületének.

Az 1970es évek végén a kerecsen 
sólyomvédelmi tevékenység meg
kezdésével egyidőben indult  

a parlagisasvédelmi munka is, 
amelyet többnyire ugyanaz a kis 
létszámú, de rendkívül elszánt 
csapat végzett, amelyik a kerecsen
sólyom védelmi programot elindí
totta és akkoriban megvalósította.  
1977ben azonban csak 4 pár jelen     
létéről volt ismeretünk, míg a fel
mérések eredményének köszön   
hetően 1980ra ez már tíz párra 
emelkedett. Valamennyi pár  
a középhegységi erdőkben fészkelt. 
Ekkoriban a Vértesből, a Börzsöny 
ből, a Bükkből és a Zemplénből 
voltak adataink fészkelő parlagi 
sasokról. Ekkora már a Bakonyból, 
a Pilisből és a Gerecséből, illetve 
a Mecsekből eltűntek a fészkelő 
párok. Egyetlen olyan pár sem volt 
akkoriban Magyarországon, 
amelyik a hegységeink elő
terében található sík terü
leteken fészkelt volna, pedig 
Szabó László Vilmos az 1960as 

években a Vértes térségében a 
hegység előtt elterülő sík területen 
lévő nyárfasorban találta lakott 
fészkét. Nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy akkoriban a parlagi sas volt  
az egyik legveszélyeztetettebb 
madarunk.

A felmérések egyre nagyobb 
területre terjedtek ki és egyre 
inkább kijelenthető volt, hogy 
valószínűleg valamennyi hazai 

fészkelő pár fészkét ismertük. 
198485ben már bizonyosan 
kijelenthettük, hogy valameny
nyi párt ismertük. Ekkor  
15 pár fészkelt 

Magyarországon. 19861989 
között lassú emelkedés kezdődött  
és ekkoriban megjelentek az első  
síkvidéken fészkelő párok is.  
1995ben ugrásszerű  állomány   
növekedést sikerült  megállapítani, 
ekkor ugyanis már 44 fészkelő 
párunk volt.

Az MME természetvédelmi tevékenysége 6.
A parlagi sas megmentése
a kipusztulástól

Természet- 
védelem

 Sasvédelem a világhálón:  www.parlagisas.hu
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később is megfigyelhetők voltak az 
önálló életre áttért madarak a tér
ségben.

A 20022005 közötti időszak
ban zajló Life parlagisasvédelmi 
 programot szinte folytatásként  
követte a bulgáriai parlagisas
védelmi LIFE projekt 2009
2013 között, amelyben az MME 
partnerként vett részt. A két 
projekt közötti időszakban kisebb 
projektek (BirdLife Inter national, 
Lush, Alcoa, EAZA) 
támogatásával való
sult meg a hazai gya
korlati védelem.

20122016 közötti 
időszakban zajlik az 
ún. HELICON LIFE 
projekt, amelynek elsődle
ges célja, hogy az illegális 
mérgezéseket – különösen 
a sasmérgezéseket – széles   körű 
együttműködéssel megpróbálja 
megakadályozni. A prog ram  
különlegessége a méregkeresésre 
betanított, Falco névre hallgató 
kutya, aki már bizonyította, hogy 
nem hiába képezték ki a rendőrség 
kutyakiképző állomásán, hiszen 
első bevetéseinek egyikén 12 mérge
zett barna rétihéját, 1 egerészölyvet 
és 3 már elásott kerecsensólymot 
derített fel a csaliként használt 
 mérgezett rókák és tojások mellett.

Minderre azért volt illetve 
van szüksége, mert a múlt 
szörnyűségei napjainkban 

megismétlődnek. Újabb és újabb 
bűncselekményeket követnek 

el „ismeretlenek” a ragadozó 
madarak ellen, újra kezd 

divattá válni a mérgezés, 
melynek szerencsére eddig 
még nem volt emberáldo

zata, viszont 2001 és 2015 
márciusa között Magyarországon 
összesen 176 sast mérgeztek meg, 
amelyek jelentős része – 76 pél
dány – parlagi sas volt. Különösen 
aggasztó, hogy a 2014es egyetlen 
mérgezett parlagi sas után az idén 
(2015ben) már három mérgezett 
példányról van tudomásunk. Nem 
csak a ragadozó madarak iránti 

mély elkötelezettség, 
hanem minden objektív 

értékelés alapján is 
kijelenthető, hogy  
a túzok, a kerecsen

sólyom, a rákosi 
vipera mellett min

den kétséget kizáróan a parlagi sas 
a legjelentősebb természeti értéke
ink egyike, megőrzése ezért nem
zeti ügy kell, hogy legyen.

Ahhoz azonban, hogy tovább 
tudjunk lépni a parlagisasvédelem 
terén, ismernünk kellene azt is, 

hogy mi történik a nálunk kirepülő 
fiatal madarakkal? Hol, milyen 
körülmények között töltik életük 
első éveit, míg párba állnak, illetve 
revírt foglalnak? Ennek az időszak
nak az eseményeit a ma már szél
tében használt műholdas nyomkö
vetők segítségével lehet felderíteni, 
ezért a HELICON – A parlagi 
sas védelme Magyarországon 
(LIFE10NAT/HU/019) program 
megvalósítása során 20112014 
között 40 parlagi sasra került ilyen 
berendezés. A magyar szakemberek 
tapasztalata azonban nemcsak itt
hon kamatozik, hanem más parlagi 
sasok lakta országokban is. Ennek 
egyik megnyilvánulása volt az is, 
hogy 2013ban Macedóniában 5, 
2014ben az orosz Altajban 6 par
lagi sasra raktak fel magyar szak
emberek jeladót, az ottani kollégák
kal együttműködésben.

1974ben 4 pár, 2014ben pedig 
több mint 150 pár parlagi sas fész
kelt Magyarországon. Ez egy olyan 

világraszóló eredmény, amire 
méltán lehet büszke egyesü

letünk. Köszönet érte min
denkinek, aki hozzájárult 
ahhoz, hogy ez a fensé
ges madár ne pusztul

jon ki Magyarországról, 
illetve, hogy stabil állo
mánya kialakulhatott.

Haraszthy László

 Az MME központi honlapja:  www.mme.hu

a Gerecsében és a Vértesben,  
illetve a Fertő környékén és Mosoni
síkon is költött parlagi sas.

2013ban, amikor már elérte 
a fészkelő párok száma a 150et, 
mindössze 12 pár költött hegy
vidéken.

A síkvidéken fészkelő párok 
esetenként olyan helyen építik tél 
végén fészkeiket, amelyik akkor 
teljesen zavartalan, a tavasz beálltá
val azonban ez a helyzet alapvetően 
megváltozik és ezért kérdésessé 
válik a költés sikeressége. Az ilyen 
esetekben a fészkelés sikeressége 
érdekében sasfészekőrzést szervez
nek munkatársaink.

Nemzetközi 
együttműködés
Kezdetben a magyarszlovák határ
térségben fészkelő párok ideoda 
mozgása indokolta, és persze min
denek előtt a baráti kapcsola tokra  
épült a szlovákmagyar parlagisas 
együttműködés. Ez alapozta meg  
annak lehetőségét, hogy 1990. 
 március 8án Budapesten megala     
kulhasson a Keleteurópai Parlagi
sasvédelmi Munkacsoport, amely 

1998tól már Nemzetközi  
Parlagisasvédelmi Munkacsoport
ként tevékenykedett. Az első 
években csak szlovákmagyar 
együttműködésben valósult 
meg a gyakorlati védelem,  
a további országok csak később 
csatalakozta. Mivel a BirdLife 
International a világviszonylatban 
veszélyeztetett fajok megőrzése 
érdekében valamennyi földrészün
kön élő, ebbe a kategóriába tartozó 
fajra megkezdte a védelmi tervek 
kidolgozását, szinte automatizmus 

volt, hogy az ezt megelőző szakmai 
értekezletet az MME szervezte  
a börzsönyi Királyréten. A rendez
vényen 11 ország 32 szakembere 
tanácskozott a parlagi sas védelme 
érdekében lehetséges és szükséges 
tennivalókról. Az itt elhangzot   
tak alapján került kidolgozásra  
az európai parlagisasvédelmi terv.

A Keleteurópai Parlagisas
védelmi Munka cso
port első öt konferen
ciája, beleértve az 
alakuló ülést is, 

Magyar   országon került 
megrendezésre. Az egyre 

szélesebb kört összefogó 
szervezet VI. konferenciája 

azonban már Bulgáriában 
került megrende
zésre – 2008ban. 
A VII. konferenciát 

2013ban Szlovákiában szervez
ték, melyen 10 ország 43 szakem
bere vett részt.

1992ben Németországban 
lefoglaltak 11 Kazahsztán ból szár
mazó parlagi sas fiókát, melyek az 
eljárás során szép fiatal madarakká 
cseperedtek. A német kollégák 
kérésére a 11 parlagi sas elvadítá
sára Magyarországon került sor 
az MME és a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatóság szakembereinek 
együttműködésében. Az áttelelte
tett, majd a tavasz végén, nyár ele
jén folyamatosan vadröp tetett fia
talok, melyeket színes tollfestékkel 
jelöltünk meg, sikeresen alkalmaz
kodtak a szabadtéri élethez, amit 
az is bizonyított, hogy hónapokkal 
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 A jelentés teljes anyaga elérhető a világhálón:  www.termeszetvedelem.hu/a-madarvedelmi-iranyelv-12-cikke-alapjan-keszitett-orszagjelentes-2013

madárvédelmi területek kijelölésé
ben és védelmében szintén szerepet 
játszó, jelentős állományú vonuló és 
telelő fajokról az országos állomány
nagyságra és elterjedésre vonatkozó 
paramétereken túl a tagország külön
leges madárvédelmi területeinek 
összessége által lefedett állomány 
nagyságáról, a fajokat veszélyeztető 
legfőbb tényezőkről és legfontosabb 
intézkedésekről szintén jelenteni 
 kellett. Külön fejezet szól a nemzet
közi fajmegőrzési illetve kezelési ter
vek által érintett fajokkal kapcsolatos 
tagországi intézkedésekről. 

A jelentés összeállításának 
folyamata
Az Európai Bizottság a jelentés 
adatállományának összeállításához 
azt javasolta, hogy a tagországok 
a BirdLife International nemzeti 
tagszervezeteire (Magyarországon 
a Magyar Madártani és Természet
védelmi Egyesület) támaszkodva 
gyűjtsék be a szükséges adatokat. 
Ennek háttere, hogy a legtöbb tagor 
szágban a fajok többségére vonat
kozó rendszeres adatgyűjtés és/vagy 
monitorozás e civil szervezetek 
révén történik, továbbá, hogy ezekre 
az adatokra támaszkodva a BirdLife  
International éppen ebben az idő
szakban készíti elő a Birdsin Europe 
3. kiadását, amelyhez gyakorlatilag  
ugyanezekre az adatokra van szük A VADON ÉLŐ MADA-

RAK védelmére vonat
kozó európai uniós 
jogszabály, a madárvé

delmi irányelv alapján valamennyi 
tagországnak háromévente jelentést 
kell küldenie a Bizottság részére 
arról, hogy milyen nemzeti intéz
kedések történtek a madárvédelem 
területén. Hazánk a 2004es csatla
kozást követően 2005ben és 2008
ban már adott le jelentést, azonban 
ezek az akkori követelményeknek 
megfelelően a legutóbbi, 2013as 
jelentésnél lényegesen egyszerűbbek 
voltak. 2013tól azonban a vadon élő 
madárfajok állománynagyságáról, 
elterjedéséről és ezeknek a paramé
tereknek a trendjeiről is jelenteni 
kell, ami az irányelv mellett a bio
lógiai sokféleség megőrzését célzó, 
2011től 2020ig érvényes európai 
uniós stratégia végrehajtásának 
monitorozását is lehetővé teszi és 
egyúttal lehetőséget ad arra, hogy 
képet alkossunk tagországi szinten 
az egyes madárfajok helyzetéről.  
A magyar jelentést 2014. januárban 
adtuk le, majd április 1jén számos 
pontosítás után véglegesítettük.

A jelentés által érintett 
fajok köre
A jelentés új tartalmi követelmé 
nyei nek meghatározásakor döntés 
 született arról is, hogy az irányelv  
1. cikkének hatálya alá tartozó 
összes fajról szükséges jelenteni, 
vagyis az összes, rendszeres vadon 
élő állománnyal rendelkező fajról, 
hiszen az irányelv legfőbb célja ezen 
fajok állományainak megőrzése, 
illetve megfelelő szintre hozása. 

Hazánkban ez 
összesen 234 
fajt jelentett, 
zömmel nálunk 
fészkelő fajok 
költőállomá
nyait, valamint 
17 nálunk nem 
költő fajnál a 
vonuló, illetve 
telelő állomá
nyokat (a nem 
költő, de mégis 
jelentendő fajok 
kiválasztása 
terén volt moz
gástere a tag
országoknak, 

természetesen annak figyelembevé
telével, hogy egyetlen fontos vonuló 
vagy telelő állomány se maradjon 
ki, ugyanakkor az is jól kiszűrhető 
legyen, ha ugyanazon állományok   
ról jelent több ország.). 12 fajnál  
külön jelentettünk a költő és külön  
a vonuló/telelő állományról. Az irány
elv I. mellékletén szereplő jelölő, 
továbbá az ott fel nem sorolt, de  
az irányelv 4 cikkének (2) bekezdése 
hatálya alá tartozó, a különleges 

jogi szabályozásról, a legfontosabb 
madártani, madárvédelmi tevékeny
ségekről és publikációkról (pl. a ma 
darak elterjedését bemutatóatlasz 
megléte), különös tekintettel a 2008
2012 közötti időszak fejleményeire.

A jelentés újdonsága és egyben fő 
része a fajonkénti értékelés, amely
ben számot kellett adni minden 
rendszeres állománnyal előforduló, 
vadon élő madárfaj állománynagy
ságáról és annak trendjéről (költő  
és telelő állományok esetében), költő 
állományok esetében az elterjedési 
területről (térképen) és annak trend
jéről, nemzetközi terv által érintett 
fajoknál annak végrehajtásáról, 
jelölő fajoknál a fő veszélyeztető 
tényezőkről, a különleges madárvé
delmi területek általi lefedettségről 
és a legfontosabb természetvédelmi 
intézkedésekről. 

A jelentést az Európai Bizott ság    
hoz elektronikus úton kellett eljut
tatni az EEA szerverére történő 
feltöltéssel. A jelentés nyelvével kap
csolatban előírás sem a vonatkozó 
irányelvben, sem egyéb dokumentu
mokban nem található, így az álta
lános beszámolót és a nemzetközi 
tervek által érintett fajokkal kapcso
latos intézkedések leírását magyarul  
készítettük el, míg a fajonkénti jelen
tésekben az adatok mellett megje
lenő kiegészítő információk az össze   
hangolt értelmezhetőség érdekében 
angolul találhatók meg.

Állomány- és  
elterjedési adatok
A fajonkénti jelentés tartalma alap
ján általánosságban elmondható, 
hogy a rendszerint nagyon szűkös 
kutatási és monitorozási források 
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Jelentés a madárvédelmi  
irányelv végrehajtásáról ség. A bizottsági javaslatnak meg

felelően a természetvédelemért  
felelős tárca is bevonta  

az MMEt, amelynek 
Monitoring Központja  
a nála meglévő adatbázi
sokon (pl. MMM, RTM, 
Madárgyűrűzési adatbázis, 
fehér gólya adatbázis stb.) 

felül mind a nemzeti park 
igazgatóságoktól, mind az egyéb, 
jelentős madártani adatmennyi
séggel rendelkező intézményektől 
bekérte az adatokat, továbbá szé
leskörű szakirodalmi adatgyűjtést 
is végzett. Az általuk létrehozott 
online adatfelvivő felületre számos 
önkéntes vitte be a saját, illetve 
szakiroda lomból kigyűjtött adatait.  
A jelentés végső összeállítása során 
a minisztérium felhasználta az 
Országos Vadgazdálkodási Adattár 
releváns adatait és a Magyar 
Vízivad Monitoringból származó 
információkat is. Számos faj és faj
csoport esetében konzultációkat 
folytattunk szakértőkkel és szakmai 
grémiumokkal szinte az utolsó pil
lanatig, hogy a lehető legpontosabb 
információkat szerepeltessük. 

A jelentés fő fejezetei
A dokumentum az elődeihez 
hasonló tartalmú általános résszel 
kezdődik, amelyben a tagországok 
összefoglaló adatokat és szöveges 
tájékoztatást adnak az irányelv 
végrehajtásának legfőbb vonatko
zásairól: például a különleges 
madár  védelmi területek számáról 
és összterületéről, a kezelést segítő 
fenntartási tervekkel lefedett terüle
tek számáról, a vadászatra és keres
kedelemre vonatkozó esetleges új 
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A kerti rozsdafarkú 
országosan meg-
fogyatkozott, és 
nagyon kevés 
konkrét megfigye-
lési adatállt rendel-
kezésre a térkép 
elkészítéséhez 
– potenciálisan 
leginkább az 
Északi-közép-
hegységben és  
az alföldi nagy 
folyók mentén 
költhet még

A nagy kócsag 
költőhelyei meg-
lehetősen jól fel 
vannak térképezve 
az ország egészén, 
ezért az előfordu-
lási és elterjedési 
területeket azo-
nosnak jelöltük
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egy adott fajnak éppen növekvőben, 
vagy csökkenőben vane a hazai 
állománya, azonban ennek pontos 
mértéke, amelyet elvileg meg kellett 
adnunk, ha növekvő vagy csökkenő 
állományról volt szó, gyakran túl 
nagy szórást mutatott. Az ilyen ese
tekben ezért igyekeztünk óvatosan 
eljárni, egyes fajoknál, ahol a trend 
ezen az időtávon többékevésbé 
egyenletesnek tűnt (pl. a barátci
nege), a Monitoring Központtól 
kapott középértéket adtuk meg, míg 
a nagyobb állományingadozások 
esetében (pl. kék cinege) fluktuáló
nak jeleztük az állományt (ebben az 
esetben nem volt kötelező mértéket 

megadni), és ahol 
végképp bizony
talanok voltunk 
az adatok értel
mezését illetően, 
ismeretlennek 
tüntettük fel  
 a trendet. 

