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Előszó helyett

A Madámaptár kifejezés kapcsán az olvasó megkérdez
heti, hogy mitől is naptár a madarakról és szokásaikról 
szóló írásokat tartalmazó kötet. A könyvbe válogatott 

cikkek eredetileg a Magyar Szóban, az 1993-ban megszűnt 
Szivárvány melléklet Madámaptár rovatában jelentek meg. A 
szerdánként az olvasó elé került színes ismeretterjesztő kis- 
újságban, a Madárnaptár rovatban számoltam be hétről hétre 
az éppen aktuális madármegfigyeléseimről, az adott hónap 
madarakhoz köthető vagy a madarak életét is befolyásoló ter
mészeti jelenségekről, a természetjáró ember érdeklődésére 
számot tartó, a madarak megfigyelésére is alkalmas helyekről, 
írásaimban foglalkoztam a madarak világát is érzékenyen befo
lyásoló környezetvédelmi kérdésekkel, közreadtam madártani 
egyesületünk, a Vajdasági Madártani és Madárvédelmi Egye
sület akcióinak eredményeit, beszámoltam a madárgyűruző 
táborok munkájáról, az új vagy ritka madárfajok felbukkanásá
ról Vajdaság madárfaunájában.
A Madárnaptár rovat beindításhoz negyed századdal ez
előtt az Élet és Tudomány hetilapban Schmidt Egon Ma
dárnaptár rovata adta az ötletet, azt is mondhatnánk, hogy 
„elloptam” az ismert ornitológus, szakíró ötletét. Lopásról

igazából mégsem beszélhetünk, hiszen amikor a múlt szá
zad nyolcvanas éveinek a vége felé elkezdtem közreadni 
terepmadarász-élményeimet az Élet és Tudományban már 
megszűnőben volt a Madárnaptár rovat. Nagyképűen azt 
is mondhatnám, hogy a Madárnaptár 5-6 évig tovább élt a 
Szivárványban. Mindaddig, amíg a kilencvenes évek elején 
a polgárháborús őrület el nem söpörte a Szivárvány mel
lékletet és vele együtt kis híján a Magyar Szó napilapot is, 
amely a legválságosabb időszakban hetente mindössze két 
alkalommal jelenhetett meg.
A Magyar Szó újbóli rendszeres megjelenésével már nem indult 
újra a Szivárvány melléklet és a Madámaptár sem, de egyéb 
írásaim mellett a madármegfigyelésekhez kötődő élményekről 
képben és szóban azért rendszerese beszámoltam. Az évek 
folyamán több tucat képriport, cikk jelent meg a Magyar Szó
ban, amelyek közvetve vagy közvetlenül kapcsolódtak a ma
darakhoz, a madár- és természetvédelemhez. Napilapunkban 
az elmúlt 25 évben számos madaras tematikájú cikket adtam 
közre. A régi írások átfésülése, aktualizálása után készült a sa
ját fotókkal illusztrált kötetnyi válogatás.

Gergely József





Érdekes madarak,

Madársors

Az ember ősidők óta szoros kapcsolatban él a természet
tel, a Nagy Teremtő Természet alkotta meg az esendő 
kisembert, még ha napjainkban hajlamos is erről meg

feledkezni a városlakó, két lábon járó, nagyratörő, gondolko
dó Ember. Az ember felemelkedését éppen az tette lehetővé, 
hogy az ősember megtanult együtt élni a természettel, csak 
annyit vett el a természettől, amennyire szüksége volt, és tisz
telte a természet nagyságát. Sajnos időközben ez az egyen
súlyállapot felborult, és a természet mértéktelen, napjainkban 
is fokozódó kizsákmányolása maradandó károsodást okoz az 
élővilágban. Bolygónk egész felszíne, a hegycsúcsoktól a ten
gerfenékig magán viseli az ember „áldásos” ténykedésének 
a nyomati. A gyűjtögető életmódot folytató korai ősünk, hogy 
csillapíthassa éhségét, kifosztotta a madarak fészkét, elvette 
tojásaikat és elfogyasztotta a madárfiókákat. De hogy a mai 
ember miért öli meg a madarak millióit, amikor ez már nem 
létszükséglet? Erre nehéz lenne ésszerű magyarázatot találni. 
Lehetséges, hogy ez a viselkedésforma még abból a vad ős
emberből maradt meg, aki nem sokban különbözött a vadon 
többi emlősállatától.

A vadászat régen is bajt hozott a madárvilágra. A könnyű 
vadászzsákmányt jelentő dodógalambot még a XVII. század
ban kiirtották Mauritius szigetéről. A röpképtelen, nagy testű 
madár az utolsó darabig az ember prédájává vált. Hajdanában

madárérdekességek

Grönland, Izland és Skócia part menti szigetein is élt egy nagy 
termetű röpképtelen madár, az óriásalka, de az utolsó egyedig 
agyonverték a bálnavadászok a húsáért. A Brit-szigeteken a 
skóciai Saint Kilda-sziget melletti szirteken ölték meg az utolsó 
példányt 1840-ben, állítólag azért, mert boszorkánynak néz
ték.

Amerikában a múlt század elejére sikerült kipusztítani a 
milliós tömegekben élő vándorgalambot is. A mértéktelen öl
döklés nemcsak a madarak vesztét okozta, Európában ezért 
pusztult ki a bölény is, hogy csak néhány példát említsünk. 
Napjainkra a vadászat és nem utolsósorban a kíméletlen kör
nyezetszennyezés, a természeti értékek gátlástalan kifosztása 
megtette a magáét, felgyorsult az állatvilág degradációja, egy
más után tűnnek el a gerinces állatfajok, rovarok és növények. 
A nem is oly régen még leküzdhetetlennek hitt őserdők sincse
nek biztonságban. Olyan méreteket öltött az erdőirtás, hogy 
ha tovább folytatódik, néhány évtized múlva sárgolyónkon már 
nem marad számottevő őserdővel bontott terület. Az erdőkkel 
együtt eltűnnek a még jószerével fel sem fedezett növény- és 
állatfajok sokaságai.

Ha megnézzük Vajdaság térképét, nem találunk egy tal
palatnyi területet sem, amelyen ne történt volna erőszakos 
kömyezetátalakítás. A mocsarak helyén vagy halastavak lé
tesültek, vagy egyszerűen kiszárították őket még akkor is, ha 
nem volt művelésre alkalmas a talaj. A madarak két lehetőség 
közül választhattak, vagy alkalmazkodtak az új körülmények
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hez, vagy egyszerűen eltűntek a korábbi élőhelyekről. Ezért 
van az például, hogy a gulipán és gólyatöcs a leengedett tó
medrekben, az állatfarmok trágyaülepítő medencéiben próbál
kozik meg a költéssel.

Sajnos a szikesek ritka fészkelői, mint amilyen a széki lile 
és az ugartyúk, mára gyakorlatilag eltűntek Vajdaságból. A bá
náti túzokállomány vészesen megfogyott, a XXI. század elejére 
alig tucatnyi madár maradt. A Sóskopón a múlt század 60-as 
éveiben költött az utolsó pár kékcsőrű réce. A gyönyörű récék 
a mértéktelen trófeavadászat áldozatává váltak. A ritkuló ma
darak életteréből meg kellene hagyni akkora területet, amek
kora szükséges a fennmaradásukhoz. Egy ország sem lehet 
annyira szegény, hogy elkótyavetyélje természeti értékeit. A 
természetvédelem is hajthat gazdasági hasznot, bár nem ez

az elsődleges szempont. Végszükségben a rezervátumok és 
az állatkertek nagy szerepet játszhatnak egy-egy faj megmen
tésében a teljes kipusztulástól, de nem kellene idáig fajulnia 
a természetrombolásnak. Az anyagi javak előteremtésében 
megfáradt ember csak a környezeti ártalmaktól megkímélt 
szabad természetben tud igazán kikapcsolódni és felfrissülni.

Vigyázzunk hát erre a nagy kincsre, mert ha egyszer elve
szítjük, sohasem fogjuk tudni pótolni!

Fészket rakni veszélyes

A madarak köztudottan tojásokkal szaporodnak, ami az 
emlősök szaporodásmódjához képest kezdetlegesebb, hi
szen sokkal nagyobb veszéllyel jár az utódok tojásból való fel
nevelése. A tojásrakás, a kotlás és a fiókák nevelése összetett 
viselkedési formák kialakulásához vezetett a madárvilágban. A 
madártojás egyetlen nagy petesejt. A strucctojás az állatvilág 
leghatalmasabb sejtje. A petesejtet az ezt körülvevő héjjal és 
fehérjeburokkal együtt nevezzük tojásnak.

