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A Gyöngyösi-sík területén, gyepekkel tarkított ag-
rár környezetben 1993 óta ismert egy kerecsen 
revír. 2005 óta a pár az MME bükki helyi csoport 
által gyárttatott és kihelyezett úgynevezett vér-
cse tálcában költött. Ez a műfészek típus a kere-
csen tálcához hasonló, de jóval kisebb, 32×32cm 
belterületű fatálca, melyben drótrostélyon váloga-
tott kavics szolgál fészekalapul. Egy olyan földút 
mellett van a fészek, melyen időszakonként sokan 
közlekednek. A tojó „hagyományosan” rendkívül 
bizalmas madár, jól tűrte a mezőgazdasági mun-
kákat végzők közelségét. A pár ezen a helyen min-
den évben sikeresen költött, de mindig csak 1 vagy 
2 fiókát nevelt, mely jelenséget a kicsiny fészekmé-
retnek tudtunk be.
2008-ban elhatároztuk, hogy lecseréljük a vércse-
tálcát egy kerecsennek való szabvány tálcára, de 
a fába beékelődött vércsetálcát a fészek alatt hagy-
tuk. A két fészek között egy maximum 10 cm-es rés 
volt, mely a fa növekedésével folyamatosan tágult.
2009-ben észleltük először, hogy a kerecsenek alat-
ti fészekben vörös vércse tojások vannak, de 2014-
ig a vércse költései sikertelenek voltak. 2014-ben 
a május 21.-i kontroll alkalmával a kerecsenfészek-
ben 5 fejlett fióka volt, a vércséknél pedig 6 fióka, 
melyek kb. 10 naposak lehettek. A két faj szülő-
párja gyakran keresztezhette egymás útját a zsák-
mányhordás során mégis sikerrel repített mindkettő.
Számos megfigyelés erősíti e két Falconidae faj köl-
tőhelyekért folytatott versengését. Egy alkalom-
mal Bagyura Jánossal előző évi parlagi sas fészek-
ben 6 vörös vércse tojáson kotló fiatal tollruhás 
kerecsen tojót észleltünk, amely alatt a 13 nap-
pal későbbi kontrollnál már kelésben levő vércse-
tojások voltak. Később sajnos tönkrement ez a köl-

tés. Többször tapasztaltuk, hogy a kotló kerecsen 
mellé „benéz” a vércse. A korábban költő kerecsen 
sikertelensége esetén gyakran vörös vércse fog-
lalja el a fészket. Viszont a vörös vércse a kere-
csen zsákmány-spektumát is gazdagíthatja, illetve 
gyakran parazitálja utóbbi az előbbit úgy, hogy el-
veszi a zsákmányát. Olyat tapasztaltunk már, hogy 
ugyanazon a fán, vagy pedig távvezeték oszlo-
pon egymás melletti költőládában és tálcában, de 
egymástól nagyobb távolságra költött e két faj, de 
ilyen közel egymáshoz, sikeres együttes költésük 
ritka jelenség lehet.

Egymás mellett sikerrel költő vörösvércse (alul) és kerecsen 
(felül) (fotó: Szitta Tamás) / Common Kestrel (below) and 
Saker Falcon (above) breeding successfully next to each other

Saker Falcon (Falco cherrug) and 
keStrel (Falco tinnunculuS) SucceSSFully 
neSting next to each other
In the Gyöngyösi-plain were an interesting nest-
ing of Saker Falcon and Kestrel in 2014. On the 
same tree were and old nestbox for Kestrel and 
above it and other nestbox for Saker Falcon. The 
distance were between the nestboxes ap. 25 cm. 
In may when we were controlling the nests we 
founded five 3 weeks old pullus Saker Falcon 
chicks in the upper nestbox and six 10 days old 
pullus chicks in the lower nestbox. Both breeding 
were successful.