Még nagyobb 
problémát jelen
tett a hosszú távú 
trend megadása 
(az 1979ben 
 született, és  
1981re alkalma
zandó irányelv
hez közeli kerek 
évszámként 1980hoz, mint referen
ciaévhez viszonyítva), hiszen erre 
vonatkozóan a legtöbb fajnál semmi
lyen országos állományfelmérésre, 
monitorozásra nem lehetett támasz
kodni. Persze voltak üdítő kivéte
lek, mint például az 1941 óta folyó 

ellenére a fajok többségéről van
nak friss adatok, de a legtöbb faj 
esetében nem állnak rendelkezésre 
olyan mennyiségben és minőségben 
adatok, amelyekből azok országos 
állománynagyságára jól megalapo
zott becslést lehetne tenni, és sok 
esetben még az állománynagyságok 
alakulásának trendjére vonatkozóan 
is jelentős bizonytalanságok vannak. 
Többékevésbé országos lefedettség
ben és szisztematikus módon csak  
a kis fészkelő állományú fajokról,  
a telepesen költő fajok egy részéről 
és a vonuló vízivadfajokról gyűlnek 
az állománynagyságra vonatkozóan 
is adatok. A gyakori és közepesen 
gyakori fajok teszik ki azonban a 
hazai madárfauna zömét. Elsősorban 
ezekről a fajokról a jelentésben sok 
esetben adatokkal viszonylag gyen
gén alátámasztott szakértői becs
lések szerepelnek, vagy még erre 
sem volt lehetőség és ismeretlennek 
kellett megjelölni az adott paramé
tert. A Mindennapi Madaraink 
Monitoringja (továbbiakban: MMM) 
ugyan a leggyakoribb fajokról gyűjt 
adatokat, de azok elsősorban a tren

fehérgólyafelmérések, egyes raga
dozó vagy telepesen költő madárfa
jok, de a hazai madárfauna zömére 
vonatkozóan sajnos sem országos 
állomány, sem országos elterjedési 
adatok nem állnak rendelkezésre 
több évtizedes időtávlatban, ezért 
nagyon sok fajnál a hosszútávú tren
deket ismeretlennek tüntettük fel. 
Fény derült arra is, hogy nemhogy 
az állománynagyságra és trendre, 
de még a jelenlegi országos elterje
désre vonatkozó ismereteink is erő
sen hézagosak: a rendelkezésre álló 
adatokból a Monitoring Központ 
által generált térképeket sok eset
ben a szakirodalmi adatok és az 

élőhelyi igények alapján még jelen
tősen módosítottuk, hogy jobban 
közelítsék az élőhelyek elterjedése 
alapján valószínűsíthető helyzetet. 
Néhány példán illusztráljuk, hogy 
miként próbáltuk a bizonyítottan 
ismert előfordulások (distribution) 

dek követésére alkalmazhatóak.  
Az MMM felmérések során gyak
rabban észlelt fészkelő madárfajok 
megfigyelési gyakoriságából akkor 
számítható ki az állomány nagy  
sága, ha jól ismerjük az adott fajra 
jellemző revírméretet. Sajnos azon
ban kevés ilyen hazai kutatási adat  
ismert, ezért egy jellemzőnek vélt 
revírméret (a 100, 500 illetve 2500 
mes sugarú revírkategóriák valame
lyikébe sorolva) alapján igyekezett  
a Monitoring Központ országos állo
mánybecslést adni ezekre a fajokra. 
A valós revírméretet nyilván csak 
közelítő különböző értékkategóriák 
alapján számolt állománynagy  
ságok azonban sok esetben közel 
nagyságrendi eltérést mutattak,  
ezért gyakran nehéz volt eldönteni,  
hogy melyik érték lehet közelebb  
a valóság hoz. Például a kakukk ese
tében, ha a revírnagyságot 2500 mes 
sugarúnak vesszük, az állomány
nagyság 13–14 ezer éneklő hímre 
tehető, míg 500 mes sugárral már 
110–122 ezer közé esett az eredmény. 
A valós érték nagy eséllyel a két 
értéktartomány közé eshet. További 

alapján a feltételezhető hazai elter
jedést (range) megadni. A valódi 
megoldást azonban mindenképp az 
kell, hogy jelentse, hogy a 2019es, 
következő jelentésig az adathiányt 
célzott felmérésekkel megpróbáljuk 
csökkenteni. Ennek egyik rendkívül 
hasznos eszköze lehet a hazánkban 
a Monitoring Központ által 2014
ben elindított Madáratlasz Program, 
amely mind az elterjedési mintázatok 
tisztázása, mind az állománynagy
ságok pontosítása tekintetében rend
kívül jelentős lehet – ehhez azonban 
sok terepmadarász aktív részvételére 
lesz szükség. A Madáratlasz Program 
tekintetében javasoljuk, hogy nem 
csupán az országosan kis állomány
nyal rendelkező, hanem a közepesen 
gyakori fajok állományára is adjanak 
számolásokon alapuló becslést a fel
mért UTM négyzet vonatkozásában 
a felmérők. Erre a CT69es UTM 
négyzet 2014es felmérése során már 
történt kísérlet, amiről a Börzsönyi 
Helyi Csoport honlapján lehet majd 
többet olvasni. 

A jelentésben szereplő trendek  
(a populációk, illetve a fészkelő te
rületek kiterjedése vonatkozásában)  
összesítéseit az 1. és a 2. ábra ismer
teti. Mindkét esetben szembetűnő, 
hogy a hosszútávú trendek a fajok 
kb. felénél ismeretlenek voltak. 
Ennek oka, hogy országosnak tekint
hető monitorozási programok még  
a viszonylag jól ismertnek hitt mada   
rak jelentős része esetében sem volt 
az ezredfordulóig, számos fajnál 
pedig azóta sincs. A csökkenő állo
mányú fajok között jellemzőek a 
hosszú távú vonulók (pl. mindhárom  
hazai fecskefajunk), amelyekre  
a vonulási út során is számos veszély 
leselkedik (pl. az illegális vadászat  
a vonuló és telelőterületeken, nálunk 
már betiltott mezőgazdasági vegysze  
rek használata stb.), továbbá a mező
gazdasági környezetben élő fajok  
(pl. mezei pacsirta, sordély). Növekvő 
vagy stabil trendet mutatott számos  
erdei élőhelyhez kötődő faj (pl. vörös  
begy, erdei pinty, örvös légykapó), 
továbbá azok a korábban megfogyat   
kozott, kis állományú fajok, amelye
ket jelentős, fajspecifi kus természet
védelmi intézkedések kel sikerült 
megmenteni a kipusztu  lástól (pl. par    
lagi sas, kerecsensólyom, kék vércse).

Schmidt András, Czirák Zoltán, 
Zsembery Zita és Dedák Dalma

nehézséget jelentett, hogy miként 
már utaltunk rá, az ún. jelölő madár
fajok esetében az országos állomány
nagyság mellett a különleges madár
védelmi területeken (továbbiakban: 
SPA) költő, illetve telelő állományok 
nagyságról is számot kellett adnunk. 
Az SPAkra vonatkozó adatokat  
a nemzeti park igazgatóságok szol
gáltatták, ami számos esetben tért el 
indokolhatatlanul az országos becs
léstől. Voltak fajok, amelyeknél  
az SPAkra adott becslésből nagyobb 
állomány jött ki, mint az egész or  
szág  ra adott becslésből, vagy éppen a 
másik irányban volt túlzott az eltérés. 
Például a vízimadarak esetében az 
élőhelyek alapján nyugodtan mond
hatjuk, hogy nagyon jó hazánk SPA
lefedettsége, a legtöbb jó minőségű 
vizes élőhely SPA, és az e területekre 
megadott madárállományok alapján 
be kellett látnunk, hogy a korábbi 
országos adatok túlzóak voltak (pl. 
récék, vöcskök, guvatfélék esetében). 
Egyes, gyakori madárfajoknál az is 
előfordult, hogy az SPAkra becsült 
állomány alapján számított sűrűség
értékek lényegesen alatta maradtak 
az országosnak, ami azt jelentené, 
mintha a kérdéses fajok esetében 
nem a legjobb, hanem a legrosszabb 
területeket jelöltük volna ki. Ilyen faj 
volt például a barna rétihéja, az örvös 
légykapó, illetve a karvalyposzáta is. 

A trendek meghatározása is szá
mos nehézségbe ütközött. Az MMM
ből a rövidtávú trend iránya adható 
meg kellő bizonyossággal, azaz, hogy 

 Magyar szakfolyóiratok kereshető adatbázisa: www.matarka.hu

A barátcinege ese-
tében a konkrét 
adatokon alapuló 
előfordulási terüle-
tek mellett a jelen-
tősebb erdőterü-
lettel rendelkező 
10x10 km-es ETRS 
négyzeteket is 
bejelöltük a poten-
ciális előfordulási 
területeket is fel-
ölelő elterjedési 
területbe (ezt 
kevés fajnál tüntet-
tük fel külön)
A grafikonokon:  
A hazánkban 
költő, illetve jelen-
tős állománnyal 
átvonuló és/vagy 
telelő madárfajok 
populációja rövid-
és hosszútávú 
trendjeinek össze-
sítése (fent)
Összesítés a 
hazánkban költő 
madárfajok hazai 
fészkelő  területé-
nek rövid- és 
hosszútávú válto-
zásairól (alatta)

Bár konkrét adat 
nem állt rendelke-
zésre minden ETRS 
négyzetről, a 
fekete rigónál nyu-
godt szívvel beje-
löltük az ország 
egészét fészkelési 
előfordulási és 
elterjedési terület-
nek is
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sötétszürke csík húzódik keresztül 
a szem magasságában, de az alatta 
és felette lévő részek is csak pisz
kosfehérek. 

Fészkelési viszonyairól meg
lehetősen kevés információval 
rendelkezünk, tojásos fészkei csak 
nagyritkán kerültek elő. Egyetlen 
hazai múzeumban lévő – 1896ban 

a Velenceitavon gyűjtött fészekalja 
– 1956ban a Természettudományi 
Múzeum madárgyűjteményével 
együtt elégett.

A kékcsőrű réce tojásai csak
úgy, mint a többi réce és lúdféléé 
egyszínű zöldessárgásak, mintázat 
nélküliek. Mégis van egy külön
legességük, amely alapján a többi 
fajtól alapvetően eltérnek, ez pedig 
a méretük és a súlyuk. A kék
csőrű réce testméretéhez képest 
– egy átlagos tojó tömege 540640 
gramm – hatalmas, 90 grammnál 
is nehezebb tojásokat rak. A teljes 
fészekalj súlya, amely átlagosan  
69 tojásból áll, gyakran megegye
zik a tojó saját testsúlyával, míg  
pl. a tőkés réce 1000 grammos 
tojója 50 grammos tojásokat rak.

A kékcsőrű réce jelenlétét 
Herman Ottó fedezte fel az akkor 
még Magyarországhoz tartozó 

AKÉKCSŐRŰ RÉCE 
(Oxyura leucocephala) 
a lúdalkatúak rendjébe 
(Anseriformes) tarto

zik, ahová többek között a hattyúk, 
ludak, récék és bukók is tartoznak. 
A lúdalkatúak mintegy 150 fajuk   
kal szinte az egész Földet benépe   sí
tik az északi félteke tundráitól  
a magas hegységekig bezárólag,  
de nem hiányoznak a sivatagokban  
vagy félsivatagokban található tavak 
környékéről sem. Mindezek mel
lett több kisebbnagyobb szigeten 
is előfordulnak gyakran endemi  
kus fajaik, pl. Madagaszkáron, a 
Hawaiiszigeteken vagy a Falkland
szigeteken.

A kékcsőrű réce az ún. halcsont
farkú récék (Oxyura) nemzetsé  
gébe tartozik, ahová mindössze  
hét fajt sorolnak. Egy fajuk Észak 
és  DélAmerikában, két további  
pedig DélAmerikában él. Afriká
ban egy, míg Ausztráliában két 
 halcsontfarkú récefaj fordul elő.  
A valamikor nálunk is fészkelő kék
csőrű réce mai elterjedési területe 
Spanyolországtól Északnyugat
Kínáig terjed, de ezen a hatalmas 
területen csak kisebb foltokban,  
a neki megfelelő tavakon találkoz

erdélyi mezőségi tavakon az 1870es  
évek elején. Megfigyelései során 
fiókáikat vezető madarakat is látott, 
azaz fészkelésüket is bizonyította.  
A későbbi kutatások során bebizo
nyosodott, hogy még a Velencei
tavon is rendszeres fészkelő volt,  
sőt a Fertő tavon is feltételezhető, 
hogy költött. A DunaTisza közi 
sekély szikes tavakon többfelé  
is költő madár. Rendszeresen fész
kelt a vajdasági Ludastavon is. 
Állományviszonyaira jellemző, 
hogy 1942 szeptemberében a solt
vadkerti Büdöstavon 42 példányt 
figyeltek meg.

Az 1950es évektől kezdődően 
azonban folyamatosan visszahú
zódott. A DunaTisza közén egyik 
utolsó fészkelőhelye a táborfalvi 
Madarasitó volt, ahol egyébként  
már az 1930as évek elején a vadász  
társaság saját hatáskörben meg 
hosszabbította a nyári vízivad   
kí   méleti időszakot és csak egy hó      

nappal később kezdődött a vadászat 
a kékcsőrű récék érdekében.

A visszaszorulás azonban nem    
csak a magyarországi állományt  
jellemezte. Eltűnt Korzikáról és 
Szardínia szigetéről, Olaszor szág   
ból, de a spanyol állomány is mini
málisra zsugorodott. A Kárpát

hatunk vele. A mediterrán térség
ben Algériában és Tunéziában, 
továbbá Törökországban is fészkel. 
Örményországban, Grúziában, 
Kazahsztánban és Oroszország     
ban is több helyen megtalálható.  
A spanyolországi állomány növe
kedésének köszönhetően – ma már 
Portugáliában is fészkelő madár.

A meglehetősen hasonló test
felépítésű halcsontfarkú récék 
valamennyi fajának jellegzetessége, 
hogy még az úszó récéknél is hát

medencében fészkelők már az 
1960es évek végére teljesen eltűn   
tek, nem költött már sem a Vajdaság
ban, sem a Mezőségben egyetlen 
pár sem. Eltűnt a Dunadelta kör
nyékéről illetve a dobrudzsai lagú
nákból, szikes tavakról is.

Mi lehetett  
a kipusztulás oka?
Sajnos, ahogy kipusztult fészkelő 
madarainkról szóló sorozatunk 
 legtöbb faja esetében, egészen 
pontos okokat nem tudunk felso
rakoztatni, megfelelő vizsgálatok 
hiányában. Azt azonban biztosan 
állíthatjuk, hogy élőhelyei alapvető 
átalakuláson mentek keresztül.  
A legfontosabb fészkelőhelyek egy 
részén a víz ugyan megmaradt,  
de a tavakat egyre nagyobb mér
tékben vették birtokba a fürdőzök. 
Ez azonban még önmagában nem 
lehet indok a teljes állomány eltű
nésére. Sokkal valószínűbbnek kell 

tekintenünk az egész 
DunaTisza közén  
a vízviszonyok meg
változását. Az egyre 
fogyatkozó víz miatt 
több mint 100 kisebb 
nagyobb szikes tó 
egyszerűen meg
szűnt, igaz közülük 
jó néhány a kékcsőrű 
réce utolsó fészkelő 
párjainak eltűnése  
után vesztette el víz
készletét. A fülöp
házi Kondortó a 
Kiskunsági Nemzeti 

Park megalakulása (1975) utáni 
években még méternél is mélyebb 
vizű volt. 1977ben, amikor 
az ottani Bírószigeten az első 
Kiskunsági Madárgyűrűző Tábort 
szerveztük a hálóhelyek kijelö
lését végzők (Buzetzky Győző, 
Haraszthy László, Kállay György, 

rébb van a lábuk, csakúgy, mint  
a vöcsköknek. Ennek köszönhetően 
rendkívül könnyen és jól tudnak  
a víz alá bukni, ugyanakkor a szá
razföldön esetlenül mozognak, 
mivel a testük hátsó harmadában 
lévő lábaik miatt, szinte egyen
súlyozniuk kell. A halcsontfarkú 
récék csak ritkán jönnek ki a szá
razföldre, szinte folyamatosan  
a vízben tartózkodnak. 

Nevüket harkályokéra emlékez
tető erős faroktollaikról kapták, 
amelyeket rendszeresen szétnyitva 
derékszögben felmerevítenek. 
Mivel táplálékukat elsősorban a víz 
alól szerzik, erős faroktollaik segít
ségével kormányozzák magukat. 
Elsősorban árvaszúnyoglárvákkal 
és más vízi gerinctelenekkel táplál
koznak, de növényeket is fogyasz
tanak. 

Az egykor nálunk is fészkelő 
kékcsőrű réce faji jelzőjét onnan 
kapta, hogy a hímek csőre a nász
időszakban élénk kék színűre vál
tozik. Az egyébként barnás jelleg
telen színezetű madarak hófehér 
pofafoltja még jobban kiemeli a 
csőr kék színét. A tojók csőre sosem 
lesz élénk kék, mint ahogy pofafolt
juk sem hófehér, hanem azon egy 

A kékcsőrű réce természetrajza

Fauna- 
história

  Természetvédelmi kezelésről a világhálón:  www.termeszetvedelmikezeles.hu  

A kékcsőrű réce  
a halcsontfarkú 
récék egyetlen 
őshonos európai 
képviselője
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jó részét a vízen töltik,  
a szárazföldön kivételesen 
ritkán tartózkodnak
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Kalocsa Béla) még úszva jutottak 
csak el a szigetre. Néhány évvel 
később azonban, már csónakkal 
sem volt járható az egyre sekélyebb 
vizű, majd teljesen kiszáradó tó. 
Más tavak esetében nincsenek ilyen 
pontos emlékeink, de az bizonyos, 
hogy a kisebb, sekélyebb vizűek, 
különösen azok, amelyeknél a 
víz elvezetést még csatornákkal 
is segítették, megsemmisültek, 
közöttük a kékcsőrű récék egykori 
fészkelőhelyei is. 

Vannak olyan feltételezések is, 
amely szerint egy vajdasági prepa
rátor nagy számban gyűjtötte és 
értékesítette az akkor még szélté
ben keresett kitömött madarakat, 
köztük a kékcsőrű récét is. Minden 
bizonnyal valószínűsíthetjük azon
ban, hogy a kipusztulás okaiban 
más további, ismeretlen tényezők is 
szerepet játszottak, annál is inkább, 
mert nemcsak a Kápátmedence 
állománya tűnt el.

A faj mai helyzete
A kékcsőrű réce világállománya 
alapján a veszélyeztetett és csök
kenő számú fajok kategóriájába 
tartozik. Teljes állománya mindösz
sze 800013 000 példány közötti. 

A program koncepciója az volt, 
hogy a Slimbridgei telepről szár
mazó kékcsőrűrécefiókákból  
– a Fülöpházán kialakított állomá
son – törzsállományt hozunk létre, 
és ennek szaporulatát engedjük ki 
a természetbe. A választás többek 
között azért esett Fülöpházára, 
mert az itteni Kondortavat min
den szakember alkalmasnak ítélte  
a kitelepítésre, ráadásul a partján 
lévő Madárvártára látogató tagtár
saink figyelemmel kísérhették volna 
a madarak sorsát.

A program irányítására Molnár 
László barátunkat kértük fel, aki  
a tervezés időszakában egy hóna
pon keresztül Slimbridgeben 
tanulmányozta a tartás, tenyésztés 
körülményeit, és tervei alapján épí
tettük meg az 1300 négyzetméteres, 
7 medencéből álló telepet.