A madártojás színezete nagyon változó lehet, szinte a szi
várvány minden színárnyalata megtalálható. Fajonként eltérő 
a tojások színezete, mintázata, alakja és mérete, de vannak 
olyan madárfajok is, amelyek tojásai annyira hasonlítanak egy
másra, hogy szinte lehetetlen megkülönböztetni őket, csak 
gyakorlott szakember tudja megtalálni a különbségeket. A kör
nyezeti feltételek szabják meg, hogy milyen is lesz a tojás színe 
és formája. A talajon fészkelő madarak, mint amilyen például 
a bíbic, a cankófélék, a pacsirták, a sirályok, a lappantyú és 
még sok más faj, tojásai kivétel nélkül foltosak, pettyesek, tar
ka, rejtő mintázattal, rajzolattal, a környezetbe olvadó színek
kel vannak ellátva. Amire nagy szükség is van, mivel a földön 
fészkelés sok-sok veszéllyel jár, gondoljunk csak a négylábú 
ragadozókra, a rókára, a borzra, a vaddisznóra, a fészekrabló 
szarkákra és varjakra.

< Bíbicfészek Vadgerle az itatónál >
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Valamivel nagyobb biztonságot jelent a fák sűrű lombko
ronája, bár a nyest, a ragadozó madarak és varjúfélék itt is 
hozzá tudnak férni a madárfészkekhez, a bennük rejlő tápláló 
tojásokhoz vagy a már kikelt fiókákhoz. Hogy hány tojást rak 
egy madárpár, az attól függ, hogy a madárszülők hány utó
dot tudnak felnevelni, illetve hogy a fajfenntartáshoz mekkora 
szaporulatra van szükség évente. A nagy testű és hosszú éle
tű madarak kevesebb tojást raknak, mint az apró énekesek, 
amelyek egy költési idényben olykor két, sőt három alkalom
mal is több utódot nevelnek. Az apró énekesmadarak, mint 
amilyenek a cinegék, a pintyfélék stb., csak néhány évig élnek, 
ezért van szükség a nagyszámú utódra, az utánpótlás bizto
sítására. Ha a tojások elpusztulnak, a legtöbb madárfaj pót
költésbe kezd. Kísérletképpen egy zöldküllőtől folyamatosan 
elvettek egy tojást, amivel 42 tojás lerakására késztették. Sok 
madárfajnak csak meghatározott számú tojása érik be, tehát 
ha valami miatt tönkremegy a fészekalja, azt nem tudja pótolni.

A tojásra azt mondjuk, hogy tojás alakú, az egyik vége kúpos, 
körteszerű. Vannak madárfajok, amelyek nem „tojás alakú” tojást toj
nak, hanem szinte szabályos kis gömböket. A tojás alatta fajonként 
igen nagy változatosságot mutat. A körte alakú tojásnak számos elő
nye van. Kúpos végükkel a fészek közponlja felé fordulva igen kis 
helyen is elférnek. A földön kis talajmélyedésben fészkelő fajok tojásai 
mind ilyenek. A kúpos tojásnak megvan az az előnye, hogy nem 
tud messze gurulni, csak egy kis sugarú kört képes leírni, ami azért 
jó, mert így kisebb a fészekből való kigurulás veszélye. Különösen 
a keskeny sziklapárkányokon költő sirályoknál nagyon lényeges ez 
a szempont. Az odúlakó madarak tojásai viszont, amelyeknél ilyen 
veszély nem fenyeget, gömb alakúak, például a harkályoké.

A tojások tanulmányozásával, kutatásával foglalkozó 
szakemberek, az oológusok négy tojásalakot, alapformát 
különböztetnek meg: elliptikus, ovális, orsó és körte alakú.

Legek, madarak

Minden tanyaudvarban, falusi kertben és városi parkban 
egész éven át megfigyelhetjük a szürke kabátos, szerény meg

jelenésű balkáni gerlét. Téli napokon ott guberál a verebekkel a 
városi szemeteskannák, -kukák környékén, felszedi az elhullott 
szemeket a baromfitető mellől, ha kell, besurran a góréba, a 
magtárba, egyszóval nincs az a hely, ahol, ha eleségre számít
hat, ne jelenne meg a balkáni gerle. Annyira közönséges, min
dennapos madár, hogy szinte már tudomást se veszünk róla, 
elmegyünk mellette a parkban, az udvaron, az utcán. Pedig 
nem volt ez mindig így, a múlt század harmincas éveiben Vaj
daságban még ritkaságnak számított a balkáni vagy ahogyan 
korábban nevezték: a török gerle.

Az Indiától Kis-Ázsiáig terjedő területen őshonos madár hi
hetetlen haditettet vitt végbe, néhány évtized leforgása alatt 
meghódította egész Európát, és ma is uralma alatt tartja. 
Egyetlen hadvezér, de semmilyen hadsereg sem dicsekedhet 
ekkora teljesítménnyel. A gerlecsapatok ellenállás nélkül, rövid 
idő alatt vették be kontinensünket, és ha tűzzel-vassal irtanánk 
(vadásznak is rá mindenfelé), akkor sem sikerülhet elűzni vagy 
kiirtani a meghódított területekről.

Az indiai hódító előbb a Balkán-félsziget déli részét hajtotta 
uralma alá, mígnem 1930-ban megjelent fővárosunkban. Vaj
daságban -  méghozzá Zentán -  először 1931 -ben fedezte fel 
Csornai Richárd gyógyszerész, néhai neves ornitológusunk. A 
második világégés nem törte meg a balkáni gerle előrenyomu
lását, 1942-ben Budapesten, 1952-ben pedig már London
ban turbékolt a balkáni gerle.

Terjeszkedésére, életvitelére jellemző, hogy szinte kizáró
lag az ember közelében, településeken él és szaporodik. Az 
erdős, bokros területeket, ahol őshonos rokona, a vadgerle él, 
elkerüli. Az erdők kiirtásával, a földterületek föltörésével nagy
részt eltűnt a vadgerle élettere, az új helyzethez azonban kitű
nően tudott alkalmazkodni a balkáni gerle. A példátlan alkal
mazkodóképességével betöltötte az üresen maradt életteret, 
a két gerlefaj, úgy tűnik, végérvényesen felváltotta egymást. A 
pettyes hátú vadgerlét egyre ritkábban láthatjuk, állományának

Balkáni gerle a hó alatt is képes kikölteni a tojásait >
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megfogyatkozásához jelentős mértékben hozzájárult a vadá
szat is.

A balkáni gerle a városiasodott, az emberhez szegődött 
madarak egyik legsikeresebb példája. Csak szuperlatívu- 
szokban beszélhetünk róla, egyike a legigénytelenebb és 
egyben legéleterősebb, legszaporább, legszívósabb ma
dárfajoknak. A tél sem okoz számára különösebb gondot, 
az ember közelében mindig akad ennivaló. Főleg termesz
tett növények: kukorica, napraforgó stb. és a gyomok mag- 
vaival táplálkozik. Csapatokba verődve károsíthatja a napra
forgó-ültetvényeket, általában naponta kétszer keresi fel az 
eleségforrást, napkelte után 1-2 órával, és napnyugta előtt 
néhány órával. Kisebb mértékben állati eredetű táplálékot, 
rovarokat is fogyaszt.

Rendkívüli szaporasága szívósságával van kapcsolatban. 
Évente akár öt-hat alkalommal is költ, ami más madárfajról 
nem mondható el. Februártól novemberig sikerrel neveli fel az 
egy-egy alkalommal lerakott két tojásból kikelő fiókáit. Olyan 
szélsőséges esetek is előfordulnak, amikor a városi gerlék a 
tél kellős közepén sikerrel nevelik fel utódaikat. Ilyen tulajdon
ságokkal felvértezve nem kell csodálkozni azon, hogy minden 
gond nélkül hódította meg Európát.

Egy gerlepár Zentán az egyik nyírfán már január elején rend - 
be hozta az előző évben készült fészkét. A párt egyre gyakrab
ban lehetett a fészek közelében látni. Tulajdonképpen ősz óta 
a fészek közelében tartózkodtak, tehát csak táplálékkeresés 
céljából hagyták ott napközben. Esténként a nyírfa egyik ala
csonyabb ágán egymás mellé kuporodva töltötték az éjszakát.
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Január elején, decemberhez képest megenyhült az idő, a nap 
egyre többet sütött, a nappalok is fokozatosan hosszabbá 
váltak. Ezek a környezeti tényezők elegendőnek bizonyultak 
ahhoz, hogy a gerlepár megpróbálkozzon a költéssel. Koráb
ban nem tapasztaltam vidékünkön, hogy a balkáni gerlék a tél 
kellős közepén költöttek volna. A februári költés már megszo
kottnak számított, de a januári!

Naponta többszöri s elhaladtam a gerlefészek alatt és 
meggyőződhettem róla, hogy az egyik madár éjjel-nappal a 
fészekben ül. Hogy megbizonyosodjam róla, valóban költési 
kísérletről van szó, január 23-án felmásztam a fészekhez, és 
lám, ott lapult bene két, nem teljesen egyforma nagyságú és 
színárnyalatú, piszkosfehér galambtojás. Egy héttel később, 
január 30-án újból ellenőriztem, hogy az éjszakai 5-6 fokos

fagyok miatt nem zápultak-e meg a tojások, de aggodalmam 
alaptalannak bizonyult.

Február első napjaiban már ki kellett volna kelniük a gerlefi- 
ókáknak, de megdöbbenve tapasztaltam, hogy a fészek üres, 
nem ülik tovább. Valaki vagy inkább valami, feltehetően egy 
szemfüles nyest, kifosztotta a fészket. Sajnos ennek a gerle- 
párnak a januári költése nem sikerült, pedig érdekes lett volna 
megfigyelni a fiókanevelést is.

