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Az előző évekhez hasonlóan csak az ismert ter-
ritóriumok viszonylag kis százalékában sikerült 
a fészkek megtalálása, ami elengedhetetlen lenne 
a valós költési sikeresség megállapításához és az 
egyes párok védelméhez. A jövőben ezen a gyakor-
laton megpróbálunk változtatni, bár ennek pénz-
ügyi és személyi akadályai vannak. A 2014-ben 
bevezetett – bár minimális – támogatás remélhe-
tően motiválni fogja a kollégákat a faj alaposabb 
kutatására. Egyértelmű, hogy a faj védelme szem-
pontjából a herpetológiai szempontból fontos szá-
razföldi és vízi élőhelyek megőrzésének, fejleszté-
sének kulcsszerepe van. Csak feltételezzük, hogy 
utóbbiak jelentősebb szerepet játszanak a kígyász-
ölyv táplálkozásában, ennek bizonyítása bekame-
rázott fészkekkel lenne lehetséges.

2014-ben az időjárás átlagosan alakult a kotlás ide-
je alatt, így a –felderített – kotlást megkezdő pá-
rok nagy része sikeresen repítette fiókáját a nyár 
végén. Nagyon kevés információ érkezett a meg-
figyelőktől a párokat esetlegesen fenyegető veszé-
lyekről. Ezek között említést érdemel az erdésze-
ti munkák és a sportrepülők által történő zavarás.
A 2013-ban elindult színes gyűrűzési program ke-
retében az idén 7 fiókát jelöltünk meg ilyen mó-
don. Természetesen a gyűrűzés csak akkor nyeri el 
értelmét, ha a jövőben elegendő energiát fordítunk 
a gyűrűs madarak leolvasására is. Bár a szakiro-
dalom szerint a 2. éves madarak Észak-Afrikában 
töltik az első nyarat, több fotóval dokumentált ha-
sonló korú madár fordult elő az elmúlt években, 
mind a klasszikus átnyaraló helyeken (Hortobágy, 
Dél-Alföld), mind a középhegységi territóriumok-
ban, amiket rendszeresen látogatnak fiatal mada-
rak és alkalmanként akár hetekig is elidőznek ott.
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PoPulation and Conservation 
status of short-toed eagle 
(CirCaetus galliCus) in 2014
In 2014, a small amount of money became avail-
able for studying the species. It gave further hope 
to improve the rate of found nests. As a result 
of average weather conditions during the breed-
ing cycle, the majority of the known pairs suc-
cessfully fledged their chicks. Disturbance of 
breeding pairs occurred by forestry work and in 
one case a small private airplane. Seven chicks 
were marked with color-rings within the ring-
ing scheme which started in 2013. The estimated 
population size was 40-55 pairs in 2014.

Frissen kirepült kígyászölyv 
színes gyűrűvel (fotó: Majercsák Bertalan) 
Colour-ringed newly fledged 
Short-toed Eagle
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A kígyászölyv költési eredményei Magyarországon 2014-ben. / Breeding results of the Short-toed Eagle in Hungary in 2014.

Régió / Region

Ismert revírek száma 
(becsült revírek) / 

Known eyries 
(estimated maximum)

Fészket foglaló 
párok száma / 

Number of pairs 
occupying nests

Sikertelen költések 
száma / Number of 

failed breeding

Sikeres költőpárok 
száma / Number of 
successful breeding

Gyűrűzött 
fiókák száma / 

Number of ringed 
juveniles

Zemplén 11-(15) 10 1 5 4

Bakony, 
Balaton-Felvidék

6-(9) 6 n.a. 2 -

Bükk 10-(12) 10  n.a. 5 1

Mátra 1-(2) 1 n.a. 1 -

Tarnavidék 2-(3) 2 n.a. n.a. -

Börzsöny 0-(1) n.a. n.a. n.a. -

Vértes 1 1 n.a. 1 1

Gerecse 2 2 n.a. 1 -

Pilis 3 1 n.a. n.a. -

Budai-hg 1 1  n.a. 1 1

Kiskunság 3-(6) 1  n.a. 1 -

Összesen / altogether 40-(55) 35 1 17 7

Kígyászölyv fióka fagyöngyre épített fészekben a Vértesben (fotó: Turny Zoltán) 
Young Short-toed Eagle in Vértes hills, in a nest built on top of mistletoe