A kezdeti sikerek után balszeren
csesorozat kísérte a visszatelepítési 
programot. 1984 és 1986 között 
az Angliából származó tojásokból 
összesen 75 fiókát sikerült felne
velni. 1986ban már a saját nevelésű 
felnőtt madarak is költeni kezdtek, 
de mind azok, mind az import 
 tojások termékenysége fokozatosan  
romlott. Mint utólag kiderült, 
ennek minden bizonnyal az volt  
az oka, hogy az összes Slimbridgei 
és az európai állatkertekben tar 
tott kékcsőrű récék mindössze 12 
– Pakisztánból származó – egyedtől 
származtak. A kisszámú bemu 

Európában azonban egy kicsit 
jobb helyzetben van, ezért földré
szünkön egy kategóriával feljebb 
sorolták és „csak” a sérülékeny 
fajok közé tartozik. Ritka eset az, 
amikor egy veszélyeztetett fajnak 
az európai állománya – amely a 
világállomány mintegy negyedét 
teszi ki – jobb természetvédelmi 
helyzetben van, mint a földrészün
kön kívül fészkelő populációja. 
Ennek az az oka, hogy 19802000 
között spanyolországi állománya 
jelentősen megerősödött. 1977re 
mindössze 22 példány maradt meg, 
majd a populáció erősödni kezdett 
és 2000ben már 2400 példányos 
volt. Ugyanakkor a törökországi, 
oroszországi és a kaukázusi állo
mányai továbbra is inkább csök
kenőek, mint stabil helyzetűek. 
Törökországban az 1980as évek 
közepe óta barátaimmal több lakott 
fészkelőhelyén is jártunk – ezek egy 
része azóta jelentősen zsugorodott 
a szikes tavak lecsapolása, kiszárí

tása miatt. Több fészkelőhelyét még 
korábban tönkretették, miközben 
az ottani állomány mai napig nincs 
biztonságban az inkább puskások
nak nevezhető vadászokkal szem
ben. Számtalan esetben láttuk, 
amint a vízen úszó madarakra 
próbáltak vadászni, és még a költési 
időben sincs biztonságban az egyre 
zsugorodó ottani állomány. A kék
csőrű récék is egyszerre vedlik eve
zőtollaikat, és ilyenkor kéthárom 
hétig röpképtelenek, ezért nagyon 
fontos, hogy ebben az időszakban 
semmiféle zavarás ne érje őket, 

tatási igények kielégítésére ezek 
szaporulata elegendő volt, de a kite
lepítéshez szükséges nagyszámú 
madarat nem lehetett ebből az 
 állományból folyamatosan biztosí
tani. További nehézség volt, hogy  
a Vizivadvédelmi Társaságnál olyan 
személyi változások következtek 
be, amelyek már sokkal kisebb 
mértékben segítették célkitűzése
ink megvalósítását. Időközben a 
Kondortó vízszintje a kiszáradás 
közeli állapotig csökkent, ezért ott 
a kitelepítés már szóba sem jöhe
tett. 1986. június 7én az első tíz 
példányt éppen ezért a Péteritavon 
kellett kiengednünk. A szakmai 
problémák mellett Molnár László 
barátunk hirtelen megbetegedése 
miatt kitelepítésre alkalmas tó, 
irányító szakember és fogyatkozó 
számú fióka miatt a programot le 
kellett állítani.

Van-e remény az újbóli 
megtelepedésre?
Sajnos a magyar természetvéde
lem vizes élőhelyek megőrzésére és 
rehabilitációjára tett igen jelentős 
erőfeszítései ellenére sem lehet arra 

mert ilyenkor csak kis mértékben 
tudnak menekülni.

A spanyolországi jelentős állo
mányt azonban egy újabb egyre 
súlyosbodó veszély fenyegeti, neve
zetesen az Angliába betelepített és 
jelentős mértékben elszaporodott, 
Amerikában honos halcsontfarkú 
réce (Oxyura jamaicensis), amely
nek egyre növekvő állománya már 
átterjedt a szárazföldre is. Ez a Spa
nyolországban invazívnak számító 
és sikeresen terjeszkedő faj rendsze
resen párba áll a kékcsőrű récével,  
és sajnos eredményesen szaporodnak. 
A halcsontfarkú réce hímjei ugyan 
kisebb testűek, mint a kékcsőrű réce 
gácsérok, de agresszívebbek azoknál 
és elüldözik azokat a tojók mellől.  
A létrejövő hibridek gácsérjai ugyan    
csak hasonlóan agresszívek, és így 
azok is sikeresen szaporodnak, ezzel 
súlyosan veszélyeztetik a kékcsőrű 
réce genetikai állomá nyát (ezért 
az ottani szakem berek igyekeznek 
kiszorítani a nemkívá natos jövevé

nyeket). A halcsont
farkú réce Magyar  
országon még 
 sze  rencsére nem 
telepedett meg, de 
ettől függet lenül 
szerepel a veszélyes 
özön fa jok hazai 
jegyzé kén. Nagyon 
fontos azonban 
annak biztosítása, 
hogy ez a faj ne 
tudjon eljutni a 
kékcsőrű réce keleti 
élőhe lyeire, mert  
az ot   tani nagy 
kiterje désű élőhe
lyeken semmi esély 
sincs arra, hogy  
ezt az özönfajt eltá
volítsák.

Sikertelen visszatelepítési 
kísérlet
1978ban a Vizivadvédelmi Társa
ság Slimbridgei (Anglia) telepén 
tett látogatásunk során merült fel  
a kékcsőrű réce magyarországi visz
szatelepítésének gondolata. Ezen a 
telepen ugyanis a világ összes lúd, 
réce és hattyúfaja között kékcsőrű 
récéket is tartottak. Az ötletet a 
világhírű szakember, Sir Peter Scott 
és Matthews professzor (a Ramsari 
Egyezmény egyik megálmodója) is 
melegen támogatták.

számítani, hogy az egykori szikes 
tavak újraélednek. Ezek ugyanis 
a nagytérségi vízgazdálkodási 
beavatkozások miatt vesztették  
el vizüket, azokat természetvédel 
 mi beavatkozásokkal nem lehet 
pótolni. 

Bár a spanyolországi állomány
növekedés alapján akár arra is 
számíthatnánk, hogy az onnan 
származó egyedek egyszer megtele
pednek nálunk, ennek nagyon kicsi 
az esélye, mert az ottani állomány 
nem vonuló, hanem állandó. Sajnos 
az utóbbi 11 év hazai előfordulásai 
nem sok reményt keltenek, mivel 
2004 és 2015 között mindössze 
három esetben figyeltek meg kék
csőrű récét Magyarországon, ami 
alapján kevés esélyünk van arra, 
hogy ez a faj valaha is visszatér majd 
fészkelni a Kárpátmedencébe.

Haraszthy László
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A betelepített, 
agresszíven ter-
jeszkedő hal-
csontfarkú réce 
komoly veszélyt 
jelent az őshonos 
európai fajra

A világhírű orni-
tológus, Sir Peter 
Scott támogatá-
sával indult a 
kékcsőrű récékkel 
kapcsolatos prog-
ramunk Fülöp-
házán. Az Angliá-
ból származó 
tojásokból  
75 fiókát sikerült 
felnevelni
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Faunahistória rovatunkban sorra vettük a hazánk fész-
kelő madarai közül eltűnt fajokat. A kékcsőrű récével 
lezárult e sorozat. Bízunk benne, hogy természetvédelmi 
erőfeszítéseinknek köszönhetően a kipusztult madaraink 
listája a jövőben nem bővül további fajokkal.
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Darázsölyv
Januárban egy hazai gyűrűs sérült  
darázsölyvet találtak Olasz ország
ban (Massa). Az eredetileg mentett 
madarat kezelés után, 2014. nyarán 
jelölték (Kis Ernő) Szekszárdon.  
Ez a második olaszországi darázs
ölyv megkerülés a hazai adatbank
ban, az első 1954ben történt.  
A Magyarországon eddig meg
gyűrűzött 120 darázsölyv közül 
5 került meg külföldön (Guinea, 
Málta, Szerbia, Olaszország), itt
hon pedig egy finn gyűrűs és egy 
Ausztriában jelölt példány került 
kézre.

 
Vörös vércse
Május közepén egy hazai gyűrűs  
vörös vércsét fogtak vissza 
Mauritánia partvidékén (Banc 
d’Arguin National Park). A mada
rat 2014ben jelölték (Szénási 
Valentin) fiókaként Kocsér határá
ban. Ez az eddigi legtávolabbi  
(4447 km) vörös vércse megkerülési 
adat a hazai adatbankban, egyben 
az első Afrika nyugati partvidékén. 
Korábban egy Aba határában jelölt 
példány került meg Algériában.

Ezidáig Magyarországon közel 
17 ezer vörös vércsét jelöltek, leg
nagyobb részt fióka korban. Ebből 
32 példány került meg eddig kül
földön, a legtöbb Csehországban 
(7 pld.), Olaszországban (5 pld.), 
Szerbiában (3 pld.). Itthon 103 kül
földi gyűrűs példány került meg,  
a legtöbbet Finnországban (35 pld.), 
Csehországban (22 pld.), Tunéziában 
(12 pld.) és Ausztriában (11 pld.) 
jelölték.

 
Dankasirály
Március végén egy Csehországi 
szeméttelepen figyelték meg azt 
a svéd gyűrűs dankasirályt, amit 
2013ban a Soproni szeméttelepen 
fogtak vissza. Akkor kapta a színes 
(piros) jelölőgyűrűjét a svéd fém
gyűrű mellé, amelyet még 2002
ben kapott, első megfogásakor egy 
Malmői parkban. Jelenleg ez az egy 
svédországi vonatkozású dankasi
rály adat van a hazai adatbankban.

Év elején 2 lett gyűrűs danka 
sirályt is azonosítottak  
a színes (sárga) gyűrűjeik 
alapján, egyiket  
a Naszály melletti 
Ferencmajori
halastavakon 

(Szabó Máté), a másikat Baján  
a Sugivicán (Tamás Ádám). Ezek az 
első lett színes gyűrűs dankasirály 
megfigyelések itthon. Korábban 
10 Lettországban, csak fémgyűrű
vel jelölt dankasirály került kézre 
Magyarországon (19311988). Négy 
hazai gyűrűs madarat figyeltek  
meg a balti országban eddig.

 
Szalakóta
Május elején egy hazai színes (zöld) 
gyűrűs szalakótát figyeltek meg 
(Jamie MacArthur) Lesbos szigeten, 
Görögországban. Ez az első hazai 
színes gyűrűs szalakóta leolvasás 
Görögországban. A madarat 2014
ben jelölték (Borbáth Erna) fiókaként 
a Vásárhelyipusztákon. Korábban 
5 hazai fémgyűrűs példány került 
kézre a Balkánfélszigeti országban, 
ebből hármat biztosan lelőttek, egy 
pedig vezetéknek ütközött.

Magyarországon ezidáig 12 ezer 
szalakótát jelöltek meg, ennek felét 
az utóbbi 5 évben. Közel négyezer 
példány kapott színes gyűrűt a fém
gyűrű mellé.

 
Füsti fecske
2014 őszén egy angliai gyűrűs füsti  
fecskét fogtak (Fenyvesi László) a 
Dinnyési Fertőn. A madarat 2014.  
májusban jelölték Northampton   
shireben, Angilában. Ez a vonu 
lási irány eltér a NagyBritannia 
füsti fecskéire jellemző iránytól,  
a hazai adatbankban is egy unikális 
megkerülési adat. Eddig 323 kül   
földi gyűrűs füsti fecske került meg  
Magyarországon, a legtöbbet Cseh   
országban (120 pld.), Lengyel
országban (49 pld.), Szlovéniában 
(43 pld.), Horvátországban  
(23 pld.), Olaszországban 
(23 pld), Szerbiában (11)  
és Szlovákiában (11) gyű
rűzték. Nyugateurópai 
területekről mind
össze 6 példány 
került meg 
itthon, 

Franciaországból (Korzika) 2, 
Spanyolország mediterrán partvidé
kéről 3 madár. A Magyarországon 
eddig megjelölt közel félmillió(!) 
füsti fecskéből ezeken a területeken 
mindössze 2(!) hazai gyűrűs pél
dány került meg. A legtöbb külföldi 
vonatkozású megkerülésünk  
a 10. hosszúsági körtől keletre történt.

Április elején egy füsti fecske 
repült be egy épületbe ÉNyLíbiá    
ban, Tripolitól nem messze 
(Alzintan). A gyűrűleolvasás után  
a madarat elengedték. Ez az első 
füsti fecske megkerülési adata 
Líbiából a hazai adatbankban.  
A madarat 2014 nyarán jelölték  
(Lukács Zoltán) a Sumonyi Madár
gyűrűző Állomáson.

 
Kormos légykapó
Április közepén egy olasz gyűrűs 
kormos légykapó repült a budaka
lászi Gyógynövénykutató Intézet 
egyik üvegházi ablakának, és nem 
sokkal később elpusztult. A madarat 

2013. nyár végén jelölték Bergamo 
közelében, ÉszakOlaszországban. 
Ez az első olasz gyűrűs kormos 
 légykapó megkerülés a hazai adat
bankban. Korábban, 2009ben egy 
hazai gyűrűzésű példányt lőttek  
le a Gardató közelében, 2 héttel  
a Tömördi Madárvártán történt 
gyűrűzését követően.

Ezidáig Magyarországon 11 ezer 
kormos légykapót gyűrűztek.  
Ezek közül 3 került meg külföldön, 
Franciaországban, Portugáliában  
és Olaszországban. Itthon 3 külföldi 
gyűrűs példány került meg, ezeket 
Észtországban, Oroszországban  
és Olaszországban jelölték.

 
Karcza Zsolt

  Madárgyűrűzési Központ a világhálón: www.mme.hu/madargyuruzes_es_madarvonulas-kutatas

A Z ELMÚLT IDŐSZAK-
BAN a Madár gyűrűzési 
Központba beérkezett, 
kiegészített (gyűrűzési 

adattal együtt lezárt) megkerülések
ből válogattunk. A külföldön gyűrű
zött madarak adatainak kiegészítése 
rövidebbhosszabb időt vesz igénybe, 
így jelen válogatásban is található 
néhány korábbi megkerülési adat, 
amelyeket az elmúlt hónapokban 
zártunk le. A gyűrűzők, megfigye
lők, megtalálók vagy adatközlők 
neveit technikai okok miatt nem 
minden esetben és teljes terjedelem
mel tudjuk feltüntetni. A közölt 
 gyűrűzési összesítések tájékoztató 
jellegűek, a július közepéig beérke
zett adatok alapján készültek.

 
Bütykös hattyú
A Fertőtavon idén májusban ismét  
megfigyelték (Tatai Sándor) azt a 
bütykös hattyút, amelyet 1999ben  
öreg madárként jelöltek (Fodor 
András) ugyanitt. 2010ben Horvát
országban visszafogták, ekkora 
a hazai alumínium gyűrűjét már 
elvesztette, az eredetileg sárga, de 
már fehérré fakult lábgyűrűje alapján 
azonosították és új fémgyűrűt kapott. 
2011ben ismét visszafogták a Fertő
tavon, ekkor kapta a nyakgyűrűjét. 
Eddig 49 alkalommal érkezett meg
figyelési adat a madárról. Jelenleg  
ez a legidősebb hazai gyűrűs bütykös 
hattyú a hazai adatbankban.

Nagy lilik
Május elején egy hazai gyűrűs nagy 
lilik tetemét találták meg Észak
Kazahsztánban. A madarat 2013. 
novemberében jelölték 65 társával 
együtt Fülöpszállás közelében,  
a Zabhalmiszéken, a Hollandiai 
Alterra Intézet és a Kiskunsági 
Nemzeti Park munkatársai.  
Ez a második nagy lilik kézrekerü
lés Kazahsztánból a hazai adat
bankban.

Magyarországon eddig 126 nagy 
liliket gyűrűztek meg, 107 kapott 
színes nyakgyűrűt is. Ezek közül  
55 példányt figyeltek meg 237 alka
lommal. A megfigyelések jelentős 
része a Kárpátmedencében történt, 
de 2 példányt Németországban, 
egyet Hollandiában is megfigyeltek.

 
Kis kárókatona
Február elején egy hazai színes  
(zöld) gyűrűs kis kárókatonát 
 azonosítottak Szlovéniában  
a Dráván (Ormosd). A madarat 
Somogyszentpál közelében a Nagy
berekben jelölték (Szinai Péter).  
Ez az első szlovéniai kis kárókatona 
megkerülés a hazai adatbankban.  
A Magyarországon eddig (2004
2014) megjelölt 324 kis kárókato
 na közül 287 példány kapott 
színes gyűrűt is. Közülük eddig 
hármat figyeltek meg külföldön, 
Ausztriában, Horvátországban  
és Szlovéniában.

Madár-
gyűrűzés

Érdekes madármegkerülések

Fehér gólya
Februárban két hazai gyűrűs fehér 
gólya is kézrekerült Zimbabwében. 
Egyik madarat 2013ban Tápió
györgyén jelölték, a másikat 
 2014ben Újszilváson (Benei Béla).  
Ez utóbbi a kirepülés után  
a Jászberényi Állatkertbe került, 
ahonnan később elengedték. 
Jelenleg összesen 189 afrikai fehér 
gólya megkerülést őrzünk a hazai 
adatbankban, ebből 8 zimbabwei 
adat (19082015).

 
Kanalasgém
Április közepén egy hazai jelölésű 
színes (fehér) gyűrűs kanalasgémet 
figyeltek meg (Said Azaouaghe) 
Marokkóban, a Földközitenger 
partvidékén (Marchica). A madarat 
az Apaj közeli Ürbőpusztai halas
tavaknál jelölték (Pigniczki Csaba) 
2013ban. Ez a harmadik megfi
gyelt magyar gyűrűs kanalasgém 
Marokkóban.

Ezidáig Magyarországon 2300 
kanalasgémet jelöltek, ebből 1534 
példány színes gyűrűt is kapott. 
Ebből eddig 957 példányt figyeltek 
meg a kirepülést követően, 4384 
alkalommal, a legtöbbet belföldön 
(861 példány, 3527 adat). Tunéziában 
174 (438 adat), Olaszországban  
65 gyűrűs madarat (241 adat) 
 figyeltek meg. További 17 országból 
érkeztek leolvasási adatok a Madár 
gyűrűzési Központba.
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Magyarországon 
napjainkig 12 000 
szalakótát jelöl-
tek meg, ennek 
felét az utóbbi  
5 évben. Közel 
4000 példány 
kapott színes 
gyűrűt a fém-
gyűrű mellé.

Kanalasgém
Lent balra: 
Szalakóta
Lent jobbra:
Kormos légykapó
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szökevény – gácsér kisasszonyrécét 
(Aix sponsa) láttak, Szögligetnél 
pedig ismételten észleltek két törpe
kuvikot (Glaucidium passerinum).  
A hónap negyedik hetében Nyárliget 
közelében egy kanadai ludat (Branta 
canadensis), Szögliget határában 
(Szádvár) ismét két törpekuvikot 
(Glaucidium passerinum), a karcagi 
Kecskerivíztárolón pedig egy öreg 
halászsirályt (Larus ichthyaetus) 
figyeltek meg.

Február
A hónap első hetében folyamato
san a Pátkaivíztárolón tartóz
kodott egy immatur jeges sirály 
(Larus hyperboreus), ennek a 
magas északon költő sirályfajnak 
ez a tizenegyedik előfordulása 
Magyarországon. Február elején 
egy öreg dolmányos sirály (Larus 
marinus) és egy öreg halászsirályt 
(Larus ichthyaetus) figyeltek meg 
a szegedi szeméttelepen. A hónap 
első hetében Tiszaalpár határában 
(Sulymos) felbukkant négy öreg 
kis hattyú (Cygnus columbianus 
bewickii) több mint két hétig tar
tózkodott ugyanazon a területen. 
Február második hetében Tihanyi
félsziget nyugati oldalán, a Sajkodi
öbölben láttak egy öreg dolmányos 
sirályt (Larus marinus). A hónap 
közepén a Szögliget határában lévő 
Vidomájpuszta közelében törpeku
vikok (Glaucidium passerinum) pár
zását figyelték meg, és két további 
hímet hallottak Bódvaszilas község
határában is. Ugyanezen a napon 
egy immatur tojó hóbagoly (Bubo 
scandiacus) került szem elé Bóly 
 belterületén, ahol hosszasan üldö
gélt egy háztető gerincén; ennek  
a nagy termetű északi bagoly faj  
 nak ez mindössze a második hazai 
előfordulása (eddigi egyetlen  
biztos adata 1891ből származik,  
s bár azóta többször vélték látni, 

további biztos előfordulásról eddig 
nem volt tudomásunk). Február 
utolsó harmadában többször látták 
Szögliget határában a törpekuviko
kat (Glaucidium passerinum), hol 
egyet, hol kettőt.  
A hónap negyedik hetében egy 
mérgezett – és később sajnos elpusz
tult – vörösfarkú egerészölyv 
(Buteo buteo vulpinus) került kézre 
Zákányszék közelében.