Állandó melegen

Hideg téli napokon az apró énekesmadarak egész nap 
táplálék után kutatnak, hogy állandó szinten tudják tartani a 
40 Celsius-fokot is meghaladó testhőmérsékletüket. A rövid



téli napokon a magevő énekesmadarak igyekeznek minél 
több energiát adó magot fogyasztani, hogy ki tudják elégíte
ni hőháztartásuk igényeit. Az apró madárkák metabolizmusa, 
anyagcseréje hihetetlenül gyors. A széncinegének például a 
legnagyobb hidegben is fenn kell tartania a 43-44 fokos test- 
hőmérsékletét. A cinegék a tápanyagok gyors elégetésével, 
kémiai lebontásával jutnak hozzá a szükséges hőhöz. Gondol
junk csak bele, milyen nagyszerűen megalkotott „gépezet” az 
alig 20-25 grammos, aprócska cinegemadár. A percenkénti 
szívverése eléri az ezret, ilyen nagy fordulatszámú „motorja” 
kevés élőlénynek van.

A sarkvidék környékén élő madarak testhőmérséklete akár 
70-80 fokkal is magasabb lehet, mint a külső környezet hő
mérséklete, ahol nem ritka a -30 vagy akár a -40 fokos der
mesztő hideg. A szélsőséges környezeti feltételekhez kitűnően 
alkalmazkodtak a madarak, jól működik a hőháztartásuk. Amint 
hűlni kezd a madár szervezete, az igyekszik a minimális szintre 
csökkenteni a hőveszteséget. Mindenki látott már hideg télen 
a fák ágain felborzolt toliakkal gubbasztó verebeket. A tollak 
közötti levegőréteg kitűnő hőszigetelő egy bizonyos határig. A 
csupaszon álló lábak bőrében összehúzódnak a hajszálerek, 
csökken a hőleadás. Ha mindez nem segít, a madár az em
berhez hasonlóan „reszket”, az izomrángás, a didergés hőt 
termel. Az izomrángásokkal a madár szervezetének a hőter
melése rövid idő alatt a többszörösére nő.

Mit tehet a szegény sivatagi madár, ha a teste túlhevül a 
tűző napon, hiszen izzadni nem képes. Nyaranta a déli forró
ságban alig látni madarat. Nagy hőségben a legtöbb madár 
valamilyen hűvöst keres, alig mozog. A vízimadarak előnyben 
vannak, mert tollazatukat bevizezve hűthetik magukat. Arra 
azonban gondosan ügyelnek, nehogy elázzon a tollruhájuk, 
mert a bőrig ázott madár többé képtelen szabályozni testhő
mérsékletét, és előbb-utóbb elpusztul. A toliakról elpárolgó víz 
tulajdonképpen a toll és a madár teste közötti levegőréteget 
hűti le. A madárgyűrűzők tapasztalatból tudják, hogy a hálóval

< Széncinege

Érdekes madarak, madárérdekességek

történő madárfogást esős időben szüneteltetni kell, vagy sű
rűbben kell ellenőrizni a hálókat, és kiszabadítani a fogságba 
esett madarakat, még mielőtt azok tollazata teljesen elázna.

A madár nem izzad, ezért a párologtatással történő hűtést 
csak szájon keresztül, lihegéssel tudják megoldani. A gondos 
madárszülők a fészekben elpilledő, a hőguta fenyegette fó 
káiknak a táplálék mellett hűtővizet is visznek, vagy megitat
ják őket, vagy pedig a gólyákhoz hasonlóan rájuk locsolják a 
csőrükben szállított vizet. Olyan madárfajok is vannak (pusztai 
tyúk), amelyek a hasi tollazatuk között szállítják az éltető vizet 
fókáiknak.

Ideiglenes városlakók

A januári, februári kemény zimankóban a hófedte síkságo
kon csak kevés madár találja meg az életfeltételeit. A városi és 
a falusi kertek, udvarok parkok ilyenkor gazdagabb látnivalót 
tartogatnak a madarásznak, mint a szabad természet, a mada
raknak pedig változatos élelemforrást kínálnak. A téli vendég
madaraink és a honos tollas apróságaink, melyek télen sem 
vonulnak el, levetkőzve ösztönös félelmüket, megjelennek az 
ember közelében. Mindennapos látványt jelentenek a szemét
halmokon keresgélő varjúseregek és sirálycsapatok, a dísz
faként ültetett ostorfákon (madárcseresznye) a bőséges bo
gyótermésből lakmározó fenyőrigók és meggyvágók, a gazos, 
gyommagvakban bővelkedő grundokon felbukkanó erdei és 
téli pintyek, zöldikék, kenderikék, csízek és tengelicék kavargó 
színes forgatagai. Egymást váltják az érkező és az éhségüket 
valamelyest csillapítva távozó apró énekesek.

A gondos természetbarátok által kihelyezett olajos mag
vakra, disznótoros maradékra, töpörtyűre és szalonnabőrre 
rájámak az éhes kék- és széncinegék, egy-egy csuszka. A 
vörösbegy és a feketerigó a márványkeménységűre fagyott hó 
tetején szökdécselve kutatja fel a kertek aljában még fellelhető 
élelemforrásokat. A bogyótermő bokrok rendszeres vendé
ge a diszkréten füttyögető süvöltő. A temetők örökzöldjében 
erdei fülesbaglyok „nappaloznak”, bóbiskolva várják, hogy az



éhségtől vackukból kihajtott egerek, pockok, cickányok meg
jelenjenek a hó felett, és nyakon csíphessék őket tűhegyes 
karmaikkal. Ha más zsákmány nem akad éhségük csillapítá
sára, megteszi a fákon fagyos éjjeleken dermedten bóbiskoló 
egy-egy veréb vagy galamb is.

Időről időre ritkább téli vendégünk is akadt, feltűnnek a zse- 
zsék, ezek a csízhez, kenderikéhez hasonlatos északi magevő 
madarak piros homlokukkal, a hímek pedig rózsapírban pom
pázó mellükkel. A hóval dacoló nyírsorokban az ágak végén 
csüngő termésfürtökön himbálódzva sorban csipegetik ki a 
nyírfa magvait. Mindig csapatosan ügyködnek, „zsezsegve” 
beszélgetnek, nevüket is a „beszédüket” utánozni próbáló em
ber gondolta ki: zse-zse.

A mezei veréb sem mezei igazán, ott látni a kisebb-na- 
gyobb településeken, ott, ahol legtöbb az ember, mert ott a
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legtöbb a hulladék is, és ott lehet a leghamarabb jóllakni. Be
ugranak a szemétkonténerek belsejébe, de csak egy pillanatra 
tűnnek el, felcsippentenek kúpos csőrükkel valami ennivalót 
és már vissza is vonulnak valami biztonságosnak vélt helyre, 
ahol nyugodtan elkölthetik szerzeményüket.

A búbos pacsirta is bentlakó lett, verebekkel asztalközösséget 
alkotva szedeget a járda szélén, a latyakos hóval bontott főutcá
kon is talál valamit, ami lehet, hogy valahol nagyon távol tapadt 
meg a valamelyik autó kerekén, és éppen a város utcáján hul
lott le, néhány gyommagot vagy más fogyaszthatót behozhatott 
a távolsági autóbusz is. Nem is gondolnánk, hogy mi mindent 
lehet összecsipegetni egy buszállomáson. Amolyan szürke frak- 
kos köztisztaságiak ezek a madárkák. A búbos pacsirta valaha 
biztosnak vélt táplálékforrása, a lócitrom mára eltűnt az utcákról, 
elgépiesedett korunk kiszorította a lovas kocsikat.

A télire ideiglenesen városlakóvá váló tollas népet követik a 
ragadozó madarak is, feltűnnek a lakótömbök között, az utcá
kon, a tereken. A karvaly váratlanul, szinte a semmiből bukkan 
elő és csap le a szedegető verebekre. A legóvatlanabb, a leg
lustább a karmai között fejezi be rövid földi pályafutását. Nem 
hiábavaló ez a véráldozat, csak egy a tápláléklánc egymásba 
kapcsolódó láncszemei közül. Zsákmányát követve a vörös 
vércse, a héja és az egerészölyv is emberközelbe kerül.

A harkály száraz barackmagot csen a gyümölcsöskertből, 
azt, amit a gondatlan kertész nem szedett le a nyáron és a hú
sos termés a magra aszalódott. Nem mintha a harkály kedvvel 
fogyasztaná a barackmagot, még csak fel sem tudja tömi, de 
a száraz termés bőrredői között megbúvó rovarféleségeket, ál
cákat szívesen elfogyasztja. Városlakóvá lett tollas barátainkon 
sokat segíthetünk, színes forgatagot varázsolhatunk kertünk
be, udvarunkba, nem kell hozzá egyéb, csak jóakarat és kevés 
konyhai hulladék, meg néhány marék napraforgómag. De ha 
etetni kezdjük a madarakat, nem szabad abbahagyni márci
usig. Az etetőre szokott cinegék könnyen pórul járhatnak, ha 
nem pótoljuk az elfogyott olajos magvakat.



Területhűség

Nagyon sok vándormadarunk éppen március folyamán ér
kezik vissza hozzánk, megjelennek az ismerős tájon, amelyet 
újra és újra megtalálnak, amíg csak élnek. Az egyes fajok rend
kívüli módon területhűek, évről évre képesek ugyanabban a 
bokorban költeni, ugyanazon a fán, ugyanabban a fészekben 
felnevelni utódaikat. Az énekesmadarak nagy részére jellemző 
a területhűség.

Bár a holló csak rekedt, kurrogó hangot tud adni, még
is az énekesmadarak közé sorolandó; egész évben meg
szokott költőhelyének a közelében marad párjával. Mohollal 
szemben, a Tisza bánáti oldalán húzódó erdőben rendsze
resen költ holló. Már leveleiket bontogatták a nyárfák, ami
kor egyik tavaszon az erdőgazdaság munkásai kivágták azt 
a nyárfást, amelyben éveken át hollópár is lakott. Már kikelt 
fiókáik lehettek. Ez nem zavarta a favágókat, fészkestül dön
tötték ki a nyárfát.

A hollópár nem adta fel, a közeli szürkegém-telep mellett 
egy másik nyárfán új fészket raktak, és pótköltésbe kezdtek. 
Azt a fiókás fát szerencsére nem vágták ki.

A következő évben, március közepén újra felkeresve ezt 
a területet, a szürke gémek már javában rakták fészkeiket a 
szédítően magas nyárfák koronájában. Egy évvel korábban tu
catnyi szürke gém a közeli tölgyesben, az egykori moholi Holt- 
Tisza által körülvett makkosban. Innen a tölgyesből hallatszott 
a holló rekedt kurrogása, az egyik tavalyi szürkegém-fészek- 
bői repült ki a kotló holló. Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy az 
okos madarak egyszerűen ráépítettek, megtoldották a szürke 
gém korábbi fészkét, és már kezdődhetett is a tojásrakás. A 
szakirodalom nem említi a holló eme szokatlan fészkelési mód
ját. Ha békén hagyják a hollópárt, ugyanazt a fészket akár év
tizedeken keresztül is használja. Feljegyzések bizonyítják, hogy 
ugyanabban a fészekben 36 évig költött holló.

A fiatal tövisszúró gébics csőrtövén a szájzugserték >
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Madarat tolláról

Az állatvilágban egyedül a madarak büszkélkedhetnek oly
kor valóban pompázatos tollruhával. A rikító, egzotikus színek
ben pompázó madarak sok embert megragadnak, olyannyi
ra, hogy szinte iparrá fejlődött a díszmadár-kereskedelem. A 
madarak színes tollazata azonban korántsem az ember gyö
nyörködtetésére alakult ki, hanem nagyon is célszerű dolgot, a 
fajfenntartást, a szaporodás sikerét szolgálja. Elsősorban a hí
mek azok, amelyek olykor káprázatos színorgiát produkálnak. 
A násztáncban a színpompás hímek egymással versengve 
kelletik magukat a tojónak, és általában a legfeltűnőbb udvar
ló nyeri el a kiszemelt madárhölgy kegyeit. A tojók tollviselete 
rendre fakóbb, egyszerűbb, kevésbé rikító.

Az evolúció során a toll megjelenése tette lehetővé a ma
darak osztályának, hogy a többi földhöz ragadt állattól és az 
embertől eltérően meghódíthassák a végtelen légteret. A tollak 
adják meg a madár formáját is, teszik a madarat azzá, ami, 
olyanná, amilyennek mi, emberek ismerjük őket.
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A madarak bőre termeli ki a tollat, a kifejlett, érett toll egy 
holt képződmény, nem növekszik tovább, viszont a haszná
lattól folyamatosan kopik. A madár evező- és kormánytollai 
vesznek részt az aktív repülésben. A fedőtollak adják a test 
kontúrját, és hőszigetelők is egyben, az apró pehelytollaknak 
pedig kizárólag a test melegen tartása a feladata. A mada
raknak vannak dísztollaik is, főleg a hímeknek, ilyen például a 
hím barkóscinege fekete bajusza, azaz a barkója. A madarak 
szájzugsertéi is tollak, melyeknek fontos szerep jut a táplálko
zásban

Néhány madárfajnak, például egyes kolibriknek, ezernél 
is kevesebb tolla van, a hattyúfélék testét viszont több mint 
25 000 toll fedi, a legtöbb, közel húszezer toll a kecses mada
rak hosszú nyakát borítja. Télen sokkal több tollúk van a mada
raknak, mint nyáron. A tollak szigorú rendben borítják a madár 
szárnyait, így könnyű, stabil, de változtatható felületű repülő
alkalmatosság birtokában vannak. A számyfelület és a testtö
meg aránya meghatározza a madár repülési képességeit. Míg 
a hattyú 10 cm2-nyi számyfelületére 17 dekagramm testtömeg

jut, addig a gyors röptű karvalynak ugyanekkora számyfelületre 
mindössze 4,5 deka jut. Az apró termetű énekesmadaraknál 
ez az arány még kedvezőbb.

A madár tollai a fokozott igénybevétel miatt viszonylag gyor
san elhasználódnak, gyorsan elkopnak, ezért időnként, évente 
egy-két alkalommal cserélni kell őket. A madarak átvedlenek, 
friss tollruhát öltenek. A különböző fajoknak eltérő a vedlési 
stratégiája. A fiatal énekesmadarak tollruhája a fészekből való 
kirepülés után, ősszel részleges vedlésen megy át. A követke
ző évben, a költés után ezek a madarak egy teljes vedlésen 
esnek át, amely a vonulás kezdetéig le is zajlik. A madarak 
egy része a vonulásig nem tud teljesen átvedleni, a vedlés 
majd csak a telelőterületen fejeződik be. A vedlési stratégiá
nak rengeteg változata van, másként vedlenek a fiatal és idős 
madarak, a hímek és a tojók. A tollak vedlésének sorrendje faji 
bélyeg lehet.

Meddig élnek a madarak?

Néhány éve egyik ismerősömtől kaptam egy alumínium
gyűrűt, amelyet tőkés réce lábáról vettek le. A gyűrű feliratából 
kiderült, hogy Litvániában helyezték a madár lábára, és hat 
évig viselte egészséggel, hat évig sikerült elkerülnie a vadá
szok halált osztó fegyverét, de ekkor beteljesedett a sorsa. 
Meddig élhetett volna még? -  vetődik fel a kérdés. Az állatker
tek látogatói meg szokták kérdezni, hogy ez vagy az a madárfaj 
hány évig él. Az embert mindig is érdekelte az állatok életko
rának kérdése. A madarak és a többi élőlény élettartamát az 
ember lehetőségeivel, élettartamával vetik össze, és a szerint 
állapítják meg, hogy hosszú vagy rövid életű egy madár vagy 
más állat.

A köztudatban az a felfogás alakult ki, hogy a varjúfélék 
emberöltőben kifejezve matuzsálemi kort élhetnek meg, ami 
akár 100 évet is jelenthet. Egyes európai állatkertekben tud
ni vélték, hogy egy-egy fogságban tartott holló vagy varjú mi
lyen magas életkorral büszkélkedhet. Mindez főleg a látogatók 
csalogatására szolgál, mintsem tudományos tényeken alapuló



megfigyelés után levont következtetés. Az emberek némi csa
lódással veszik tudomásul, hogy a holló, a vetési varjú nagyon 
szerencsésnek mondhatja magát, ha megéri a 20. születés
napját. A madarak általában nem tartoznak a kimondottan 
hosszú életű állatok közé.

Ha tanulmányozni akarjuk a madarak életkorát, komoly fel
adattal kell megbirkózni. Szinte lehetetlen nyomon követni a 
tojásból kibújó madárfióka életútját. Nagy területeket bejárnak, 
vonuláskor több ezer kilométerre is elvándorolnak, miközben 
a legkülönbözőbb környezet hatásoknak vannak kitéve. A ter
mészetes környezeti tényezők mellett az ember keze nyomán 
megváltozott természet is nagyban befolyásolja a madarak 
élettartamát. Az életkort befolyásoló tényezők vizsgálatakor 
nem elég csak egy-két egyedet megfigyelni, tanulmányozni. 
Megközelítőleg elfogadható adatokhoz juthatunk, ha egy ma
dárfaj nagyobb csoportját, egy populációt vizsgálunk. Egy-egy 
madárpopuláció korösszetételének és nagyságának kialaku
lását sok-sok környezeti tényező befolyásolja. Például nem 
mindegy, hogy hány tojásból áll a fészekalj, milyen eredmé
nyes a költés, mekkora a halandóság. Ez utóbbiban nagy 
szerepet játszik közvetve az ember kömyezetromboló hatása, 
közvetlenül pedig a vadászat.