Március
A hónap elején egy immatur 
(második téli tollazatú) dolmányos 
sirályt (Larus marinus) láttaka 
tiszafüredi szeméttelep környékén. 
Március első hetében a pusztaszeri 
Büdösszéken egy indiai lúd (Anser 
indicus) került szem elé. A hónap 
első felében többször észlelték 
Szögliget határában a törpekuvi
kokat (Glaucidium passerinum), 
néha egy, máskor viszont két 
madarat, sőt a második hét vége 
felé párzásukat is megfigyelték. 
Március második hetében Trizs 
közelében a gépkocsi fényszórójá

nak fényébe repült be egy törpe
kuvik (Glaucidium passerinum). 
A hónap harmadik hetének végén 
a pusztaszeri Vesszősszéken egy 
kanadai ludat (Branta canadensis) 
láttak. Ugyanezen a napon Apajon 
(Bikaszállás) egy immatur jeges 
sirályt (Larus hyperboreus) figyeltek 
meg (nem kizárt, hogy a február 

első hetében Pátka közelében látott 
példány került ismét szem elé), 
és szinte biztos, hogy ugyanezt a 
madarat látták néhány nap múlva 
a Velenceitavon (Gárdony) is. 
Március negyedik hetében öt napig 
tartózkodott egy tojó kékcsőrű réce 
(Oxyura leucocephala) a Dinnyési
Fertőn. Az utolsó héten egy törpe
kuvikot (Glaucidium passerinum) 
hallottak Hidvégardó határában, 
közvetlenül az országhatáron.

Köszönet illeti a madarak  
– név szerint ugyan nem említett –  
megfigyelőit, hogy adataikat 
 közkinccsé tették. Kérjük, hogy  
– amennyiben eddig még nem tet-
ték meg – a megfigyelések részletes 
dokumentációját mielőbb juttas-
sák el a Nomenclator Bizottság 
titkárához (Simay Gábor, e-mail: 
nomenclator@birding.hu). Az itt 
felsorolt adatok nagyrészt az érde-
kes megfigyeléseket közzétevő www.
birding.hu és a www.rarebirds.hu 
internetes oldalakról származnak.

Összeállította: Hadarics Tibor

  A magyar terepmadarászok honlapja: www.birding.hu

A KÖVETKEZŐKBEN 
rövid áttekintést sze-
retnénk nyújtani 2015 
januárjának, februárjá-

nak és márciusának legérdekesebb 
faunisztikai megfigyeléseiből.  
Az itt következő – Magyarországon 
jórészt nagyon ritkán előforduló – 
madárfajok adatainak nagy része  
a Nomenclator Bizottság által hite-
lesítendő, ez viszont a legtöbb eset-
ben még nem történt meg, ezért  
sem az előfordulások pontos idő-
pontját, sem a megfigyelők nevét 
nem közöljük.

Január
Az év első napján egy immatur 
 dolmányos sirályt (Larus marinus) 
észleltek a Hejőkeresztúr melletti  
bányatavon. A december végén  
a Bugyi melletti egyik kavicsbánya
tónál már látott barna füzikét 
(Phylloscopus fuscatus) még január 
első hetében is szinte mindennap 
megfigyelték ugyanott. Az év első 

napjaiban többször is észleltek egy 
vagy két törpekuvikot (Glaucidium 
passerinum) Szögliget határában.  
A hónap első hetében egy – nyil
vánvalóan fogságból szökött – kis
asszonyrécét (Aix sponsa) láttak 

Érdekes madármegfigyelések
2015. január–március

Ráckevénél a RáckeveiDunán. 
Január harmadik hetében két napig 
tartózkodott egy öreg halászsirály  
(Larus ichthyaetus) a Csajtó 
csanyteleki részén, a kecskeméti 
szabadidőpark taván két – nyilván 

Faunisztika

Hóbagoly: 2015. 
február 14., Bóly
Lent: Törpekuvik: 
2015. január 1., 
Szögliget

Kis hattyúk:  
2015. február 12., 
Tiszaalpár
Fent: Barna 
füzike: 2015. 
január 5., Bugyi
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volt. Ötször a szegedi Fehértavon, 
háromszor a Dunán, egyegy alka
lommal a Tiszán és a Hortobágyon 
került elő. A pátkai felbukkanása 
tizenhat év szünet után az első adat 
volt a huszonegyedik században, 
illetve a faj első dunántúli megfigye
lése. Márciusban aztán Apajon is 
előkerült egy fiatal példány, és nagy 
valószínűséggel ugyanezt a madarat 
figyelték meg néhány nappal később 
a Velenceitavon éjszakázó több 
ezer sirály között.

Ezzel az írással két madarász 
elő  dünkre emlékezünk. 150 éve 
született Chernel István, aki nem 
csak az általa rajongásig szeretett 
Velenceitó vidékén mozgott ottho

nosan, de a jeges sirály hazájában,  
a norvég madárhegyeken is járt. 

A kegyetlen 20. század mártírja 
a cikkben említett két sarkvidéki 
sirályfaj első hazai előfordulását 
dokumentáló Vasvári Miklós,  
akit 70 éve ölt meg a gyilkos sortűz 
valahol Balf és Nagycenk között. 
Milliónyi sorstársával együtt  
vele is végzett egy tébolyult eszme; 
nekünk, madarász utódoknak 

 ápolnunk 
kell a 
magyar 
madár
tan eme 
halhatatlan 
alakjának 
emlékét.

Kovács Gergely 
Károly

fiatal sirályt vettem észre, melynek 
vastag, fekete végű csőre és erőteljes 
rózsaszín lába volt. Oldalt fordulva 
azonnal feltűnt, hogy evezői fehé
rek. Mérete, robosztus testfelépítése 
alapján a sarki sirályt kizártam, 
így maradt a másik fehér evezőjű 
sirályfaj. A feleségem telefonba beol
vasta a madárhatározóból a fiatal 
jeges sirály bélyegeit, ezeket pontról 
pontra meg is találtam az általam 
figyelt madáron, amely gyakran 
repült, máskor a szakadozóban levő 
jégpáncél keskeny vízereiben úsz
kált, fürdött vagy a jégen álldogált. 
A teleszkópba belefotózva dokumen
tumképeket készítettem és értesítet
tem a madarász forródrótot. Aznap 
és az elkövetkező héten sok megfi
gyelő érkezett a téli álmát alvó nép
telen tópartra, hogy megcsodálják  
az északi madárhegyek „polgármes
ter sirályát”.

Magyarországon a jeges sirály 
ritka kóborló, a pátkai előfordulást 
megelőzően tíz elfogadott adata 

HIDEG ÉSZAKI TENGE-
REKTŐL, fjordoktól, jég
mezőktől távoli hazánkban 
hatalmas élmény olyan 

madárvendéggel találkozni, aki  
már látott jegesmedvét, bálnákat  
és sarki fényt. 2013 februárjában 
volt szerencsém egy ilyen eltévedt 
vándorhoz, a Pátkaivíztározón  
öt napig tartózkodó sarki sirályhoz.  
A csaknem egyszínű fehér sarki 
sirály a sztyeppi és sárgalábú sirá
lyoknál kisebb, kecsesebb, elegán
sabb megjelenésű volt. Majdnem két 
évvel később ismét egy sarkvidéki 
elterjedésű sirályt köszönthettünk 
Fejér megye legnagyobb mestersé
ges taván.

2015. február 1. reggelén a Pátkai 
víztározó keleti gátján kerékpároz
tam, időnként ránézve a befagyott tó 
jegén álldogáló madarakra. A tó déli 
részén egy nagyjából 300 példányos 
sirálycsapatot figyeltem, amikor egy 
egyöntetű tejeskávészínű, a környező 
„nagy” sirályoknál jóval testesebb 

 Chernel István Magyarország madarai című könyve a világhálón:  http://mek.oszk.hu/00600/00604

Fehér éjszakák szellemmadara
– jeges sirály (Larus hyperboreus) Pátkán

„Az északi népek „polgármester”-nek nevezik. A legna-
gyobb fajok egyike. Dolmánya és háta finoman halvány-
világos kékesszürke vagy úgynevezett sirályszürke;  
a farkat csak alig túlérő szárny elsőrendű evezői világos 
kékesszürkék; összes többi részei fehérek. Szeme szal-
masárga, csőre citromsárga, az alsó káva kiszögelésén 
vörös folt van, lába halványsárga. Télen a nyakon elmo-
sódott, barnás foltok láthatók. A fiatalok tollazata 
szennyesfehér alapon szürkével és szürkésbarnával 
 csíkozott, hullámzott és foltozott; elsőrendű evezőik 
világos barnásszürkék. Hossza körülbelül 75, kiterjesz-
tett szárnymérete 170, szárnya 47, farka 22 cm.

Ez a szép sirály földünk mindkét féltekéjének magas 
északját lakja. Költözési útvonala Afrika északi szegélyé-
nek zónájáig terjed, a többség azonban Izlandon vagy 
Észak-Skandináviában telel vagy egyáltalán el sem 
hagyja hazáját.

A jeges sirály Magyarországon újabban kézrekerült 
rendkívül ritka vendég, melyből eddig csak egyetlen 
példány ismeretes. Ezt Berente Miklós ejtette el 1925 
december 20-án, a szolnokmegyei Tiszabura mellett.  
A ritka madár a Fába-féle preparatóriumba került, ahol 
dr.  Vasvári M. fedezte föl és vezette be a magyar madár-
tani irodalomba. A példány az elejtő ajándékaként  
a Madártani Intézetbe került.”

(részlet A. Brehm „Az állatok világa” című művének 
magyar kiadásából, amelynek madártani fejezeteit hazai 
viszonyokhoz Chernel István alkalmazta)
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Szerkesztô: Schmidt Emese,     Kiadványszerkesztés: Kiss Maja,     Grafika: Becski Leonóra,     Fotók: Horváth Tibor, MME archivum

zöld alma, körte, szilva, sárgabarack, feketeribizli, piros ribizli, eper, málna, meggy
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BirdLife Málta

H ÉT TERMÉSZETBARÁT 
gyűlt össze 1962ben, hogy 
Málta szigetein csoportot ala
pítsanak a madarak védelmére. 

Ez a csoport lett a Máltai Madártani 
Egyesület (MOS). 1992ben a MOS  
a BirdLife International partnerévé vált, 
és nevét BirdLife Máltára változtatta. 
Napjainkban ez a legnagyobb természet
védelmi szervezet Máltán, amely fő célja: 
megvédeni a madarakat és élőhelyeiket.

A madárvédelem különösen fontos 
Máltán, mivel szigetei a Földközitenger 
középső vonulási útvonalán fekszenek. 
Sok madár vonul Máltán keresztül, de 
sajnos az illegális vadászat itt még mindig 
nagy probléma. Hogy felvegyük ezzel  
a harcot, vonuláskutató és természetvédő 
táborokat szervezünk a világ különböző 
tájairól érkező önkéntesek számára,  
és itt is fontos teendőnk, hogy elriasszuk  
az illegális vadászokat.

Jelenleg azért kampányolunk, hogy 
tiltsák be a tavaszi vadászatot és a pintyek  
csapdázását. [Ebben a témában 2015. 
április 11én népszavazást tartottak, 
amin a választópolgárok 75%a, 250 648 
fő adta le voksát. 50,9%kal, összesen csu
pán 2 220 szavazattal győzött a vadász
lobby, és így egyelőre sajnos folytatódhat 
a tavaszi vadászat a vonuló vadgerlékre  
és a fürjekre. – Szerk.]

Egy másik, a vörösbegyek csapdázásá
nak megtiltásáról évek óta folyó kampá
nyunk sikerrel ért véget. 

Fő kutatási területünk a máltai ten
geri madarak – a bukdosó vészmadár 
(Puffinus yelkouan), a mediterrán vész
madár (Calonectris diomedea) és a vihar
fecske (Hydrobates pelagicus) – tanulmá
nyozása. A program célja, hogy többet 
tudjunk meg arról, hol és mivel töltik 
idejüket e madarak a tengeren, valamint 
a Fontos Tengeri Madárélőhelyeket (IBA) 
feltérképezzük azért, hogy nagyobb 
védelmet biztosíthassunk számukra. 

2012ben először követtünk sikeresen  
rádiótelemetriás módszerrel egy vihar
fecskét. Ezzel a kutatóink fel tudták 
mérni a faj máltai szigetek körüli elterje
dését, és bepillantást engedtek e rejtélyes 
madarak életébe.

2013ban találtuk meg Málta legöre
gebb mediterrán vészmadarát. 1985ben 
felnőtt fészkelőként gyűrűzték meg a 
tojót, és 28 évvel később, tehát legalább 
30 éves korában fogták vissza.

2014ben tapasztaltuk legelőször, hogy 
bukdosó vészmadár mesterséges fészek
odút foglalt el, és ezzel lehetővé vált, 
hogy bepillantást nyerjünk a korábban 
ismeretlen költésökológiájába. Az egyik 
mesterséges odúban egy fióka sikeresen 
felnevelkedett – egy újabb elsőség ennél 
a fajnál!

Környezetvédelmi táborokat szerve
zünk, amivel az általános iskolák 80%át 
meg tudtuk szólítani, és mostanában 
indítottuk el a középiskolák számára 
készült programunkat is. Célunk az, 

hogy minél több gyereket mozdítsunk ki 
az osztályteremből, és itt saját tapaszta
lataik alapján ismerjék meg a természetet.

Két vizes természetvédelmi területet  
és egy fásítási programot hoztunk létre 
és kezelünk, és reméljük, hogy a közel 
jövőben a BirdLife Málta védett terüle tei 
biztosítani tudják a hosszú távú vonuló 
madarak számára elengedhetetlen 
„madármennyországot”, ami Európa 
északibb területeiről Afrikába (és vissza) 
vezető útjuk során biztonságos pihenő 
és táplálkozóhelyet nyújt számukra.

1. Tiltakozás az illegális vadászat ellen 1983 
szeptemberében  
© Joe Sultana

2. A vonuláskutató tábor résztvevői  
a ragadozókat figyelik  
© Robert Spanring

3. Kampány az illegális vadászat 
megszüntetéséért  
© BirdLife Malta Archivum

4. A máltai Tengerimadár Projekt kutatója 
bukdosó vészmadár fiókáját gyűrűzi  
© Ben Metzger

5. Egy közösségi programon a gyerekek  
a környezet iránti aggódásuknak adnak hangot  
© Ella Beeson

6. Gyerekek az erdők fontosságáról tanulnak  
© Hannah Chisholm

7. Gólyatöcsök násztánca a BirdLife Málta által 
kezelt Għadira Nature Reserve-ben  
© Nick Galea

8. Madár- és tájismertető kirándulás  
© Holly Forsyth

9. Figyelemfelkeltés a BirdLife Málta munkája 
iránt © Ella Beeson

BirdLife

Alapítás éve: 1962
Taglétszám: 2500
Folyóirat:  Il-Merill – tudományos lap
   Bird’s Eye View – tagságnak 

szóló magazin
   Il-Ħuttafa – gyerekmagazin

Telefon:   (+356) 21347647 / 27133557
E-mail:    office@birdlifemalta.org 
Honlap: www.birdlifemalta.org
Postacím: 57/28 Triq Abate Rigord, Ta’ 

Xbiex, XBX 1120, Malta
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Biztosan hallottad már, hogy számos, a tojásait 

védelmezô madár sérültnek tettetve magát csalja 

el a fészektôl a közelben ólálkodó ragadozót. 

Az idei év madara, a búbosbanka pedig 

fartômirigyének váladékával keni be tojásait, 

hogy a benne élô baktériumok a tojáshéjba 

épülve védjék azokat a fertôzésektôl. 

A kotló madár testének melegével költi ki a 

tojásokat. Mivel a tollak nagyon jó hôszigetelôk, 

annak érdekében, hogy a tojásokat valóban melegen 

tartsa a madár, a hasán lévô tollakat kihullajtja vagy 

kitépkedi. Ez a kopasz terület az ún. kotlófolt. 

A tojást nem-
csak mi, emberek, 

hanem számos állat 
is fogyasztja értékes 
tápanyagai miatt.

búbosbanka

A boltban vásárolt tyúktojások megtermékenyítetlenek, azaz a tojásban nincs fejlôdô embrió, csupán a sárgája és a fehérje. 
A madaraknál nem ritka jelenség ez: a tojó hím nélkül is képes tojást tojni, persze ilyenkor ‒ hiába a gondos kotlás ‒ a fióka elmarad..

A csibe fejlôdése

1. nap            4. nap            8. nap           12. nap          16. nap          20. nap                           21. nap: kelés

Ha gazdátlan tojásra akadsz, hagyd ott.
Elképzelhetô, hogy egy ragadozó szedte
ki a fészekbôl és ejtette le, vagy a 
madárszülôk lökték ki az életképtelen
tojást a többi közül. 

Ha tojásos madárfészket találsz, menj el
onnan, hiszen ha a madár a jelenléted
miatt nem mer visszaülni a tojásokra,
azok rövid idôn belül tönkremehetnek.

Sok madárnál 
megfigyelhetô, hogy a kikelô 
fiókák tojásfog segítségével 

szabadulnak ki a tojásból. Ez egy, 
a csôrük hegyén lévô dudor, amely 

a kikelés után elsorvad.
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Madár-
tojások

A hüllôk többsége, a madarak és az emlôsök közül néhány faj 
tojással szaporodik. A madártojás a madárembrió fejlôdését teszi 
lehetôvé. A külsô kemény, meszes héj védelmet biztosít a benne 
fejlôdô életnek, a belsô, lágy héj alatt pedig a fehérje és sárgája 
található, melyek védik és táplálják a sárgája felszínén fejlôdô embriót. 
A madártojások mérete és alakja is különbözô. Vannak gömbölydedek 
és hosszúkásak, lekerekített és csúcsos végûek. Ez a tojó testének 
jellegzetességeitôl és a 
tojási folyamattól függ. 

Gondolj csak 
bele, egy meglökött hegyes 
végû tojás a magasban lévô 

sziklapárkányról nem gurul le,
hanem kis körben 

gördül.
A tojások különféle színûek lehetnek. 

A fehér szín inkább a tojásaikat odúba 
rejtô fajokra jellemzô, míg a barnás, 
kékes, zöldes tojások a környezetbe 

való beleolvadást segítik.

A túzoktojás például attól függôen 
lesz zöld vagy barna színû, hogy 

a tojó milyen talajra tojja azokat. 

A kakukk olyan színû tojást tojik, 
amilyen a gazdamadár tojása.

A tojások lehetnek egyszínûek és pöttyösek, de soha sincs közöttük két tökéletesen egyforma mintázatú.
Régebben azt gondolták, hogy a szeplôsség a jobb álca miatt van, mára azonban bebizonyosodott, hogy
az álcázás mellett szilárdítja is a tojást: a barnás foltoknál a héj erôsebb, mint a folttalan területeken.

túzoktojások
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CSORMÍVES˝

Kedves Gyerekek!
Elindult az MME gyerek-honlapja, a Csipogó.

www.csipogo.hu

Böngéssz a honlapon és kutasd ki, 
hogy mi köze van a fehér gólyához egy autónak!