A fajokban gazdag énekesmadár alkatúak tojásai átlagban 
30-80 százalékban kelnek ki. A sikeres költés előfeltétele a 
biztonságos fészkelőhely megválasztása. Arról van szó, hogy 
az odúban költő madarak tojásaikat viszonylag zavartalanul 
költhetik ki, kevés ragadozó és más ellenség férkőzhet a to
jásokhoz. A fák lombkoronájában költő madaraknál már na
gyobb a veszteség. Legalacsonyabb a kelési arány a földön 
fészkelő énekesmadaraknál. A talajon költő madarak fészekal
ja van kitéve a legnagyobb veszélynek.

A ragadozó madarak fiókanevelése köztudomásúan sokáig 
elhúzódik, s ez csökkenti a túlélés esélyét. A héjafiókák például 
40 napos korukban hagyják el a fészket, az egerészölyv-fió- 
kák pedig 45 nap után önállósulnak. A rétisasfiak azonban már 
80-90 napot töltenek a fészekben. Ezért a ragadozó madarak 
fiókahalandósága megközelíti a földön fészkelő madarakét. A
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tyúkfélék fészkében gyakran csak a tojások harmada vagy ne
gyede kel ki. Hasonlóan rossz a költés eredménye a sirályok
nál is (25-45 százalék). Lényegesen jobban költenek és neve
lik fel utódaikat a fészekhagyó vízimadarak: szárcsák, récék, 
libák. Rókáiknak gyakran több mint a fele egészségesen felnő.

Hogy miért pusztul el az esetek többségében legalább a 
fészekalj fele? Ezért a fészekrabló madarak a fő felelősek. A 
természetjáró ember gyakran szemtanúja lehet, milyen nagy 
pusztításra képesek a szarkák és a dolmányos varjak. Nincs 
tőlük biztonságban a bíbic, a goda, a fácán, a fogoly, a fürj és a 
pacsirta fészekalja sem. A fészekhagyó, repülni még nem tudó 
madárfiókák is veszélyben vannak. A betegségek is okoznak 
elhullást, de ez még annyira sem jelentős, mint az ember okoz
ta vegyszerezés káros hatása.

A fészket elhagyó, önállósuló madárfiókát már sokkal ne
hezebb nyomon követni. Azt azonban tudjuk, hogy a kirepült 
fiatalok fele sem éri meg az ivarérett kort. A táplálékszerzés, a 
vedlés, a vonulás mind-mind megtizedeli a madárpopuláció
kat. A fiatalkori elhullás kisebb azoknál a madárfajoknál, ame
lyek csak több év elteltével érik el ivarérettségüket. A felnőtté 
vált madarak között csökken a pusztulások száma, és kialakul 
egy állandó érték. Felnőtt madarak évenkénti túlélési aránya az 
énekesmadaraknál 40-60 százalék. A túlélés aránya az apró 
énekesmadaraknál (cinege, vörösbegy) nagyon alacsony, alig 
20-25 százalék, ami azt jelenti, hogy ha nem pótolnák évente 
az elhullást, minden évben a negyedére, ötödére csökkenne 
az állományuk. A két-három éves kort csak nagyon kevés ci
nege éri meg. A gyűrűzési adatokból azonban tudjuk, hogy 
akár 10-15 évig is élhetnek. A nagyarányú elhullást a cinegefé
lék az évenkénti többszöri költéssel pótolják.

A nagy testű madarak, ragadozók túlélési esélyei már jóval 
nagyobbak. A gémek, sirályok, ragadozó madarak háromne
gyed része éri meg a következő évet. A valaha is élt legöre
gebb madár egy 41,5 éves tőkés réce volt, de ennek sem 
teljesen biztosak a gyűrűzési adatai. A fogságban, állatkertben 
tartott madarak tovább élnek, a feljegyzések 40-50 éves peli
kánról, 72 éves kondorkeselyűről szólnak.
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íme, néhány madárfaj gyűrűzési adatok alapján fel
jegyzett magas életkora. Minden kertben, udvarban költő 
balkáni gerle akár 10-12 évet is élhet. Találtak már 10 év
nél idősebb házi verebet, 11 éves bölömbikát, cserregő 
nádiposzátát és barkóscinegét, 14 éves csókát, 16 éves 
füstifecskét, 17 éves erdei fülesbaglyot, 18 éves fekete gó
lyát, 20 éves feketerigót, 23 éves bíbicet, 24 éves barna 
kányát, 25 éves szürke gémet, 32 éves dankasirályt, 29 
éves fehér gólyát és egerészölyvet. E madárfajok legtöbbje 
azonban jóval hamarabb pusztul el, mint a felsorolt szeren
csés fajtársaik.

Budapesttől délre, az Ócsai Madárvártán 1991. má
jus 4-én gyűrűzött, minimum második éves egerészölyvet

Alsónémedi mellett fogták be újra 2012. november 27- 
én. Ez azt jelenti, hogy ez a madár már betöltötte a 22. 
életévét.

Madárszem, sólyomszem

Gyerekkorunk legendás hősei közé tartozott Sólyomszem, 
a kiváló látásáról elhíresült indián harcos. Egyes embertársaink 
éleslátása valóban lehet átlagon felüli, de a ragadozó madarak, 
különösen a sólymok látása verhetetlen az élővilágban.

Néhány alkalommal sikerült karvalytámadást megfigyel
ni. A váratlanul, gyakran lesből támadó kisragadozó nem 
válogatós, a testtömegre nála termetesebb házigalambot is



elcsípi, de általában kisebb termetű énekesmadarakra, té
len a lakott településeken verebekre vadászik. A hódegyházi 
halastavon parti madarak, cankók és partfutók szedegettek 
a leengedett vizű tómederben. A nádszegély takarásában 
egy karvaly suhant nesztelen. Az óvatos madarak észre
vették ugyan a támadót, de a menekülő madárcsapatot 
hamar utolérte. Az apró partfutók csapatát másodperecek 
alatt beérte, egy pillanatra a hátára fordult a kampós csőrű 
karvaly, és a raj utolsó madarát a hátán röpülve ragadta 
meg. Néhány pillanat műve volt az egész, és máris kimért 
szárnycsapásokkal vitte karmai között a zsákmányt. A tó
parti töltésre ereszkedett prédájával, és azonnal hozzálátott 
a tépéshez. Elsőnek a már áléit apró partfutó fejét tépte le, 
majd hozzáfogott a kopasztásához.

A ragadozó madarak elsődleges fegyvere az erős és 
tűhegyes karmuk. A kiszemelt áldozat életét leggyakrab
ban már a levegőben kioltják. A kerecsen és a vándorsó
lyom a levegőben lerúgja a galambot, eltöri a fácán nyakát. 
Horgas, éles peremű, kampós csőrük már csak a kimúlt 
áldozat megkopasztására és lenyelhető darabokra tépésé
re szolgál. A nagy sebességgel végrehajtott, rajtütésszerű 
támadás nagy valószínűséggel jár sikerrel. Ehhez azonban 
maximális koncentráció és precíz érzékszervek szüksége
sek. Amikor a vándorsólyom több mint 300 km/h sebes
séggel zuhan zsákmánya felé, elegendő egy apró hiba, és 
nemhogy sikertelen lesz a támadás, hanem még maga a 
vadász is komolyabb sérüléseket szenvedhet.

A potenciális zsákmány észleléséhez, valamint a sokszor 
akrobatikus, lélegzetelállító légi vadászat biztonságos lebo
nyolításához kiválóan működő érzékszervekre van szükség. 
A ragadozó madarak fő érzékszerve a szem, amely a kopo
nya jelentős részét elfoglalja, így a lehető legtöbb fény jut a 
retinára. A ragadozó madarak szemében a legnagyobb és a 
legfejlettebb az úgynevezett fésű, amely a retinától a szemlen
cséig húzódó vékony hullámos hártya. A fésű az üvegtesten

< Kerecsensólyom Házi rozsdafarkú >
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keresztül látja el tápanyaggal és oxigénnel a szemet, ezért a 
retinában más állatokéhoz képest kevesebb ér fut. A sólyom
szem különlegessége a két sárgafolt, azaz a két látógödör, az 
éleslátás helye. Ennek köszönhetően retinájuk jóval nagyobb 
felületén rajzolódik ki éles kép. A vándorsólyom sárgafoltjában 
négyzetmilliméterenként 1,3 millió fotoreceptor található, míg 
az embernek csupán 200 000, de egy egerészölyvnek is egy
millió receptor jut ugyanekkora felületre. A látott kép élességét 
többek között e receptorok sűrűsége határozza meg. Tehát 
nem meglepő, hogy a sólymok egy fecskét akár másfél ki
lométerről, egy szitakötőt pedig 800 méterről is képesek fel
ismerni. Ezt a páratlan éleslátást emberi léptékre átszámítva 
minden gond nélkül képesek lennénk harminc méter távolság
ból könyvet olvasni.

Rozsdafarkú a teraszon

A városlakó embernek egyre több alkalma van megfigyel
ni egy érdekes, veréb nagyságú, de annál karcsúbb termetű 
madarat, amely kora hajnalban az elsők között köszönti éne
kével a még fel sem kelt napot. A madár teste sötétszürke, és
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vöröses farkát gyakran rezegteti. A hím szárnyában fehér folt 
is látható, és gyakorta énekel a tetőgerincen, vagy éppen a 
tévéantennát választja erre a célra. Ez a madarunk nem más, 
mint a terjeszkedőiéiben levő házi rozsdafarkú. Egykor ez a 
madár sziklás területeken, kőbányák környékén, kőépületek 
zugaiban fészkelt, az elmúlt két-három évtizedben azonban 
teljesen beköltözött és birtokba vette a falvakat és városokat, 
megtelepedve a legkülönbözőbb építmények zugaiban. Meg
lehet, hogy az új beton lakótömbök az ősi sziklás élőhelyére 
emlékeztetik, ahol zavartalanul fészkelhet.