A megfejtést várjuk az MME 
címre postán (1121 Budapest, Költô u. 21.) 

vagy e-mailen a csipogo@mme.hu címre!

Elôzô számunk helyes megfejtése: 
Az idei év madara, a búbosbanka 1989-ben 
és 1990-ben volt az év madara.

A szerencsés nyertesek:
Bodó Bendegúz, Hosszúhetény
Bondor Ferenc, Nagybánhegyes
Selmeczi-Kovács Milán, Verôce

Gratulálunk! 
Nyereményük egy év madara hûtômágnes.

Készíts 
nyári szörpöt!

Préselj ki gyümölcscentrifugával gyümölcsöt (málnát, ribizlit,

epret, stb.), vagy turmixold össze és csöpögtesd ki a levét. 

A gyümölcslevet töltsd jégkockákba. Fagyaszd le, és amikor

szörpöt innál, 1-3 jégkockát adagolj a poharadba. Engedd fel

vízzel. Ha nem elég édes, ízesítsd egy kis mézzel és idd meg! 

A gyümölcsöket nemcsak mi, emberek szeretjük, hanem 

a madarak közül is jó néhányan. A gyümölcsevés nemcsak

annak finom íze és cukortartalma miatt élvezetes, hanem 

energiadús táplálék és könnyen emészthetô is. A fák 

ágain fészek módjára növô fagyöngy termése (gyümölcse) 

akár 7 perc alatt átmegy a madáron, míg a 

magvak, húsok órákig emésztôdnek. 

A hazai madarak közül a rigók, 

a csonttollú, az erdei pinty, a 

meggyvágó stb. eszik sok gyü-

mölcsöt. A mag- és gyümölcs-

evô madarak táplálkozásuk 

közben akaratlanul is nagyon 

hasznos tevékenységet végeznek: 

sok mag számára egy állat tápcsatornáján 

való áthaladás nélkülözhetetlen 

a csírázáshoz, mások 

pedig így kerülnek 

a helyükre (például 

a korábban említett 

fagyöngyfélék).

Bartos Erika: 
GYÜMÖLCSKOSÁR

Itt van a nyár, száz napsugár
hívogat a kertbe!

Érik a sok édes gyümölcs,
szaladj gyorsan, szedd le!

Piros almát almafáról,
körtefáról körtét,

akassz meggyet füleidre,
szedj apró ribiszkét!
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A fotókkal kapcsolatos egyéb 
megkötések 
A fotókon minimális digitális utó-
munka megengedett, a nagyobb 
módosításokkal készülteket 
viszont nem fogadjuk el. A pályá-
zatra beküldött képeket a Turista 
Magazin szerkesztősége szerzői 
jog érvényesítése nélkül bármikor 
felhasználhatja. 

Szervező és adatfeldolgozás 
A fotópályázat szervezője a Magyar  
Természetjáró Szövetség hivatalos  
havilapja, a Turista Magazin 
 (szerkesztőség: 1075 Budapest, 
Károly Krt. 11., 7. emelet, továbbiak - 
ban „Szervező”). A pályázattal 
 kapcsolatos adatfeldolgozást  
a Szervező végzi. A fotók bekül-
désével a felhasználók egyidejűleg 
kifejezetten és önkéntesen elfo-
gadják a kiírásban szereplőket.  
A játékot semmilyen módon nem 
szponzorálja, támogatja vagy 
kezeli a Facebook, illetve nincs 
köze a játékhoz. A Facebook men-
tesítve van minden felelősség alól 
a játékban résztvevőkkel szemben. 

Nyertes és nyeremény 
A nyerteseket e-mailben értesíti 
ki a Szervező. A nyeremények 
(kivétel a TM előfizetés) kizárólag 
személyesen vehetők át a szer-
kesztőségben. A nyereményekkel 
kapcsolatosan a nyerteseket nem 
terheli személyi jövedelemadó 

mérséklete tartósan lecsökken  
5°C környékére, de a hibernáció  
téli periódusában regisztráltak már 
0°C alatti testhőmérsékletet is.  
A hibernációban lévő állatok időről 
időre félig éber állapotba kerülnek, 
ilyenkor kábán mozognak, üríte
nek, majd folytatják a mélyalvást. 
Tél felé haladva egyre ritkulnak  
a féléber állapotok és egyre hosz
szabbak a mélyalvások (tél közepén  
ezek 1618 napig tartanak). A tava
szi hónapok közeledtével megfor
dul a folyamat és végül a féléber 
állapotok sűrűsödése végén teljesen 
 felébred a hibernációból az egyed.  
A téli álom megkezdéséhez szük
séges mennyiségű tartalékot leg
először a kifejlett hímek érik el, 
így ezek az egyedek már augusztus 
második felében megkezdhetik  
a hibernációt. Közvetlenül utánuk, 
augusztus közepevégén az erős, 
nagytermetű nőstények, majd  
az azévi fiatalok utolsó példányai 
október második felére vonulnak 
téli nyugalomra. A téli pusztulás 
nagysága az aktív periódus táplá

fizetési kötelezettség, azonban  
a nyeremény átvételével össze-
függésben esetlegesen felmerülő 
egyéb költségek és kiadások  
(pl. nyeremény átvételéhez való 
utazás költsége) őket terhelik.  
A nyeremények pénzre nem vált-
hatók, másra átruházhatók.

A nyertes tudomásul veszi 
továbbá, hogy a nyeremény átadá-
sáról kép-, hang- és filmfelvétel 
készülhet, egyben hozzájárul ezen 
felvételek akár teljes egészének, 
akár részleteinek későbbi az adott 
nyereményjátékhoz kapcsolódó 
felhasználásához.

 A nyertesek tudomásul veszik, 
hogy ha a kiértesítéstől számított  
90 naptári napon belül nem 
 jelentkeznek a nyereményekért, 
azt a Szervező úgy veszi, hogy  
a nyereménnyel összefüggésben 
 semmilyen igényt nem támaszt. 

Felelősség 
A Szervező a pályázatra beküldött 
fotók eredetiségért, azok tartalmá-
ért, valamint a telekommunikációs 
adatátviteli hibák vagy nehézségek  
következményeiért nem vállal 
 felelősséget! A játékszabályzat 
módosításának a jogát – a játéko-
sok megfelelő tájékoztatása 
 mellett – a Szervező fenntartja!

További információ: 
http://www.turistamagazin.hu/
fotopalyazat-2-2.html

Az év 
emlőse

Ürgék, költők, vadonlesők 
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 Natura 2000 a világhálón:  www.natura.2000.hu
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„Már csak megmondom, mi végett 
Nézi át a mezőséget, 
A vizet mért hozta ki? 
Ürgét akar önteni. 
Ninini: 
Ott az ürge, 
Hű, mi fürge, 
Mint szalad! 
Pillanat, 
S odabenn van, 
Benn a lyukban. 
A mi emberünk se’ rest, 
Odanyargal egyenest 
A lyuk mellé, 
S beleönté 
A veder vizet; 
Torkig tele lett. 
A szegény kis ürge 
Egy darabig türte, 
Hanem aztán csak kimászott, 
Még az inge is átázott. 
A lyuk száján nyakon csipték, 
Nyakon csipték, hazavitték, 
S mostan…
Itt van…”

(Petőfi Sándor: Arany Lacinak  
– részlet)

Közös fotópályázatot
  hirdet a Turista Magazin 
   és az MME!

A Z ÜRGE NAPPALI 
aktivitású állat, éjsza
káit az üregrendszer 
mélyén tölti. Minden 

példánynak több kijáratos járat
rendszere van. Az üreg ásása 
során a talajt egyetlen kijá
raton hozza a felszínre, 
így csak itt alakul ki 
egy kisebb talaj
kupac. A nyári 
járatrendszer több 
méter hosszú 
lehet (bizo
nyítottan  
8 m hosszú 
járatrend
szer már 
előkerült 
Magyar
országon), és 
több mint egy méter 
mélyre hatolhat a felszín 
alá. Az aktív periódus végén az 
ürge mélyebbre húzódik, és eltömí
tett járatrendszerében alussza téli 
álmát. Ilyenkor az állatok testhő

A fotópályázat 
témája: 
„Erdő-mező
  madarai” 
A Turista Magazin minden hónapban fotópályázatot 
ír ki más-más témára. Mivel az augusztusi téma 
madarakkal kapcsolatos, így az MME is betársul  
a programba. 

A pályázatra bárki beküldheti a saját maga által 
készített, témánként maximum 2-2 fotóját,  
a fotopalyazat@turistamagazin.hu email címre. 
Beküldéskor az email tárgyához be kell írni:  
„A hónap fotója”. 

A beküldött képek fájlnevének tartalmaznia kell  
a kép címét és az alkotó nevét!

A képek minimális mérete 6 MegaPixel,  
azaz legalább 2100×2800 pixeles kell legyen. 

Beküldési határidő július 12.

A beérkezett képeket a beküldési határidőt 
követően egyszerre tölti fel a Turista Magazin  
a facebookos (facebook.com/turistamagazin) 
galériájába. A Facebookon az augusztus 20-ig  
legtöbb szavazatot (lájkot) kapott fotó nyeri  
a közönségdíjat, ami egy éves Turista Magazin-
előfizetés 6600 Ft értékben. 

A szerkesztőség szakmai zsűrije által kiválasztott 
kép készítője az MME ajándékcsomagját nyeri. 
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 Természetfotó magazin a világhálón: www.termeszetfotomagazin.hu

lékbőségétől és a téli időjárástól 
függhet. Az ürge jellegzetes magas 
frekvenciájú hangja az ürgefütty. 
A hangadás feltehetően több funk
ciójú, melyek közül a legközismer
tebb a vészjelzés, de feltehető az 
ürgefütty szociális, anyát a köly
keivel összetartó és szinkronizáló 
funkciója is. Az egyes egyedek a 
szaporodási időszakon kívül keve
set foglalkoznak egymással, és 
ilyenkor agresszív interakciókat 
is csak ritkán figyelhetünk meg 
náluk. Az egyedsűrűség az egyes 
élőhelyeken 1150 egyed/ha között 

mozoghat, de különleges esetekben, 
időszakosan akár 200 egyed/ha 
feletti sűrűséggel is találkozhatunk.

Nagyot változott a világ az 
alföldi pusztákon mióta Petőfi 
Sándor 1847 júniusában Arany 
János barátja hároméves kisfiának 
megírta híres versét Szalontára 
látogatván. Ha madártávlatból 

ránéznénk a ma már Romániához 
tartozó Nagyszalonta környékére, 
láthatnánk, hogy bizony az eltelt 
168 év alatt a korabeli, legeltetett 
gyepek helyett ma már végelátha
tatlan szántóföldek tagolják a tájat. 
S nincs ez másképp a határ innenső 
oldalán sem, a legközelebbi orszá
gos védett terület, a KörösMaros 
Nemzeti Park Igazgatóság részét 
képező területek Biharugra környé
kén is elsősorban a kiterjedt vizes 

élőhelyeiről híresült el, nem a gyep
társulásairól. S ahol megszűntek 
a legeltetett vagy kaszált gyepek, 
onnan végleg eltűntek a jelen cikk 
tárgyát képező ürgék is. A hajdan 
széles elterjedésú, gyakori rágcsáló 
mára Európa egyik legveszélyezte
tettebb, a kipusztulás szélére sodró
dott emlősfaja lett. Pedig a 20. szá
zad közepén az ürgét még nálunk 
is kártevőként tartották számon. 
A leadott ürgefarkakért, azaz az 
állatok pusztításáért fizettek, sőt 
sokszor rágcsálóirtó szerekkel is 
védekeztek ellene. 

S visszakanyarodva Petőfi versé
hez, bizony nem csupán mezőgaz
dasági kártevőként tekintettek 
szegény kis ürgére, hanem komoly 
kulináris értéke is volt, magyarán 
megsütötték és megették. 

S ha valaki azon értetlenkedne 
manapság, hogy miért is ették az 
ürgét, annak az egyik utolsó ürge
öntő idős cigány ember szavait 
idézzük, aki a tudományos kuta
tóknak mutatva az öntés csínját 
bínját, azt felelte az ezt firtató 
 kérdésre: „Hát má’ hogyne lenne  
jó az ürge, mikor tiszta búzát eszik 
és harmatot iszik.”

Elsősorban az Alföldön és a 
Dunántúlon, valamint a palócoknál 
volt szokásban az ürgeöntés a múlt 
században. Az ürgét kiöntötték,  
az elázottan menekülő rágcsálót  
a nyakánál megragadták vagy 
horoggal elkapták és a földhöz csap 
ták. A Magyar Néprajzi Lexikon 
szerint „a volt nagybirtokokon  
a fiatal béreslegények vasárnapon-
ként jártak ürgészni s a levagdalt 
ürgefarkok után az uradalomtól 
kisebb pénzösszeget kaptak. Az ürge-
húst egyes vidékeken (pl. a Pest 
megyei Monor környékén) sütve, 

főzve fogyasztották… Az ürgemá-
jat farkashályog ellen kenőcsként 
használták. A jászsági, a nagykun-
sági néphit szerint az ürge bőréből 
készült erszényből a pénz soha ki 
nem fogy … Az ürgeöntés a román, 
ukrán síkságon is gyakori, ahol az 
ürge húsát szintén fogyasztották.” 
Az ürgék kiöntése és elfogyasztása 
egyes roma közösségek kultúrájá
ban maradt fenn egész a közelmúl
tig, azonban nem utolsósorban  
a szigorú törvényi szabályozásnak 
köszönhetően, ez a hagyomány is 
erőteljesen eltűnőben van. 

Mára azonban nagyot fordult 
a világ ürgeügyben. 1972ben a 
Növényvédelem című szakfolyó    
irat még cikket közölt az ürge 
cukorrépa ültetvényben tett súlyos 
kártételéről és az ellene való új 
védekezési lehetőségekről. Azon   
ban pontosan tíz év múlva a faj  
már védett állat lett, 2012ben  
pedig fokozottan védett minősí tést 
kapott, pénzben kifejezett termé
szetvédelmi értéke 250 000 Ft,  
azaz zavarása, elpusztítása bűn
cselekménynek minősül. A hazai 
jogszabályok alkotta védelmén 
kívül az Európai Unió is kiemelt 
figyelmet szentel ennek a kisem
lősnek, szerepel az Élőhelyvédelmi 
Irányelv II. mellékletén, amely a 
legveszélyeztetettebb fajok listáját 

jelenti. Állományainak megőrzése 
és lehetőség szerinti fejlesztése 
uniós kötelezettségünk is, jelentő
sebb populációinak megtartására 
Magyarországnak, az Unióhoz való 
csatlakozásunk egyik feltételeként  
területeket kellett kijelölnie, melyek 

a Natura 2000 európai ökológiai 
hálózat részét alkotják. Jelenleg 
Európa legnagyobb egyedszámú, 
természetes és természetközeli élő
helyeiken megmaradt ürge popu
lációi nálunk vannak, mondhatjuk 
úgy is, hogy „ürge nagyhatalom” 
vagyunk. Összehasonlításképp,  
a szomszéd országokban, ahol még 
vannak ürgék, ott már csak városi 

parkokban, temetőkben, vagy  
a sorok között még füves mezsgyé
ket meghagyó szőlőültetvényekben 
maradtak fenn töredék állományai. 
Ezek természetesen a faj hosszú 
távú megmaradását vajmi kevésbé 
biztosíthatják. 

De mi történt  
a mintegy 4050 év 
alatt, hogy a kártevő
ként aposztrofált rág
csálóból a hazai és az 
európai természetvé
delem zászlósfaja lett? 

Ahogy azt a nagy
szalontai példán is 
láttuk, a korábbi 
kiterjedt pusztai élő
helyeinek jelentős 
részét feltörték, szán
tókká alakították.  
A gyep művelési 
ágban marad területe
ken pedig a kül ter jes 
állattartás visszaszo

rulása miatt a korábban legeltetett 
élőhelyeket sok esetben felhagyták és 
a növényzet magasságának növeke
désével párhuzamosan, az ürgék is 
eltűntek a gyepekről. 

Az ürge ugyanis a rövid füvű 
puszták lakója. A magasra nőtt 
fűből nem lát ki, a ragadozókat így 
későn észlelheti, emiatt a nem legel
tetett, vagy kaszált gyepekről  

„Dániel a víz felé fordítja a fejét, Pelikán a gát felé.  
S ő aztán váratlanul felkiált:
 – Hinnye, az istenit!

Felugrik, és rohan a töltéshez. Frissen túrt ürgelyukat 
fedezett fel, de máris talál másikat is, harmadikat is. 
Izgatottan magyarázza a kíváncsian mögötte közeledő 
barátjának:
 – Az ürge a gát legveszedelmesebb ellensége! 
Átlyuggatja a földet, fellazítja, aztán ha jön a víz, mehe-
tünk a templomba imádkozni.

Szalad is a szerszámosbódéjához, vödörrel, lapáttal 
tér vissza.
 – Segíthetek? – kérdi a miniszter, de már fogja is az 
egyik vödröt, megmeríti a Dunában, lohol vissza vele  
az egyik ürgelyukhoz.

És együtt öntenek ürgét. Dániel önti a vizet a lyu-
kakba, Pelikán áll őrt lapáttal. Nagy siker. Gyásznapja  
a szegény ürgéknek. De ki biztatta őket, hogy éppen  
a gát oldalában csináljanak maguknak szállást?  
A két vadász nyolc ürgét csap agyon egymás után.
 – Le kell vágni a farkukat, a MÉH két forintot ad dara-
bonként. A gyerekek majd örülnek!

S Pelikán vékony pengéjű bicskájával lenyisszantja  
az ürgék farkát, papírba csomagolja, és beteszi a belső 
zsebébe. Dániel meg a fülüknél fogva lengeti az ürgé-
ket, nagy ívben röpíti őket a Dunába, nagyot rikkant 
mindegyik után: – Hahóóóó!” 

(Bacsó Péter: A tanú – részlet)
 

Az idézett filmkockákon ugyan nem ürgéket, hanem 
közönséges hörcsögöt ütnek agyon, de ez a lényegen 
mit sem változtat. 
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ürgék, feltehetőleg elszigeteltek és 
ezért nincs honnan kolonizálni  
a potenciális élőhelyeket. 

Felmerül a kérdés: hogyan óvha
tók meg hosszú távon a füves repte
reink ürgepopulációi? A repülőterek 
üzemeltetői sok esetben tartanak 
attól, hogy nagyobb egyedsűrűség
ben ott élő rágcsálók (nem csupán 
az ürgék, hanem gyakran a mezei 
pockok és a kószapockok is) járatai, 
valamint a rájuk vadászó ragadozó 
madarak jelenléte veszélyezteti  
a repülés biztonságát. Szakemberek 
szerint ugyanakkor az ürgeállomány 
populációdinamikai és repülésbiz
tonsági szempontból is optimális 
szinten tartása (4 egyed/ha) hosszú
távon is mindkét fél számára meg
nyugtató megoldást jelenthet. Ezek 
az utolsó menedékek ugyanis kiváló 
hátteret biztosítanak az újra alkal
massá tett legelők ürgével való újbóli 
benépesítésére. Érdekesség, hogy 
Csehországban a kisebb repterek 
üzemeltetői, hogy elkerülhessék  
a gyakran kis forgalmú légibázisok 
bezárását, a Natura 2000 jelölő 
 fajnak számító ürgéket betelepítik 
magukhoz. Így védik a reptereket  
az ürgék segítségével. 