A házi rozsdafarkú kétszer, de olykor háromszor is költ 
egy költési idényben. Először áprilisban, majd pedig június
ban nevel fiókákat. Zentán például új téglaépület oldalában 
a villanyóra ládájának szánt üregben, elhagyott fészer, istál
lóféle nagygerendáján, a tető alatti terasz gerendáján, kapu 
alatti fecskefészekben is költ. Egy ízben augusztus elején 
értesítettek, hogy az egyik ház teraszának zugában a ge
renda és a tető találkozásában egy érdekes madár rakott 
fészket. A házi rozsdafarkú pár öt tollas fiókája közül ekkor 
már csak három lapult a fészekben, a többi kirepült és vala
hol a közelben, az utca fáinak és bokrainak oltalmában várta 
az etető szülőket.

A fészekben maradt három fiókát még sikerült meggyűrűz
ni. Egyszer csak váratlanul egymás után ugráltak ki a fiókák a 
fészekből, és uzsgyi, a terasz széléről elrugaszkodva, kissé 
bizonytalanul, de elrepültek. Nem jutottak messzire, csakha
mar földre huppantak, de sikerült őket visszarakni a fészekbe. 
Eközben a szülőmadarak a szomszéd épületeken izgatottan 
rezegtették karcsú farkukat és hallatták vészjelző hangjukat.

Megtörténhet, hogy ez a házi rozsdafarkú fészekalj már 
a harmadik volt abban az évben ennél a párnál, hiszen már 
jócskán benne jártunk augusztusban, és addigra a legtöbb 
fajtársuk már befejezte a fiókanevelést. A korán vonulók közül, 
mint amilyen a gyurgyalag is, augusztusban már csapatosan 
igyekeztek déli irányba. Az apró énekesmadarak, mint például 
a pintyfélék, a tengelice, még szeptemberben is költhetnek.

A házi rozsdafarkú tojója készíti a fészket száraz növényi 
részekből, a fészekcsészét toliakkal és szőrszálakkal puhára 
béleli. A fészek anyagát mintegy 50 méteres sugarú körből 
általában a reggeli órákban gyűjti. Szinte mindig öt tojást rak. 
A fiókákat mindkét szülő eteti és gondoskodik arról, hogy ne 
maradjon a fészek körül ürülék, csőrében elszállítja azt. A fiata
lok két hét elmúltával már kirepülnek, azaz a fészek környékén 
rejtőzködnek. A rovartáplálékot a szülők a talajról gyűjtik, ki
emelkedő helyről lesnek a zsákmányra. A magas lakóépülete
ken fészkelők sohasem szállnak le az utcára, a lapos tetőkön 
fogják a rovarokat és az ereszcsatornából isznak. Októberre a 
házi rozsdafarkúak zöme már elvonul Dél-Európába, de akad
nak áttelelő példányok is.

Madárhibridek

Egyik ismerősöm megállított az utcán, és lelkendezve me
sélte, hogy az egyik csókái vadász Feketetó közelében is
meretlen, eddig sosem látott madárfajt, valamilyen kacsafélét 
lőtt. Az alakja kacsa, de annál nagyobb méretű, inkább lúd 
termetű, és senki sem tudja megállapítani, hogy vajon milyen 
madárfajhoz tartozik. A vadászok egy része valamilyen ritka ka
csafélét emlegetett, mások ásólúdra gyanakodtak, egyszóval 
a rejtélyes madár kilétét homály fedte.

Az elbeszélés természetesen felcsigázta érdeklődésemet. 
Együtt kerestük fel a nyugdíjas vadászembert Csókán. A kitö
mött madárkülönlegesség az előszoba falán díszelgett, rajta 
a dátum: 1987. 12. 23., Kopó, valamint az elejtő neve. Első 
látásra ilyen kacsafélét még én sem láttam soha, és ezt tu
dattam is a vadásszal. Egyszerűen nem tudtam magyarázattal 
szolgálni, hogy milyen fajról lehet szó, csak annyit mondtam, 
Európában ilyen faj nem létezik. Azzal váltunk el, hogy utána 
fogok nézni a szakirodalomban, hátha valamelyik másik konti
nensről hozzánk vetődött madár került puskavégre.

Útban hazafelé már derengeni kezdett, hogy nem szok
ványos dologról lehet szó, a természet szeszélye folytán két 
madárfaj kereszteződhetett. A szakirodalomban természete



sen semmilyen hasonló kacsafajra nem bukkantam rá. A kitö
mött madárról több felvételt is készítettem, és amikor a képek 
elkészültek, egy szokatlan színezetű tőkés réce körvonalazó
dott. Ekkor vált minden kétséget kizáróan világossá, hogy egy 
közönséges házi kacsa és egy tőkés réce hibridjével állunk 
szemben. A madár a hím tőkésréce jellegzetességeit viseli 
magán, de az egyes testrészek szokatlan színezetűek. A hím 
tőkés récének egy vékony nyakgyűrűje van, amely a hibrid pél
dányon jóval szélesebb. A hibrid a házi kacsától örökölte a 
hófehér kézevező tollakat is, de a szárnyán megmaradt a tőkés 
récére jellemző sötétzöld, fémes csillogású számytükör.

A hibrid valamivel termetesebb, mint a vadon élő tőkés 
récék, ezért gondolták, hogy esetleg valamilyen libafajról van 
szó. A termetes keverék faj ugyanolyan jó repült, mint a fajtiszta 
vadkacsák, és ez is megzavarhatta a vadászokat. Már söté
tedett, amikor egyikük megpillantotta a madarat, és sikerült is 
elejtenie, csak amikor kezébe vette, látta, hogy mit is zsákmá
nyolt, s ekkor kezdődtek el a találgatások. A madár nem ha
sonlított semelyik nálunk előforduló vagy átvonuló fajhoz, ezért 
a vadász kitömette, és megőrizte.

A szenzációs madárritkaságról lehullott a lepel, a rejté
lyes színkombinációra megtaláltuk a magyarázatot. Az ilyen 
és ehhez hasonló hibridek csak ritkán jönnek létre a szabad 
természetben. Elsősorban azért, mert bár a nálunk élő kacsa
fajok és az úszórécék egy része (tőkés réce -  nyílfarkú réce) 
egymással fogságban keresztezhető, erre a természetben a 
legritkább esetben kerül sor. A törzsfejlődés során az egyes 
récefajok még nem különültek el egymástól annyira, hogy ne 
kereszteződhetnének, bár ez nem következik be. Minden fajra 
egyedien jellemző viselkedésformából, cselekvéssorozatból áll 
a párválasztás. Ha az udvarió hím viselkedése nem illik bele 
a fajra jellemző cselekvéssorozatba, a tojó nem hajlandó a 
párosodásra. Minden gesztusnak, minden apró mozdulatnak 
nagy jelentősége van a párválasztásban, a legkisebb eltérés 
is meghiúsíthatja a párkapcsolat létrejöttét. Kivételek persze 
akadnak, az énekesmadarak körében például a pintyfélék és a 
cinegék között fordulhat elő hibridizáció.

Érdekes madarak, madárérdekességek

Albínó madarak

Ritka, mint a fehér holló, tartja a mondás. És valóban, a 
megszokott faji bélyegeket viselő, a fajra jellemző színezetű 
madaraktól eltérő, úgynevezett albínó egyedeket csak kivéte
les esetben figyelhetünk meg. A madarak albinizmusa a rész
ben vagy teljesen fehér tollruhában nyilvánul meg. Látott valaki 
valahol is a mondában szereplő fehér hollóhoz csak hasonlót 
is? A szakirodalomban Lovassy Sándor magyar ornitológus, 
korának elismert szakembere a Magyarország gerinces állatai 
című, 1927-ben napvilágot látott munkájában arról számol be, 
hogy Hódmezővásárhely határában egy terebélyes akácfán 
évek hosszú során át költött egy hollópár, mely minden harma
dik-negyedik évben hófehér albínó kishollókat nevelt fel. Mind
ez már a múlté. Lehet, hogy azóta valahol másutt, egy másik 
hollópárnak is voltak már fehér utódai, de erről nem szereztünk 
tudomást.

Az albinizmus jelensége a madarak világában rendkívül 
ritka. Sok ezer, sőt millió egyed látja meg a napvilágot, mire 
akad közöttük egy rendellenes színű, színezőanyagot nem tar
talmazó tollruhájú egyed. Az állatok nap nap után megküzde- 
nek a puszta létükért, és a létfenntartásért vívott küzdelemben 
az albínó egyedek hátrányos helyzetben vannak, feltűnő fehér 
tollazatuk miatt nem tudnak elrejtőzni a ragadozók elől, és ha
marabb áldozatul esnek.

Szerencsés embernek mondhatja magát az, aki albínó ma
dárral találkozott már a természetben. A néhai bácsföldvári An
tal Laci bácsi híres madárgyűjteményében volt alkalmam látni 
egy tiszta fehér, albínó mezei pacsirtát. Ő, ha ritkaságra rábuk
kant, azt rendszerint le is lőtte; preparált madarak sokasága 
tanúskodik ténykedéséről, bár biztosra vehetjük, hogy ha élve 
marad az a sok madár, Vajdaság madárvilága ma fajokban 
gazdagabb. Antal Laci bácsi volt az, aki elejtette Közép-Eu- 
rópa utolsó kékcsőrű récéit a bánáti Sóskopón. Magyarorszá
gon a múlt század nyolcvanas éveiben elkezdődött kékcsőrű 
réce visszatelepítését célzó program, de sajnos nem hozta 
meg a várt eredményeket, ezért öt-hat év után felhagytak vele.



Vagy negyed százada már, hogy a Duna mellett, Zatonje 
falunál madárgyűrűző táborban dolgoztam egy váltást. Az esős 
időről és a gyér fogásról emlékezetes ez az akció, meg arról, 
hogy az egyik augusztusi napon a Duna felett cikázó fecskeraj
ban egy apró, fehér madár tűnt fel: albínó partifecskét láttam. 
Csak néhány pillanatig szemlélhettem, és már el is tűnt a folyó 
felett tovasuhanó csapattal, de a látvány maradandó emlék.

A részleges albinizmus már nem annyira ritka a természetben, 
mint a teljesen hófehér madarak. Zentán, az utcámban egy időben 
rendszeresen látni lehetett a környék verébseregéhez tartozó, a 
fején és a szárnyán több fehér tollat viselő házi verebet. A madár- 
gyűrűzések alkalmával, amikor több ezer énekesmadár kerül be
fogásra, jelölésre és mérésre, közöttük előfordul egy-egy részben 
albínó tollakat is magán viselő madárka. Hajdújáráson, a Ludasi- 
tó partján működő madárgyűrűző táborban a széles nádszegély
ben kifeszített függönyhálókba egy érdekes, az átlagosnál sokkal 
világosabb színezetű, fiatal barkóscinege gabalyodott be. Nem 
lehet ráfogni, hogy albínó egyed, de nagyon elütött fajtestvérei
től. Az ornitológusok flavizmusról beszéltek. (A pigmentáltságnak

négy alapvető formáját különböztetjük meg: a melanizmust, ame
lyet a fekete színárnyalatok jellemeznek; a flavizmust, amelynél a 
pigmentáltság az előbbinél mérsékeltebb, pl. ha egy tőkés réce 
minden színe a „helyén" van ugyan, de egy árnyalattal világosabb 
a normálisnál; a leucizmust, aminél csak a bőrben és a szivár
ványhártyában található pigment, a toll (szőr) nem tartalmaz fes
tékanyagot, ezért fehér és az albinizmust, ami a pigment teljes 
hiányát jelenti, a szivárványhártya is pigmentmentes, a szem azért 
piros, mert a retina vérerei látszanak.)

Barna dankasirály

Április végén a Terjáni-rétet útba ejtetve egészen a hód- 
egyházi halastóig karikáztam, még kosarat is akasztottam a 
kétkerekűmre, abban reménykedtem, hogy majd a Hódegy- 
háza, Száján és Mokrin alkotta háromszögben elterülő pusztán 
találok ízletes sziki csiperkéket, de nem így történt. Esett ugyan

Nagy csapat nagy lilik >
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< Majdnem teljesen albínó szárcsa a hódegyházi halastavon

eső, de ez korántsem bizonyult elegendőnek a hirtelen bekö
szöntött tavaszi nyárban kiszáradt puszta gyepe alatt szuny- 
nyadó hifafonalaknak, hogy szép, kalapos gombákká nőjenek.

Amint biciklimmel megjelentem a halastó partján, az addig 
nyugodtan napozgató szárcsák tucatjai eszeveszett rohanás
ba kezdtek, valósággal szaladtak a vízen. Dankasirályok is vol
tak közöttük szép számmal, de rögtön szárnyra kaptak, amint 
megjelent a kétlábú, két keréken guruló veszedelem. A több 
mint száz sirály téli tollruháját éppen levetni készülő fiatal volt. 
Az idén még nem fognak költeni, talán majd jövőre. A parti 
sávból, közvetlenül a víz széléről rebbent fel 6-7 billegető can- 
kó. A vízben, párban úszkáltak a búbos vöcskök, bizonyára 
már fészkük is volt valahol a gyékényesben. A keleti szélben 
kanalas és tőkés récék hintáztak a vízen. Egyszer csak egy

csokoládé- vagy inkább tejeskávébarna dankasirály jelent meg 
a víz felett, pontosan ugyanolyan, mint amilyent egy évvel ko
rábban, április elején láttam a Magyarkanizsa községhez tarto
zó Kapitány-réten elterülő halastavon. Szakasztott ugyanilyen 
volt ez is, de mivel a melanizmusnak a megnyilvánulása ebben 
a formában rendkívül ritka jelenség, szinte biztos, hogy ugyan
arról a sirályról van szó, amelyet egy évvel korábban már lát
tam. Amint a dankasirályok felfedezték a barna tollú fajtársukat, 
azonnal üldözőbe vették, kergették, hihetetlen nagy agresszivi
tást tanúsítottak iránta. Addig zavarták, míg csak le nem szállt 
több száz méterre a halastótól. Aki kilóg a sorból, azt nem tűrik 
meg még a sirálytársadalomban sem.

Világító vadlibák

Október közepe volt. A nap már lement, a sötét utcánkban 
gyerekeimmel botorkáltunk hazafelé. A város fényei halvány
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derengést vontak a házak fölé. A szél esőfelhőket kergetett. 
Egészen alacsonyan, majdnem a fejünk felett szállt el hat „va- 
lami", hat nagy testű madár lehetett, nyugat felé húztak nagy 
sebességgel. Feltehetően vadlibákat láttunk. Ez a megfigye
lés pillanatában azonban korántsem volt ennyire egyértelmű. 
Láttam, vagy legalábbis látni véltem még a számycsapásaikat 
is. Az volt a legkülönösebb, hogy a sötét égbolton olyan jól 
láthatók voltak a repülő madarak (ufók nem lehettek), mintha 
valamilyen halvány derengés, tompa neonfény vette volna őket 
körül. Úgy hatott a jelenség, mint amikor a sötét szobában a 
foszforeszkáló, fényt kibocsátó gyermekjátékok sziluettjét látni.

A majdnem szabályos V alakban repülő madarak testét 
borító tollak, a szárnyaik az elektromosan töltött levegőré
szecskékkel súrlódva átvehették azok elektromosságát. Az 
elektromossággal feltöltött madártollak feltételezésem szerint 
ionizálhatták a közvetlenül a testükkel érintkező vékony leve
gőréteget, a tollaik között foglyul ejtett levegő molekuláit, és 
ezek a gerjesztett molekulák azután halványan derengő fényt 
bocsátottak ki, és ez volt látható a sötét éjszakai égbolton. Ez 
persze csak elmélet, és az sem bizonyos, hogy a dolog így 
fizikai szempontból helytálló, mindenesetre egy a lehetséges 
magyarázatok közül, még ha nincs is bizonyítékokkal alátá
masztva.

Októberben és novemberben gyakran megfigyelhetők a 
vonuló vadlibák, elsősorban nagy lilik csapatai. Sokszor éj
szaka vonulnak, a felhős esős idő sem zavarja őket különö
sebben. Egymás között hangjelzésekkel tartják a kapcsolatot. 
Hogy hogyan tudnak tájékozódni a koromsötétben, azt csu
pán feltételezzük. Kézenfekvőnek látszik, hogy érzékelik a Föld 
mágneses terét, a mágneses erővonalakat, és ezek segítik 
őket a navigálásban. A nagy liliknek több telelőterülete ismert, 
ezek a Brit-szigetek, az Atlanti-óceán nyugat-európai partvi
déke, a Pannon régió és a Fekete-tenger, valamint az Égei- 
tenger vidékén a pontusi régió. A nagy lilikek pontos vonulási 
útvonalát még nem sikerült tisztázniuk a kutatóknak.

Feltehető, hogy kapcsolatot tartanak fenn az egyes eu
rópai telelőterületeik között. Vajdaságban a Sóskopón és a

Császár-tó területén jelentkeznek a legnagyobb tömegben. 
Éjszakázóhelyükre alkonyaikor, a sötétedés beálltával húznak 
be. Nagy loccsanással huppannak a vízre, mintha csak elejte
nék magukat a víz felett. Hajnalban, a nap első derengő fényé
nél már húznak is ki táplálkozni.