Ugyanakkor az utóbbi évek 
felméréseiből egy nagyon negatív 
tendencia körvonalazódik. Mind 
a természetes gyepek, mint a füves 
repterek üregállományai igen 
nagyfokú ingadozást mutatnak, de 
ami ennél ijesztőbb jelenség, hogy 
egyértelműen csökkenő egyedszá
mokat mérnek a kutatók mindkét 
élőhelytípus állományai esetében is. 
Sőt, több olyan területről van tudo
másunk, ahonnan végképp eltűn 
tek a korábban nagy példányszámú 
kolóniák. A jelenség pontos okát 
nem tudjuk, de a kaszálás , legelte
tés felhagyása, az utóbbi évek szél
sőséges, csapadékgazdag időjárása 
mindenképpen hozzájárult ehhez. 

Jelenleg a védett legelőkön kívül 
egyetlen olyan területtípust isme
rünk, mely megfelelő élőhelyet biz
tosít a védett ürge számára és ezek 
a füves repülőterek. Ezek egyfajta 
menedékhelyként szolgálnak, mivel 
azokat rendszeresen kaszálják, 
a csapadékvizet pedig elvezetik. 
Repülőtereink több mint háromne
gyedén élnek ürgék. Mivel az ürgék 
egyedszáma és a fűnyírás gyako
risága között nem találtunk össze
függést, valószínű, hogy a repülőte
reken a növényzet magassága (515 
cm) nem korlátozza az ürgék meg
telepedését. Meghökkentő, hogy a 
gyakran több kifutópályán, néhány 
perces időközökkel fel és leszálló 
repülőgépek, melyek nagy robajjal 
futnak végig a földön, a csörlőket 
szállító autók, és a gyakran nagy 
számú gyalogos személyzet sem 
jelent akkora zavarást számukra, 
hogy ezért elvándoroljanak. Azok  
a repülőterek, amelyeken nem élnek 

egy ürgekolónia akár két éven belül 
tökéletesen kipusztulhat. Előnyben 
részesíti a sík, nagy kiterjedésű, 
alföldi gyepterületeket, a homokos 
és löszös, kevésbé kötött talajokat, 
de hegyi legelőkön, sőt eseten
ként akár köves talajon is előfor
dul. Macedóniában például egé
szen 2200 mes tengerszint feletti 
magasságig is felhúzódik. 

A faj, bár nagyrészt országos 
elterjedésű, de állományaik területi 
eloszlására a mozaikosság jellemző. 
A szétdarabolódott élőhelyek miatt 
az egymással nem összefüggő 
töredékállományai között megszű
nik a kapcsolat, így egy lokális 
kipusztulás esetén a szomszédos 
állományból már nem tud vissza
települni. Ezek a fragmentálódott 
mikropopulációk nagyságrendileg 
50 – és nagyon ritkán 10 000 – 
egyedet számlálhatnak. A szélesebb 
elterjedésüket nem csupán a gyep
társulásaik szétdarabolódása, az 
ökológiai folyósok hiánya, a legelte
tés, kaszálás felhagyása, hanem az 
egyre gyakoribb özönvízszerű eső
zések és belvizek is gátolják. Sajnos 
az ürgék nagyon rosszul viselik, ha 
üregeik vízzel telítődnek és ilyenkor 
vagy átáznak és meghűlnek, vagy 
egyszerűen a járatrendszereikben 

megfulladnak. Egy gyors tavaszi 
hóolvadás, vagy heves esőzés miatti 
magas talajvízszint akár a teljes 
állomány pusztulását okozhatja.  
A csapadékvíz miatti kiöntés elke
rülése, illetve a ragadozók elleni 
védekezés miatt, a magaslatokon, 

bakhátakon általában nagyobb 
sűrűségben figyelhetőek meg üreg
bejárataik, mint a mélyedésekben. 
Az emberi jelenlétet, amennyiben 
az nem kifejezetten károsítja az élő
helyet, illetve napi tevékenységében 
nem akadályozza, képes tartósan 
tolerálni. Erre jó példa Tihanyban, 
a községi füves focipálya, amely egy 

stabil ürgekolóniának ad otthont 
már régóta. A meccsek alkalmával 
azonban inkább lentről szurkolnak 
a csapatoknak az ürgedrukkerek, 
mintsem a felszínről szemlélnék, 
nehogy egy jól ívelt lövés eltalálja 
kíváncsian szemlélődő fejüket.

 Magyar természetfilmek honlapja: www.termeszetfilm.hu

A Magyar 
Természettudományi 
Múzeum ürgéi

A Magyar Természettudományi Múzeum Emlősgyűj te-
ményébe 1822-ben került be az első ürgepéldány, 
amelynek eredetéről csak annyit tudunk, hogy az 
akkori Magyarország területén gyűjtötték. A további 
példányok – összesen még 274 darab – azonban már 
döntően pontos lelőhelyadatokkal szerepel a leltár-
könyvekben, így a csaknem 200 év távlatából, a gyűj-
temény alapján rengeteget megtudhatunk a fajról. 
Bizonyító példányok igazolják egykori, rég megszűnt 
állományait, vizsgálható morfológiai, méretbeli válto-
zatosságuk, genetikai jellegzetességeik, csontjaik és 
fogaik mikroelem-összetételéből pedig az esetleges 
környezeti változásokra következtethetünk.

Ü R G E S O R S

Ürgéből van hidegvérű, 
olyan, mint egy maffiózó, 
nulla fokra le van hűlve, 
mozdulatlan ürgetorzó.

Heverész a föld mélyében, 
elásta magát tavaszra, 
alszik, mint egy minimedve, 
mely éppen csak egy araszka.

Országunk nem épp Alaszka, 
a telet meg lehet úszni, 
az ürgevér hamar felforr, 
az ürgefog magot pusztít.

Az ürgét meg csak pusztítja 
lent a görény, fentről sólyom… 
Reszkethet az ürgeféle! 
Menedékbe hogy osonjon?

Hogy osonjon? 
Mi se könnyebb! 
Földben cikáz alagútja, 
hosszú járat, 
szűk bejárat, 
ez a sztori le van futva.
Védve is van már az ürge, 
reméljük, hogy egy se hull el, 
kétszázötvenezer forint 
egy együrgés ürgeburger.

Lackfi János
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GYERMEKKOROM 
ÓTA ÉRDEKEL a ter
mészet világa. Ebben 
döntő szerepe volt 

Herman Ottó „A madarak hasz
náról és káráról” című könyvének, 
családi könyvtárunk becses kin
csének. Édesapám – látva ez irányú 
érdeklődésemet – rendszeresen 
megajándékozott növényekről  
és állatokról szóló szakkönyvekkel,  
majd másodikos gimnazista korom
ban összehozott Andor Lóránd 
 grafikus kollégájával, aki a Termé    
szet tudományi Múzeumnál dolgo
zott. Neki köszönhetem, hogy  
1953 nyarán két hónapig – fizetés  
nélkül ugyan – a múzeum Állat
tárának Baross utcai épületébe 
kerülhettem a preparátor műhelybe, 
ahol megismerkedhettem ezzel  
a különleges mesterséggel.

A Baross utcai épület akkor még 
hiánytalanul őrizte óriási gyűjte    
ményét. Mint tudott, a Madártani 
Intézet gyűjteménye Budapest  

1944es ostromakor teljesen meg  
semmisült. Szerencsére a Termé
szettudományi Múzeum a hazai 
madárfaunából is hatalmas anyag
gal rendelkezett, így a háborús 
veszteség nem okozott végzetes 
kárt a magyar ornitológiának.

Bár nem volt megszabott mun
kaidőm, reggel már korán megje
lentem a preparátor műhelyben  
és mindaddig ott voltam – sok
szor munkaidőn túl is – amíg ott 
dolgoztak. A preparátorok (kiváló 
szakemberek!) nagy szeretettel 
oktattak, én pedig szépen haladtam 
előre ebben a különleges mester
ségben.

Volt a múzeumnak házi könyv
tára is, ahol kedvemre töltekezhet
tem a gazdag szakirodalommal.

Akkoriban a Rákosidiktatúra 
idejét éltük, amikor nagyon kellett 
vigyázni minden kiejtett szóra  
és minden megnyilvánulásra.  
A múzeum hátsó udvarában lévő  
preparátor műhely azonban külön

leges oázisnak számított. Ott  nyíl  
tan kritizálták, sőt szidták a rend
szert, anélkül, hogy bármi követ
kezménye lett volna. Ennek oka  
az volt, hogy oda csak kevesen láto
gattak el, akik pedig betértek, azok
ban meg lehetett 
bízni. 

A leggyako
ribb vendég 
Kittenberger 
Kálmán volt,  
a neves Afrika
vadász, akinek 
hatalmas gyűj
teményét őrizte 
a múzeum. 
Rendkívül 
művelt, sokolda
lúan tájékozott 
ember volt, aki 
tökéletesen eliga
zodott a politikában is. Hetenként 
kétszerháromszor bejött Pestre 
nagymarosi otthonából és ilyenkor 
tiszteletét tette a preparátoroknál is.  

Egykor  
és most

Emlékezés a Természettudományi 
Múzeum elpusztult Állattárára
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Karvalyprepa - 
rá  tum alapján  
készített  
festmény
Lent: 
Kittenberger 
Kálmán

 Vincze Bálint Ürgemese című fotókiállítása szeptember 7-ig megtekinthető: mttm.hu/hu/kiallitasok/idoszaki_kiallitasok

Hazánkban az ürgetelepíté sek   
nek évtizedek óta létezik ala po san 
kidolgozott, részletes szakmai  
programja. Nem csupán a faj meg
erősítését célozzák ezek a sok eset
ben jelentős uniós támogatással 
is rendelkező programok, hanem 
a ragadozó madarak táplálékbá
zisának gazdagítását, ezáltal ezen 
fajok megtelepedését, megerősítését 
célozzák. Ilyen a FertőHanság  
Nemzeti Park Igazgató  ság által 
koordinált, számos szakmai szer  ve    
zetet magába foglaló „A veszélyez
tetett parlagi sas és a kerecsen só    
lyom populációk zsákmánybázisá
nak biztosítása a Kárpátmedencé
ben” című, 2015ben indult európai 
uniós LIFE+ program is. 

A 15 éve, Európában is úttörő 
jellegű Nemzeti Biodiverzitás
monitorozó Rendszer egyik célfaja 
az ürge, melynek országos szintű 
monitorozása alapozza meg azt, 
hogy viszonylag jó biztonsággal 
nyomon tudjuk követni állomá
nyaik változását. A programban 
kidolgozott protokoll alapján egy
séges módszerrel végzik az ürgés 
területeken az ürgelyukak szám
lálását a szakemberek, valamint 
az önkéntesek. Az ürgelyukak 
számából ugyan nem lehet ponto
san kiszámolni, hány állat is él egy 
adott területen, de a lyukak meny
nyiségének száma jól mutatja évről 
évre egy egy populáció ingadozá
sát vagy éppen stabilitását. 

De az ürgék hazai elterjedésének 
feltérképezésébe és állományaik 
lokális szintű nyomonkövetésébe 
bárki bekapcsolódhat, hiszen  
a Földművelésügyi Minisztérium 
Természetmegőrzési Főosztályának 
2009ben indított VADONLESŐ 
programja (www.vadonleso.hu) 
internetes felületén egy Google 
Map térképen pontosan meg tud
juk jeleníteni a látott ürgéket. Ezek 
az adatok, egy szakmai ellenőrzést 
követően bekerülnek a legnagyobb 
természetvédelmi információs 
rendszerbe (TIR), megalapozva, 
elősegítve a faj megőrzését. 

Bakó Botond, Váczi Olivér

A VADONLESŐ Program, a támogató 
szakmai szervezetekkel egyeztetve, 
2015-ben másod ízben hirdette meg 
az „év emlőse” rendezvénysorozatot, 
mely minden évben más és más 
őshonos emlősállatunkra irányítja a 
figyelmet, elősegítve azok jobb meg-
ismerését és hatékonyabb védelmét.

Az „év emlőse” program második 
faja az ürge (Spermophilus citellus) 
lett. Miért esett a választásunk éppen 
Petőfi Sándor „fürge ürgé”-jére?  
A rendezvénysorozatunk keretében 
nem csupán a figyelmet szeretnénk 
erre a különösen értékes emlősünkre 
iránytani, hanem gyakorlati védel-
müket szorgalmazó, elterjedésüket 
részletesebben felderítő programo-
kat is indítunk országszerte. A lege-
lők, kaszálók és füves repülőterek 
(mely utóbbiak gyakran jelentős 
ürgeállományt rejtenek) ürgebarát 
kezelésének elerjesztésével biztonsá-
gosabb fennmaradásukat szorgal-
mazzuk. De Petőfi költeménye nyo-
mán felkértünk 11 kortárs költőt arra, 
hogy a magyar irodalom új „ürge 
versekkel” gazdagodjon. Egész koló-
niányi ürgevers bukkant felszínre: 
több mint tíz, kortárs költőnk által írt 
ürgeverssel gazdagodtunk! A versek 
közt vannak játékosabbak, tudomá-
nyosabbak, énekesebbek, elvontab-
bak, szomorúbbak,viccesebbek és 
érzelmesebbek, tükrözve költőjük 
személyiségét, hangulatát. Ráadásul 
minden vers minden olvasóban más 

és más képeket, érzéseket idéz fel, 
melyeket eltérő módokon lehet 
papírra vetni egy-egy illusztráció-
ban. Ezen költemények illusztrálá-
sára országos szintű gyerekrajz 
pályázatot hirdettünk „VERSengő 
ürgeképek” címmel, valamint 
„Ürgefütty” címen meghirdetett 
glosszaíró versenyt is a gimnazisták 
számára. A pályázatok befogadását, 
bírálatát és jutalmazását a nemzeti-
park-igazgatóságok végzik. 

A legjobb alkotások 2015 nov-
emberében a Magyar Termé szet-
tudományi Múzeumban, egy orszá-
gos gálaműsor keretében, neves 
előadóművészek, többek között  
Für Anikó, Navratil Andrea, Gryllus 
Vilmos, Galkó Balázs, Kálloy Molnár 
Péter, Róka Szabolcs által színpadon 
is bemutatásra kerülnek.

A Fővárosi Állat-és Növénykert 
ad otthon november 3-án, a Magyar 
Tudomány Napja alkalmából egy 
tudományos konferenciának is, mely 
a hazai ürgepopulációk hosszú távú 
megőrzésének tudományos kérdé-
seit vitatja meg hazai és külföldi 
szakemberek részvételével. 

Az „Év emlőse” programmal 
 kapcsolatos további információk  
a www.vadonleso.hu honlapon  
és a VADONLESŐ facebook oldalon 
(https://www.facebook.com/
vadonleso) és facebook csoportban 
(https://www.facebook.com/groups/
vadonleso/) érhetők el.

2015-ben az „év emlőse” az ürge!
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De térjünk vissza a múzeum 
Állattárának gyűjteményeire. 
Fischer bácsi megmutatott nekem 
mindent a pincétől a padlásig. 
Micsoda elképzelhetetlen gazdag
ság volt ott!

Az első emeleten voltak a halak, 
a hüllők és a kétéltűek. Csak azért 
emelem ki őket, mert 1956ban 
épp ide lőtt be egy szovjet tank. 
Negyvenezer liter alkohol kapott 
lángra és okozta azt a tüzet, amely 
az épületben lévő teljes gyűjteményt 
– az Emlősosztály kis részének 
 kivételével – megsemmisítette…

Én két hétig dolgozhattam  
a má  sodik emeleti Madárosztályon, 
amelynek hatvanezres gyűjtemé
nye volt. 

E két heti munka egyetlen célja 
az volt, hogy a fiókokban elhelyezett 
,,bőrbe tömött”, azaz testhez szo
rított szárnnyal  hátukra fektetett, 
üvegszemek nélküli madarak hasán 
– ahol a preparátorok a vágást ejtet
ték – az esetlegesen megjelent sárga 
zsírt benzines vattával letisztítsuk, 
nehogy a zsírsav a bőrt kikezdje.

A madarak nevét, az elejtés 
helyét és idejét kis cédula mutatta. 
A legrégebbi dátumot egy hazai 
sirályon találtam: 1842.

Soha nem tett lakatot a szájára: 
ő, aki nem félt a legveszedelme
sebb afrikai nagyvadaktól, nem 
félt a Rákosirendszertől sem. 
Hátborzongósan hallgattuk, ami
kor egy alkalommal elmesélte, 
miként veszítette el egyik ujját egy 
rátámadó oroszlánnal való élet
halál küzdelemben. Egy alkalom
mal azt is elmagyarázta, miért kell 
elpusztulnia minden diktatúrának, 
így a Rákosirendszernek is. 

Többször megfordult a műhely
ben Molnár Gábor, a neves kutató, 
aki DélAmerikában baleset során 
vesztette el szeme világát. Egy  
szép fiatal lány kísérte. Ő is nagyon 
 sokoldalú ember volt, kiváló 
humorú, kellemes társalgó.

Szinte napi vendég volt a mindig 
vidám Topál György, a ,,denevérek 
atyja”, akiről jól sikerült karikatú
rát is rajzoltam. Neki köszönhetem, 
hogy később több barlangi túrán 
is részt vehettem a ,,bőregereket” 
kutatva.

Hogy ottlétem alatt rajtuk kívül 
fordulte meg más neves ember is 
ott, mialatt két héten keresztül a 
második emeleti Madár Osztályon 
dolgoztunk a kedves öreg Fischer 
bácsival, nem tudom. Ő említette, 
hogy ritkán a neves író: Fekete 
István – aki akkoriban teljesen 

mellőzött volt – el szokott látogatni 
a múzeumba, de sajnos, találkoz
nom nem sikerült vele. 

Széchenyi Zsigmond, a másik 
híres Afrikavadász mint ,,osztály
idegen” nem léphetett be a múzeum 
épületébe, amely pedig sok trófeáját 
őrizte. Csak a gyűjtemények 1956

A hazai fajokon kívül a világ 
minden tájáról voltak ott madarak: 
távoli kontinensek színes csodái, 
kolibrik, paradicsommadarak  
– elmondhatatlan gazdagsága  
a Teremtés színpompájának!

Természetesen voltak élethű 
pózokban kitömött példányok is.  
A hatalmas térben óriási szekré
nyek végeláthatatlan sora őrizte a 
tudomány számára a száz évnél is 
régebben megkezdett szisztemati
kus gyűjtés eredményeit, többek 
között mintegy huszonkétezer tojást.

Volt ott egy kis szoba, amelyben 
egy különleges ember dolgozott:  
dr. Greschik Jenő. Világszerte 
ismert tudós volt, csak a tudomány
nak élő, visszahúzódó alkat. Bár 
mely csontdarabkáról megmondta, 
milyen madáré, de – az ottaniak 
mesélték – terepen képtelen volt  
a ritkább fajokat felismerni.

Egy másik csöpp helyen két 
ember osztozott: Horváth Lajos,  
a Madárosztály vezetője és Homoki 
Nagy István, akinek ott sorakoztak 
tasakokba rendezett filmnegatívjai.

Mint említettem, 1956ban 
szinte minden a lángok martaléka 
lett. A Madárosztály teljes anyaga 
megsemmisült…

os megsemmisülése után lett rá 
szükség, hogy az újbóli gyűjtés cél
jából Afrikába küldött expedíciók
nak szakértő vezetője legyen. Mint 
akkoriban nevetve mondogatta: 
– ,,Csak azért lett most rám újra 
szükség, mert a pártiskolán nem 
tanítják az elvtársaknak, hogy kell 
oroszlánt lőni!” 

Vajon még hány kiváló ember 
lehetett akkoriban, aki nem mehe
tett a múzeum közelébe?    

Nevezetes munkát kaptunk, 
amikor Homoki Nagy István a 
,,Kék vércsék erdejében” című film
jét forgatta. Trükk felvételek  hez kel

Egy, az oltásban segédkező idős 
tűzoltó azt mondta, hogy ilyen 
tüzet még nem látott. A hőálló 
klinkertéglák folytak a pokoli 
hőségben, a kilincsek helyét meg
dermedt réztócsák mutatták  
a padlón, de ugyanilyen megszi
lárdult acéltócsaként látta viszont 
egykori vadászpuskáját Horváth 
Lajos.

Kittenberger Kálmánt porig 
sújtotta a múzeumi anyag pusztu
lása. Küzdelmes, odaadó munkájá
nak teljes anyaga semmisült meg. 
Búskomorságba esett és rövidesen 
meghalt.

Tudomásom szerint a múzeumi 
osztályokról nem maradtak rész
letes fényképdokumentumok, így 
csak a még élők emlékezete őrzi 
őket, azoké, akik még látták azt  
a kincset.

Az 1970es években hazai raga
dozó madaraink röpfázisait ábrá
zoló temperaképeim készítéséhez 
felkerestem az Állattár Baross 
utcai épületében a Madárosztályt 
is. Szomorú látogatás volt, amikor 
összevethettem a múltat és a meg
maradt nyomait. Már csak emlé
kezetem őrzi e hajdani Eldorádó 
örökre eltűnt, elképzelhetetlenül 
gazdag képét…

 
            Lelkes István

lett  néhány kékvércsét kitömni  
– a filmen aztán felismertem, hol 
szerepeltek az élő madarak helyett.

Kittenberger Kálmánnal való 
találkozásaimnak mindmáig 
őrzöm egy – az akkori időkre jel
lemző – becses bizonyítékát.  
A Rákosiérában rendkívül rossz 
volt a közellátás és a legalapvetőbb 
élelmiszerekben is állandó hiány 
mutatkozott. Egy alkalommal 
Kálmán bácsi arról panaszkodott, 
hogy hetek óta nem tud vajat sze
rezni. Én, aki Csepelen laktam, 
mondtam, hogy ott, mint kiemelt 
munkáskerületben lehet vajat 
kapni. Rögtön meg is kért, vegyek 
neki két csomaggal. Átadott 13 
forint 20 fillért – annyi volt akkor 
két csomag vaj ára – én pedig két 
példányban elismervényt írtam, 
amelynek egyik példányát ma is 
őrzöm és ezennel közre is adom.

A preparátor műhely egyébként 
rendszeresen ellátott bennünket 
az akkoriban igencsak nélkülözött 
hússal. Olyan – preparálásra beér
kezett – állatok húsát is megették 
az ott dolgozók, amelyeket ma 
senki sem tenne a fazekába. Volt 
viszont néha ritka különlegesség 
is: egy alkalommal az Állatkertben 
két szajga (más néven tatárantilop) 
bika összeverekedett és az egyik 
elpusztult. Én is kaptam a húsából, 
amiből fokhagymával megtűzdelve 
felséges családi ebéd lett!

 A Magyar Természettudományi Múzeum honlapja:  www.mttm.hu

Balra: Széchenyi 
Zsigmond 
A lapszélen: 
Fekete István
Jobbra: A neve-
zetes átvételi 
elismervény

Kabasólyom-
prepa rá  tum

Egerészölyv-
preparátum

A Természet - 
tudományi  
Múzeum egyik  
dolgozószobája  
a tűz pusztítása  
után
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 A Kitaibelia Siroki-emlékszámának cikkei elérhetők a világhálón:  kitaibelia.unideb.hu

megmutatkozott: „Második elemista 
voltam, amikor tanító nénink egy 
kitömött madarat hozott az órára,  
és magyarázta, hogy az egy vörös-
begy, mert egész alsó része szép piros 
volt. Otthon nagy indignálódva 
meséltem apámnak, hogy a tanító 
néni nem ismeri a vörösbegyet, mert 
helyette egy hím süvöltőt mutatott.”  
Érettségi után a Budapesti Agrár
tudományi Egyetemre iratkozott. 
Egyetemi éveiben lepkéket és boga
rakat gyűjtött, és 1929ig évente  
3–4 hónapot dolgozott Washingtoni 
Rovartani Állomás által szervezett, 
a gyapjaslepke (Limantria dispar L.) 
parazitáinak gyűjtését célzó kuta
tásban. 1938ban tanári oklevelet is 
szerzett, azután a Jászberényi  
Alsófokú Mezőgazdasági Szakisko
lába nyert kinevezést, ezzel indult 
pedagógiai pályája. 1938ban 
áthe    lyezték a Mosonmagyaróvári 
Gazdasági Akadémia Biológiai 
Tanszékére, majd a következő év 
elején a kassai Magyar Királyi 
Közép    fokú Gazdasági Tanintézethez 
került, ahol növénytant, állattant  
és növényvédelmet tanított. Kassán  
vezetője volt a helyi Növényegész ség 
ügyi Körzetnek is. A növények iránti 
érdeklődése ekkortól kezd mélyebb 
nyomot hagyni az utókor számára: 

ebben az évben fogott növénygyűj
téshez, hogy „hiányos botanikai 
ismereteimet mielőbb kiegészíthes-
sem.” Gyűjtési aktivitása ekkortól az 
1940es és 1950es években a legma
gasabb, amely átlagosan eléri az évi 
500 példányt, később pedig 100200 
példány gyűjtése jellemző évente.  
A növényhatározásban a kassai aka
démia hajdani tanárának, Rapaics 
Rajmund herbáriumára támaszko
dott, és amely példányokkal nem 
boldogult, azokat Jávorka Sándornak 
küldte el. Jávorkát érdekelte Kassa 
környé kének és a Kojsóihavasok  
nak a flórája, és szívesen segített 
Siroki Zoltánnak a pár év alatt nagy 
gyűjteménnyé gyarapodott her
báriumi anyag identifikálásában.  
A kassai évekről ő maga úgy vallja, 
hogy élete legboldogabb öt éve 
volt. 1942ben nősült meg, 3 lánya 
(Hedvig, Ágnes és Erzsébet) szüle
tett, a két idősebb még Kassán.

A második világháború vége gyö
keres változást hozott az életében. 
Mivel a kassai akadémia igazgatója 
engedélyt kapott, hogy családjával 
Budapesten maradjon, helyettese
ként Siroki Zoltán döntött arról, 
hogy a tangazdaság állatállományát 
nem hajtják el lábon Magyaróvár 
felé, a rendelkezés ellenére. Így csu
pán a józan észre hallgatva, részt  
vett az ellenállási mozgalomban, 
ugyanakkor a kassai volt az egyet
len tanintézet az országban, amely 
sértetlenül vészelte át a háború ese
ményeit. 1945ben a csehszlovák 
hatóságok kiutasították az országból, 
így két apró leányával, egy gyerek
kocsival és egy kosár ruhaneművel 
szekéren indultak el az anyaország 
felé. A bogárgyűjtemény és a herbá
rium ideiglenesen Siroki feleségé   
  nek nevelőanyjánál, Kassán maradt,  
1947ben került vissza tulajdono 
sához. Az anyaországban először  

S IROKI ZOLTÁN, magyar 
ornitológus – így kezdődnek 
a professzorról szóló életrajzi 
írások, de ez a megjelölés 

nem fedi le azt a tudást és tevékeny
ségi kört, amelyben Siroki Zoltán,  
a határainkon túl is megbecsült pro
fesszor tájékozott volt. Kiadatlan 
önéletrajzi írásában a következőket 
olvashatjuk: „Az emberek általában 
valamilyen csillagzat alatt születnek. 
Nálam másképpen történt. 1906. 
július 25-én Budán a Csalogány 
 utcában láttam meg a napvilágot.  
Én tehát a fülemüle égisze alatt 
 születtem, és ez a tény befolyásolta 
egész életemet. Nálam a természet 
szeretete örökletes tulajdonság.” 

Gyermekkora meghatározó 
eleme, hogy édesapja a lakásában 
kalitkákban és röpdében tartott 
olyan egzotikus madarakat, ame
lyekkel akkoriban ritkán lehetett  
találkozni. Valószínű, hogy 
jogász végzettségű édesapjának, 
Dr. Schmitt Béla statisztikai taná
csosnak is volt lehetősége díszma

dártartással foglalkozó könyvet adni 
Zoltán fia kezébe, azon kívül, hogy 
az élővilág, és ezen belül különösen  
a madarak iránti szenvedélyes érdek   
lődést már a génjeivel átadta fiának. 
Schmitt Zoltán – az ajánlott magya
rosítás után Siroki Zoltán – mun
kássága óta azonban szinte kötelező 
darab a családi könyvespolcokon  
az öt kiadást megért Díszmadarak  
a lakásban című hiánypótló könyve, 
amely a magyar nyelven íródott 
legteljesebb mű ebben a témában, 
és több, mint 120 egzotikus díszma
dár leírását közli és ad tartásukhoz 
útmutatót.

Siroki Zoltán magas, bajuszos, 
jellegzetes öltözékéről messziről 
 felismerhető ember volt. Magasszárú 
cipőt, térdzoknit, bricsesz nadrágot  
hordott, barna aktatáskájával járt   
kelt. „Tiszta, nyílt tekintete, kék 
szeme, barátságos mosolya, az egész 
lényéből áradó finomság tökélete-
sen fedte azt a képet, amelyet könyve 
alapján kialakítottam róla magam-
nak: a madarak atyja.” – írja róla  

Siroki Zoltán emlékezete

Taar Ferenc 1981ben. Derűs, kie 
gyensúlyozott emberként azzal a 
isteni áldással élt, hogy foglalkozása 
azonos volt a hobbijával. Tanszéki 
irodáját kedvenc kaktuszai díszítet
ték, és madarainak csivitelése tette 
vidámmá. Széleskörű baráti kapcso
latokat ápolt és kiterjedt levelezése 
volt. Szabadidejében gazdagította 
tojásgyűjteményét, rovarokat prepa
rált, növényeket préselt. Mindeze   
 ket igen türelmesen tette. Nagyon 
szerette a komolyzenét, tehetséges 
rajzoló volt, szépen zongorázott  
  és hegedült. Dienes Mihályné Siroki 
Hedvig így emlékezik saját gyermek
korára: „A Kishegyesi úti szülői 
ház egyik szobájában közel kétszáz 
különböző madár élt. Tízéves korom-
tól édesapámmal gyűrűző-, sasfészek-
kihelyező táborokba, gyűjtőutakra 
jártam… …Otthonunk mindenki 
előtt nyitva állt, naponta jöttek meg-
csodálni rovar- és tojásgyűjteményét, 
herbáriumát.”

Siroki Zoltán természetismereti 
tájékozottsága már kisiskolásként 
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Madártani Tájékoztató

 Varázslatos Magyarország fotópályázat: www.varazslatosmagyarorszag.hu

a debreceni Középfokú Tanintézetbe 
jelentkezett, ahol a biológiai tárgya
kat oktatta. 1950ben a budapesti  
Agrártudományi Egyetem Növény
tani Tanszékére nevezték ki egye
temi docensi beosztásban. Itt dol   go   
zott három éven át, majd a család
jától való távollét miatt kérte visz
szahelyezését a debreceni techni
kumhoz. 1953ban megbízást 
kapott a Debrecenben létesítendő 
Mezőgazdasági Akadémia Biológiai 
Tanszékének megszervezésére, főis
kolai tanárként. Később, mikor az 
intézmény egyetemi rangot kapott, 
visszakapta egyetemi docensi 
címét, 63 éves koráig. Nyugdíjazása 
után tudományos tanácsadóként 
havi 60 órában dolgozott tovább. 
Ebben a minőségében mélyedt el  
a Tanszék növényanyagának feldol
gozásában, amely ebben az idő    
szakban nagy lendülettel gazda
godott: Siroki Zoltán, és utódja, 
Mándy György befogadta a hajdani 
Vetőmagvizsgáló Állomás egész 
herbáriumát, amely Degen Árpád 
igazgatósága alatt készült, és az 
egész Kárpátmedencéből tartal
maz példányokat. 

Több mint 100 közleményéből  
73 egzotikus díszmadarak tartá sá   
val és tenyésztésével foglalkozik,  
de botanikával kapcsolatos tevé
kenységére is jellemző az éleslá tás.  
Növénygyűjteményét a Debreceni 
Egyetem őrzi, az Index Herbariorum 
nyilvántartásban „DE” kóddal  
jelölt gyűjtemény részeként. 
Rovargyűjteményét a DE Termé
szet védelmi Állattani és Vadgaz

dálkodási Tanszéke, tojásgyűjtemé  
nyét a Déri Múzeum őrzi (ezt rész    
letesen bemutatja Haraszthy László 
közelmúltban megjelent, a hazai 
tojásgyűjteményeket feldolgozó 
kötete). Elnöke volt a Debreceni és 
az Országos Díszmadártenyésztő 
Egyesületnek. Ebből adódóan szá
mos előadást tartott a kiállításo 
kon is, és egyéb meghívásoknak is 
mindenkor eleget tett. Madarai     
val rendszeresen nyert oklevelet.  
Német nyelvtudása lehetővé tette, 

hogy németül is publikáljon és 
szakmai ismereteit szakkönyvek  
fordításával is gazdagíthatta. 
Kapcsolatait folyamatosan szélesí
tette, számos külföldi rendezvényen 
meghívott előadóként szerepelt.

Az 1976ban megjelent könyve  
rövid idő alatt elfogyott, a Mezőgaz
dasági Kiadó 1990ben jelentette 
meg a második kiadást. A Siroki 
család a második kiadás szerzői 
 jogdíjából alapítványt hozott létre,  

és 1993 óta egy arra érdemes mada
rász Sirokidíjjal járó vándorserleget 
tudhat magáénak. 

Siroki Zoltán 1970ig látta el 
 tanszékvezetői feladatait a Debreceni 
Agrártudományi Egyetemen.  
80 éves korában az intézmény „Pro 
Universitate” emlékéremmel ismerte 
el érdemeit. 1987ben, 81 éves korá
ban hunyt el. Tanári oklevelét, 
 leckekönyvét a Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Központjának 
Intézménytörténeti Kiállítása őrzi.

Mindazok, akik Siroki Zoltánt 
ismerhették, kiemelik példaértékű 
emberi nagyságát és segítőkészségét, 
hogy megkülönböztetés nélkül vála
szolt minden megkeresésre, és őszin
tén tudott örülni mások sikereinek. 
Életét saját maga így summázta:  
„A család és a napi oktatómunka 
mellett életemet négy dolog, mond-
hatnám négy szenvedély töltötte ki:  
a madarak, a bogarak, a sáskák  
és a növények világa”.

Köszönjük Siroki Zoltán lányai-
nak, Siroki Hedvignek, Siroki Ágnes-
nek, és Siroki Erzsébetnek, valamint 
Lovas Mártonnak és Tóth Oszkárnak 
az életrajzi dokumentumokat és 
adatközléseket.

Lisztes-Szabó Zsuzsa

Jelen cikk a Kitaibelia folyóiratban 
megjelent részletes életrajz rövidített 
változata, a teljes megemlékezés  
elolvasható a szaklap Siroki-    
emlék számában, amely letölthető  
a Kitaibelia honlapjáról:  
kitaibelia.unideb.hu

Szajkó különös  
fészkelési kísérlete
Szajkó (Garrulus glandarius) nem 
példátlan, de igen ritka fészkelési 
kísérletét tapasztaltam 2015. április  
21én az Őrség egyik legkisebb tele
pülésén, Kerkáskápolnán. A ma    
darak hagyományos, csak idősza
kosan használt paraszti porta pajtá
jának eresze alá építettek fészket.  
A fészket alaposan csak április 
27én vizsgáltam meg, amikor táv
csővel észleltem, hogy közvetlenül  
a fészek alatt a fehérre meszelt falon 
tojáscsorgás nyoma látható, amiből 
arra gyanakodtam, hogy azt kira
bolták. A vékony és száraz, zuz
mókkal borított gallyakból készült 
kissé zilált 300 mm átmérőjű,  
200 mm magas fészekalap a föld
től mért 4 méter magasságban egy 
keresztgerenda és egy támasztó  
léc között épült. 100 mm átmérőjű,  
50 mm mélységű csésze belseje 
egyre vékonyabb ágacskákból, szá 
raz gyökerekből készült, és lószőrrel 
volt kibélelve. A fészekben három – 
madárcsőr által – kivágott és egy  
ép friss tojás volt, amelyeket csak 
úgy tudtam lefotózni a lefutó tető 
miatt, ha azokat kivettem. A fészek
rabló szarka, dolmányos varjú, 
vagy másik szajkó lehetett.

Márkus Ferenc

Ezüstfenyőn fészkelő 
barázdabillegető
Május első hetében figyeltem fel 
hartai házunk szomszédságában 
madárfiókák eleségkérő hang   
jára. Először azt hittem, hogy  
a kihelyezett mesterséges odúban 
kikeltek a kiscinkék. Napokkal 
később észleltem először egy felnőtt 
barázdabillegetőt (Motacilla alba), 
amint lószúnyoggal a csőrében 
eltűnt a fenyőágak között. Néhány 
másodperc múlva az eleséget kérő 
fiókák hangját hallottam, majd nem 
telt bele fél perc, és a hím baráz
dabillegető – fiókáktól származó 
ürülékkel a csőrében – távozott a  
fenyőágak közül. Tehát ez a madár
faj – immár bizonyítottan – fész
kelhet fenyőfán is! Több mint  
30 éves madarászkodásom alatt 
ilyen szokatlan költéssel még nem 
találkoztam ennél a fajnál, és  
a szakirodalomban sem találtam 
ehhez hasonló adatot, pedig ez  
a faj emberek szomszédságában  
a legkülönfélébb létesítményekben 
megtelepedhet. A fészek elhelyezke
dése: ezüstfenyőn, viszonylag közel 
a törzshöz, sűrű ágak között, mint
egy 5 méter magasan. A fészekben 
4 fiókát neveltek a billegetők.

Kovács Sándor

Fecskefészkek  
– lopótökökből
A tavasz közeledtével – a fecskék 
hazaérkezése előtt – lopótökökből 
készítettem 12 mesterséges fészket 
molnárfecskék (Delichon urbicum) 
részére, egy 15 centiméter széles 
deszkára. Ezt két fordítós facsavar
ral szereltem fel, így a mesterséges 
fészkelőhelyet egy mozdulattal le 
lehet venni és kitakarítani, amikor 
a madarak a szaporodási időt köve
tően elköltöznek. Száraz költési 
időszak esetén, amikor kevesebb 
sárnyerő (a fecskéknek fészekanya
got biztosító) hely áll rendelkezésre, 
nagy előny az emberek nyújtotta 
műfészek, és ezek segítségével sok 
fecskepár egy szezonban akár két
szer is fiókákat nevelhet. A szétfű
részelt lopótököket faipari ragasz
tóval rögzítettem. Tapasztalataim 
szerint a lopótökből készített mű   
   fészkeket nagyon szeretik a molnár   
fecskék.

Szádváry Gyula
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 Zöld iránytű a neten: www.greenfo.hu

A KABÓCÁK (Cicadina) 
mintegy 30 000 ismert 
fajukkal az egész Földön 
elterjedt rovarcsoport. 

Testméretük 2 mmtől 8 cmig  
terjed, de többségük nem éri el az 
1 cmt. Az imágók szinte kizárólag 
növényi nedvekkel táplálkoznak, 
amihez szúrószívó szájszervükkel, 
a szipókával jutnak hozzá. Zömök 
testalkatúak, fejük széles alappal 
illeszkedve torukhoz, szinte moz
díthatatlan. Érdekességük, hogy 
két, oldalt álló összetett szemükön 
kívül 23 pontszemet is viselnek 
fejtetői helyzetben. Lárváik rejtett 
életet élnek, 0,32,5 méteres mély
ségben gyökérnedvekkel táplál
koznak. 

Egyik legismertebb csoportjuk 
az énekes kabócák (Cicadidae) 
 családja, amelyek hangadó rovarok, 
fajra jellemző énekük általában 
200010000 Hz között szól, de  
néhány fajé ennél is magasabb,  
az emberei fül számára már nem 
hallható frekvenciájú. Zömmel  
a trópusokat benépesítő 1600 
fajuk közül Európában még több 
tucat, Magyarországon pedig öt 

fordul elő. Utóbbiak közül, 4 cmt 
is elérő termetével legnagyobb 
az óriás énekeskabóca (Tibicina 
haematodes), amelynek valószínű
leg sokan hallották már nyár köze
pén zengő, éles kri-kri-kriiiiiiiiii 
hangját, a rovart mégis kevesen 
ismerik. A mediterrán tájakat 
 felidéző hangjától szinte rezeg  
a levegő, különösen, ha sok pél
dány összehangolt kórusa zengi 

Ami nem 
madár

Az átalakulás csodája  
– óriás énekeskabócák rajzása

diadalmas énekét. Ez a faj őshonos 
Magyarországon, az utóbbi évek
ben azonban egyre több helyen 
bukkan fel, terjedni látszik.

2013ban június 20. körül lehe
tett hallani az első példányokat,  
és abban a szerencsében volt részem, 
hogy megfigyelhettem, amint 
 lárvabőrükből előbújnak a kifejlett 
kabócák. Balatonfüreden, a meleg,  
száraz Kiserdőben néhány napig 

A kabócák össze-
hangolt meg je-
lenése számos 
rovaréhoz hason -
lóan sok előny-
nyel jár a faj 
fennmaradása 
szempontjából

tartott az a folya  
mat, amíg az  
összes állat fej
lődése befeje
ződött. A jelen 
  ségre a fák kér     
gén, ágakon, 
leveleken csüngő 
üres lárvabőrök  
hívták fel a 
figyelmet. Késő 
este az erdő tala
jából előmász
tak a lárvák, 
amelyek addig 
a fák gyökeré
nek nedveit 
s zívogatva éltek. 
Felkapaszkodtak 
egy alkalmas 
helyre, ami igen 
változatos volt: 
10 centimétertől  
a 34 méterig 
mindenféle 
magasságban, többféle fán, sőt akár 
fából készült információs tábla osz 
lopán is találkoztunk velük. Az állat  
alaposan megkapaszkodik, ásásra  
is alkalmas karmait beakasztja vala   
milyen felszíni egyenetlenség   be, 
és ezután megkezdődik a vedlés. 
A lárvabőr a hátán nyílik fel, itt 
tör utat magának a kifejlett rovar, 
aminek először a háta és a feje, 
majd fokozatosan a teste többi része 
bukkan elő. A szárnyak kezdetben 
felgöngyöltek, de hamarosan kisi
mulnak, és kékeszöldes erezetük
kel lélegzetelállítóan szép látványt 
nyújtanak. A változás ezután már 
nem olyan látványos: néhány óra 
alatt a rovar kitinváza megszilár
dul, szárnya repülésre alkalmassá 
válik, és eközben színe fokozato
san megváltozik. Hajnalra a szín

pompás állat helyén egy sötétebb, 
barnavörösfekete színű és a fák 
kérgének min
tázatába szinte 
észrevehe tet
lenül beleol
vadó rovart 
találunk. Majd 
mikor pirkadni 
kezd, a frissen 
kelt állatok felröppennek a magas 
lombkoronába, s mire a rájuk vadá
szó énekesmadarak felébrednek,  
a vedlés folyamatának már vége.  
A kifejlett énekeskabóca igen jól lát 
és rövid távon gyorsan és erőtelje
sen repül – nem könnyű préda.

Nagyon érdekes volt megfigyelni 
ezeket az állatokat. A színük, tes
tük mintázata, nagy barna szemük 
megkapóan szép volt közelről 

nézve. Volt valami megfoghatatlan 
eltökéltség a lárvák összehangolt 
mozgásában: történjék akármi, 
most ki kell bújniuk! Az előbuk
kanó rovarok pedig kezdetben 
olyan törékenyek, sérülékenyek. 
Majd megszilárdulnak, és végleg  
otthagyják egy merőben más 
 életforma burkát: levedlett lárva
bőrüket.

A kabócák összehangolt megje
lenése számos rovaréhoz hasonlóan 
sok előnnyel jár a faj fennmaradása 
szempontjából: a példányok ugyan
abban az időpontban aktívak, így 
könnyen találnak maguknak párt. 
A rengeteg „potenciális préda” 
megjelenésére az énekesmadarak 
nem tudnak olyan gyorsan rea
gálni, hogy kimondottan kabócák  
zsákmányolására álljanak rá, így  
a veszteség kisebb, mint ha elnyúj
tottan érkeznének az erdőbe  
a „kész” kabócák. Ennek a straté
giának a legkifejezettebb példája  
az ÉszakAmerikában élő tizen hét 
 éves kabóca (Tibicina septemdecim),  
amelynek 17 éves periódusidővel  
bekövetkező tömeges rajzását 
már az indiánok is jól ismerték. 
Ritkábban említett érdekesség, 
hogy ennek a fajnak az USA déli 
államaiban  vélhetően a kedvezőbb 
időjárás hatására  kialakult egy 
gyorsabban kifejlődő változata, 
amely 13 évenként rajzik. Ezt az 
állatot T. tredecim néven önálló 
fajnak is tekintik.

A hím énekes kabócák messze 
zengő hangja a párválasztást szol
gálja; kórusuk összehangolt meg
szólalását és hirtelen elhallgatását 
az állati kommunikációval foglal
kozó szakemberek vizsgálják.

Tamás Júlia

©
  C

si
by

 M
ih

ál
y 

fe
st

m
én

ye
i

©
  T

am
ás

 J
úl

ia
 é

s 
Cs

on
to

s 
Pé

te
r f

el
vé

te
le

i

 38  39



 A tanösvények állomástáblái a projekt honlapján meg is nézhetőek: www.parlagisas.hu>Letöltések

Ü NNEPÉLYES KERETEK  
KÖZÖTT adtuk át április 
17én a 2012–2016 között 
zajló HELICON parlagisas

védelmi LIFE+ program egyik leg  
fontosabb elemét, a Jászberénytől  
mintegy 7 kmre, a Jászárok szállás 
     ra vezető út mellett felépült Sasköz
pontot.

A Sasközpont nem véletlenül  
ezen a helyszínen épült fel. 
A Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatósághoz (HNPI) tartozó 
Jászsági Madárvédelmi Területen 
található jelenleg az ország egyik 
legsűrűbb költő parlagisasállo
mánya. A térség fontos telelőhelye  
is a ragadozó madaraknak, köztük  
a parlagi sasoknak, ezért itt kezdte 
el működését az a sasetetőhely is, 
amelynek életét telente webkame rán 
keresztül bárki figyelemmel kísér
heti az interneten.

A Sasközpont épületegyüttesé
nek kialakítását az Európai Unió 
LIFE programja és a Magyar Állam  
támogatásával a Hortobágyi Nem 
zeti Park Igazgatóság végezte el 
2012 és 2014 között. A Sasközpont 
berendezését és a hozzá kapcsolódó 

tanösvényeket az MME alakította ki  
– szintén az EU LIFE programjának  
támogatásával – 2015 elején. Az 
MME és a HNPI által közösen 
működtetett intézmény reményeink 
szerint egyaránt fontos helyszíne 
lesz a kutató, a természetvédelmi 

és a szemléletformáló munkának. 
Itt találhatóak azok a speciális 
röpdék, ahol a mérgezett, meglőtt, 
vagy egyéb okból megsérült sasok 
a gyógykezelést követően lábadoz
hatnak, majd – ha az állapotuk 
megengedi – innen engedjük majd 

Megkezdte működését  
a jászsági Sasközpont

őket szabadon. Az épületegyüttes
ben iroda, oktatóterem, kiszolgáló 
helyiségek és szálláshelyek is van
nak a kutatók, az önkéntesek és  
a látogatói csoportok részére (emel
lett szolgálati lakás biztosítja  
a folyamatos gondnoki jelenlétet).

A látogatók, különösen a szer
vezett óvodai és iskolai csoportok 
számára izgalmas programot kínál 
az oktatóterem, amelynek falait 
Lukács Albert hatalmas festményei 
díszítik. Ezeken a hazai sasfajok 
törzsfája és a parlagi sasok táplálék
állatai láthatóak. A terem legkülön
legesebb része az a miniatűr inter
aktív festménytanösvény, ami a 
sasokra leselkedő civilizációs veszé
lyeket, és az ezekre adható válaszo
kat mutatja be. A játék újdonságát 
az adja, hogy az egyes állomások 
grafikái az emberi szem számára 
normál megvilágításnál láthatatla
nok. Ezen a képen a fényképezőgép 
vakuja halványan kirajzolja a spe
ciális festékkel készült festményt. 
Ezért a fali tanösvény végigjárásá
hoz kézi UVlámpákra van szük
ség, amelyek fénye láthatóvá teszi  
a rejtett tartalmakat . 
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Környezeti 
nevelés

A kerékpáros tanösvény

A projektpartner Jászberényi Állat- és Növénykert Parlagi Sas Oktatóházát és 
a Sasközpontot egy – az állatkertben bérelhető kerékpárokkal is bejárható – 
mintegy 31 km hosszú, magyar és angol nyelvű tanösvény-körút köti össze. 
A tanösvény a Jászság jellegzetes élőhelytípusain halad keresztül, ahol  
10 állomáson mutatjuk be térség állat- és növényvilágát, a területek termé-
szetkímélő kezelését és a madarak elektromos áramütés elleni védelmét:  

 1. állomás: (Jászberényi Állat- és Növénykert)  
  – Jászság kerékpáros tanösvény
 2. állomás: A parlagi sas LIFE+ projekt
 3. állomás: Natura 2000 és Jászság Különleges Madárvédelmi Terület
 4. állomás: Kék vércse
 5. állomás: Legeltetés
 6. állomás: Szalakóta
 7. állomás: Kerecsensólyom
 8. állomás: A gyepek növényvilága
 9. állomás: Madarak és az elektromos hálózat
 10. állomás: Sasközpont

A gyalogos tanösvény

A Sasközpontba látogatók egy 3,5 km-es gyalogos 
 tanösvényt is végigjárhatnak Európa és Magyarország 
„legparlagisasosabb” élőhelyén. A gyalogtúra során 
egész évben jó eséllyel láthatunk repülő, fákon üldögélő 
sasokat, illetve a 10 állomástábla segítségével közelebb-
ről is megismerkedhetünk a parlagi sasok életével:

 1. állomás: Jászság – a parlagi sasok birodalma
 2. állomás: Bemutatkozom: én vagyok a parlagi sas!
 3. állomás: Elterjedés és állománynagyság
 4. állomás: Parlagi sasok a nagyvilágban
 5. állomás: A parlagi sasok egy éve /  
  1. Párválasztás, fészeképítés
 6. állomás: A parlagi sasok egy éve /  
  2. Tojásrakás, kotlás
 7. állomás: A parlagi sasok egy éve /  
  3. Fiókanevelés
 8. állomás: A parlagi sasok egy éve /  
  4. Kirepülés
 9. állomás: A parlagi sasok cseperedése 
 10. állomás: Egy „üres” sasfészek albérlői

A Sasközpont nyitva 
tartása és programkínálata

Telefon: 06-20/358-84-53
E-mail: saskozpont@mme.hu
Nyitvatartás: Péntek 9:00–17:00
  Más napokon és 15 fő felett előzetes 

 bejelentkezés szükséges!
Állandó programok:
– Parlagi sas interaktív kiállítás megtekintése
– Bemutató és sérült madarak megtekintése  

(rétisas, parlagi sas, kerecsensólyom, kék vércse),  
tanösvények (gyalogos és kerékpáros)

– Madárvédelmi berendezések bemutatása
– Játszótér
– Parlagi sas védelmét bemutató kisfilmek vetítése
Az aktuális nyílt napokról, egyéb rendezvényekről 
a www.facebook.com/saskozpont vagy a 
www.parlagisas.hu oldalon tájékozódhat!
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 Madáratlasz Program (MAP) a világhálón: map.mme.hu

AMAP BETŰSZÓ az 
MME 2014ben elin
dított programját jelöli 
(Madáratlasz Program). 

Ez a rövidítés remekül utal a térkép 
szó angol megfelelőjére, ráadásul  
a MAP célja a hazai madárfajok 
fészkelő állományainak térképe
zése. Ebben a rövid cikkben ter
mészetesen nem célunk a program 
ismertetése, arról részletes infor
mációk olvashatóak az interneten 
(map.mme.hu). Most az online 
elérhető adatbázisunk egyik nem 
régóta elérhető, új és látványos 
funkcióján keresztül próbálom 
bemutatni, hogyan is kapcsolód
hatnak be a MAP felméréseibe 
mindazok, akik eddig még csak 
tervezték ezt, vagy esetleg még  
a gondolatig sem jutottak el.

A MAP adatbázisába március 
óta lehet feltölteni a terepi felmérő 
munka során rögzített adatokat,  
s azóta hétrőlhétre újabb hasznos 

és látványos funkciókkal bővítjük 
a tudását. Május közepén – amikor 
ez a rövid cikk készült – elérhetővé 
tettük a fajok összesítő térképeit, 
amelyen bárki megtekintheti, hogy 
az egyes madárfajok előfordulásai
ról és fészkelésük valószínűségéről 
honnan vannak már feltöltött meg
figyelési adataink. Ez egy nagyon 
informatív eszköz, hiszen a látoga
tók bármelyik hazai madárfajra és 
bármilyen időszakra vonatkozóan 
előállíthatnak térképeket, interak   
tív módon. A térképen jól látha
tóan, színekkel elkülönítve jelen     
nek meg az összesített eredmények,  
de az egyes 10*10 kmes UTM 
négyzetekre kattintva további 
 háttéradatok is megtekinthetőek,  
s az információk helyes értelmezé
séhez útmutató is elérhető.

Egy interaktív térképi alkalma
zást nem könnyű egy papíron 
megjelenő cikkben bemutatni, de 
mellékelünk egy példát, reméljük, 

Figyelje a MAP térképeit és 
bővítse megfigyelési adataival! hogy kedvet ébreszt az adatbázis 

meglátogatásához.
A mellékelt térkép mutatja  

(a 2015. május 20ig feltöltött 
adatok alapján), hogy a beállított 
időszakban (jelen esetben 2015. 
január 01. és május 20. között) hol 
látták az év madarát, s a vizsgált 
helyeken milyen valószínűséggel 
fészkelt a megfigyelési adatok alap
ján. Tehát nem azt mutatja, hogy a 
búbosbanka hol fészkel ma hazánk
ban, hanem azt, hogy a megfigye
lésekbe vont területeken hol fordult 
elő. (A kék színnel jelölt négyze
tekben már történtek felmérések, 
de eddig az idén még nem észlelték 
a fajt.) S ezeket az információkat 
a hazánkban előforduló összes 

madárfajra vonatkozóan meg lehet 
tekinteni.

A célunk az, hogy 2017ig a lehe
 tő legtöbb területről rendelkez
zünk megfigyelési adatokkal, ezért 
fontos lenne, hogy a felmérésekbe 
eddig még be nem vont négyzetek
ben is történjenek MAP bejárások. 
Amikor ez a cikk megjelenik, akkor 
már javában a költési időszak végé
hez közelítünk, de számos madár   
faj fog másodköltésbe kezdeni,  
s néhány későn hazaérkező is még 
javában a fiókák felnevelésével lesz 
elfoglalva. 

Tehát MAP-ra fel! Ha valaki 
kedvet érez hozzá, felismeri a kör

nyezetében élő madárfajokat, s részt 
venne ebben a nagyszabású munká
ban, vagy akár csak évente néhány 
adattal szeretne hozzájárulni a MAP 
eredményeihez, annak ajánlott 
 elolvasni a következő bekezdést!

Hogyan lehet bekapcso-
lódni a MAP felméréseibe 
és feltölteni a megfigye-
lési adatokat?
Ha korábban már részt vett a 
Monitoring Központ által szerve
zett felmérések egyikében (MMM, 
RTM, VVM), akkor rendelkezik 
felmérő azonosítóval (ez egy szám, 
de nem az MME tagsági igazolvány 

száma!). Ez szükséges ahhoz, hogy 
valaki megfigyelőként bekapcso
lódhasson a munkába. Ha nem 
rendelkezik ilyennel, akkor írjon 
a map@mme.hu címre, s kérje 
a Központ munkatársait, hogy 
regisztrálják felmérőként! Írja meg 
nevét, lakhelyét (pontos címét), 
esetleg a telefonszámát is!

A következő lépés lehet, hogy 
meglátogatja a MAP adatbázist 
(map.mme.hu), s természetesen 
megismerkedik a program mód
szertanával, a munka menetével, 
lépésrőllépésre. Nem kell meg
ijedni, sokkal egyszerűbb csinálni, 
mint az első olvasásra tűnik! 
Érdemes a Hírek menüpont alatt 
elérhető cikkeket is olvasgatni, mert 
azok számtalan hasznos és prakti
kus információval szolgálhatnak.

Ha korábban valamelyik online 
adatbázisunkban már regisztrált, 
akkor jelezze a Központ munka
társainak, hogy részt vesz a MAP 
felmérésekben, s mivel felmérő azo
nosítója már van, belépés után akár 
fel is töltheti adatait. Ha még nem 
regisztrált, akkor előbb azon kell 
túlesnie.

Nagy Károly

Monitoring
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C7 – A fészekben fiókákat látni vagy 
hallani – A MAP felmérések során az adott 
területek (2.5*2.5 km-es UTM négyzetek) 
bejárásai során rögzítjük, hogy mi volt  
a legerősebb, a fészkelés valószínűségére 
utaló megfigyelésünk. Ezeket FV kódok-
kal jelöljük, amelyek közül a C7 a leg-
erősebb. Ennél nem lehet biztosabb jele 
annak, hogy egy madárfaj költött-e  
a területen.

A vízityúk pelyhes fiókáinak jelenléte 
alapján biztosra vehetjük, hogy a be  - 
járt területen fészkelnek vízityúkok 
Lent: Áprilistól ilyen és hasonló aján-
dékokkal leptük meg azokat a felmé-
rőket, akik a MAP kihívásokban leír-
taknak megfelelő számban végeztek 
megfigyeléseket és töltötték fel 
adataikat. A hátizsákok, vászontás-
kák, baseball sapkák, pólók, bögrék 
és bambusz golyóstollak mindegyi-
két a MAP és az MME logója díszíti.
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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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