Madárfogó növény

A tavasszal és nyár elején kikelő és felnevelkedő, majd 
önálló életüket megkezdő madarakra számtalan veszély le
selkedik. A fiatal madarak a természetes élőhelyükön, a vize
ken, a réteken, az erdőkben táplálékkeresés közben könnyen 
válhatnak a ragadozó madarak, esetleg valamilyen négylábú 
ragadozó, nyest, macska vagy róka áldozatává. Csak ritkán 
történik meg a madarakkal, hogy táplálékhiány miatt pusztul
nának el, mert hiszen ha egy területen nem találnak elegendő 
élelmet, elrepülnek más, élelemforrásban gazdagabb vidékre. 
Az énekesmadarak zöme a nyári kóborlás, a tartalék zsírkész
letek feltöltése után ősszel melegebb és főleg táplálékban gaz
dagabb területekre vonul.

A nagy utazás megannyi újabb veszélyforrást is jelent. A 
madaraknak a hatalmas távolságok mellett útközben meg 
kell küzdeniük az időjárási viszontagságokkal is. Sok madár 
pusztul el a vándorút során, a gyengébbek, a betegek hamar 
lemaradnak, és odavesznek. A légáramlatok a tengerpart vo
nulatát követő vándorokat gyakran a nyílt tenger fölé sodorják, 
és végkimerülésükben megtörténik, hogy a tengerbe vesznek, 
még mielőtt pihenőhelyet találhatnának. Ha a viharba kerülő 
madárnak átázik a tolla, menthetetlenül elpusztul,

A madarak természetes ellenségei közé tartoznak a külső 
és belső paraziták, a vérszívó tetvek, az atkák, a bolhák és 
a bélcsatomában élősködő férgek. Ezek a paraziták általában 
nem okozzák a gazdamadár halálát, hiszen akkor maguk is 
vele pusztulnának. De legyengíthetik a madár szervezetét, ami 
más környezeti ártalmakkal párosulva veszélyeztetheti, csök
kentheti a tollas nép túlélési esélyeit. A Ludasi-tavon fogott 
barkóscinegék szinte mindegyike atkákkal fertőzött, a bőrű



kön, különösen a hónaljban és a has táján piros atkafoltok lát
hatók. A bőrélősködők ezrei sanyargatják a madarakat.

Az aprócska énekesmadaraknak több mint a fele elpusztul 
az első életévében. A ragadozók, a betegségek, az időjárás vi
szontagságai, esetleg a táplálékhiány, de nem utolsósorban az 
ember okozta környezeti ártalmak, a környezetszennyeződés 
és persze a vadászat tizedelik a madarakat. Sok ezer madár 
válik például a közlekedés áldozatává, elütik a száguldó jármű
vek. A nagyobb testű madarakra nagy veszélyt jelentenek az 
elektromos vezetékek sűrű hálózatai. A vonuló madárcsapa
tokat becsaphatják az olajkutak közelében égő és messzire 
világító gázfáklyák, a fényre repülnek és megpörkölődhetnek, 
vagy ha eltévednek a sivatagban, egyszerűen odavesznek. 
Megannyi veszély, amit túl kell élniük a madaraknak a létfenn
tartásért folytatott kemény harcban.

Előfordul, hogy szokatlan baleset éri a madarakat. A ludasi- 
tavi gyűrűző tábor lakói július végén a nádszéli gazosban egy 
bojtorjánon fennakadt fiatal cserregő nádiposzátára bukkan
tak, A tapasztalatlan madár rászállt a lila gömbös fészekben 
nyíló bogáncstermő bojtorjánra, és szó szerint horogra akadt. 
Minél jobban vergődött, próbált szabadulni a fogságból, an
nál több horgas pikkely akadt bele a tollaiba, a szárnyába, a 
lábába. Számára nem volt menekvés, csakhamar kiszenve
dett. Ismerünk húsevő, rovarfogó növényeket, mint például a 
harmatfű, de egyetlen növény sem specializálódott a madár
fogásra. A bojtorján véletlenül fogta meg az óvatlanul rászálló 
nádiposzátát.

Menyét a fecskefészekben

A partifecske kontinensünk legkisebb termetű, alig 12 cen
timéter nagyságú fecskemadara. Sokfelé, de elsősorban a Ti
sza leszakadozott, homok- és löszpartjaiba vájt üregekben költ 
helyenként több ezer párból álló telepet alkotva. Zenta és Ada 
község határán a Tisza balra kanyarodik, ami miatt a jobb part 
fokozott eróziónak, a víz alámosásának van kitéve. A tél végi, 
tavaszi áradások alkalmával nagyobb partszakaszok omlanak
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a vízbe. A frissen feltáruló löszfal ideális fészkelőhelyet kínál a 
fecskék, gyurgyalagok és ezek üresen maradó fészkében a 
seregélyek és a verebek számára. Ezen a Sárgapartnak neve
zett partszakaszon valamikor 2-3000 pár partifecske is meg
telepedett.

A múlt század hetvenes és nyolcvanas éveiben medersza
bályozási és gáterősítő munkálatokat végeztek a Tisza felső
vajdasági szakaszán. Adorján közelében átvágták a nagyka
nyart, levágták a zentaiak kedvelt vadkempingező területét, a 
Koplalót. Ezáltal egy sziget keletkezett a két part között. Az 
új meder kialakításakor végzett hatalmas földmunkák nyomán 
új löszpartszakasz alakult ki. Az új bevágás bácskai és bánáti 
oldalán egyaránt több száz párból álló partifecsketelep alakult 
ki. A munkálatok új fészkelési lehetőséget biztosítottak ennek 
a hasznos, mindig mozgásban levő rovarpusztító madárkának.

A fészkelőtelepek már április végén, május elején bené
pesülnek. A párok együttes erővel kaparják ki a löszös, rész
ben homokos partfalba a mintegy méternyi mély vízszintes 
alagutat, amelynek kiszélesített, kiöblösödő végén alakítják ki 
a fészket és száraz növényi anyagokkal, kevés tollal bélelik. 
A partifecskék az öt-hat lerakott tojáson két hétig kotlanak, a 
fiókák pedig háromheti táplálás után repülnek ki a fészekből, 
bár még gyakran visszajárnak az odúba éjszakázni. Az egyes 
telepeken eltérő időben kezdődik a tojásrakás. Amíg például a 
Zenta közelében levő kolóniában még csak a tojásokat ülték a 
fecskék, addig Szabadka határában, a Kelebiai-tó közelében 
levő mintegy 1500 párból álló telepen már javában folyt a fió- 
kaetetés.

Zenta közelében a Mákosi határrésznél is omladozó part
szakasz húzódik, itt évek óta nagy számban költenek a par
tifecskék, korábban még néhány pár gyurgyalag vagy más 
nevén méhészmadár is megtelepedett. Június elején fiatal 
madarászok társaságában csónakkal leereszkedtem a telepig, 
és bár több helyen leomlottak a frissen kapart járatok, mintegy 
ezer, sűrűn egymás mellett álló nyílást lehetett megszámolni. 
Nagy volt a nyüzsgés a telep körül, bár ekkor még nem keltek 
ki a fiókák. Alighogy kikötöttem a közelben, a telep egyik pont
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ján sűrűn kavargó, zsibongó, csivitelő fecskecsapat hullámzott 
a löszfal előtt. Valami megzavarta őket. Ekkor az egyik „fecs
kekotorék" nyílásán egy menyét dugta ki a fejét. Többször is 
előbukkant, de érdekes, hogy mindig másik bejárati nyílásban 
jelent meg. Valószínű, hogy a menyét átkaparta a keskeny vá
laszfalakat az egymás mellett levő járatok között. Alig tudtam 
felocsúdni a meglepetéstől: mit keres a menyét a fecskefész
kekben, amikor megjelent a vörös bundás ragadozó a fogai 
között egy nyakon ragadott, élettelen fecskével. A fészkében 
fojtotta meg a kotló tojót.

Annyira elbámultam, hogy elmulasztottam a kedvező pilla
natot, hogy lencsevégre kapjam a partifecskefészkek fosztoga
tóját. Nyomába eredtem a rablónak, de áldozatát hátrahagyva 
elillant a menyét. A megfojtott fecske nyaka csaknem teljesen 
át volt harapva. Úgy látszik, a nem túl meredek partszakaszon 
könnyű prédára lelt a szemfüles kis ragadozó, szerencsére a 
fészkek nagyobb részéhez nem tudott hozzáférni, és remélhe
tőleg az ezernél több párból álló telepben nem tudott jelentős 
kárt tenni. Azelőtt még sohasem tapasztaltam ehhez hasonlót,

< Menyét

mint ami a szemem előtt lezajlott, bár a szakirodalom említést 
tesz róla, hogy egyetlen menyét rövid idő alatt képes lefojto
gatni a kotló tojókat egy ötven-hatvan párból álló telepen is. 
Reménykedtem, hogy az elkergetett, megzavart menyét nem 
fog többé a telepen garázdálkodni, bár a könnyű préda na
gyon is vonzó a számára.

Árulkodó szárnycsík

A természetjáró ember, különösen pedig a madarász, le
gyen az hivatásos ornitológus vagy csak madárbarát, elkép
zelhetetlen jó távcső nélkül, bár ismerek olyan, magát ornito
lógusnak valló egyént is, aki távcső nélkül is kiválóan felismeri 
a madarakat, legalábbis ezt állítja. Csak kevés olyan madárfaj 
annyira bizalmas az emberhez, hogy közel engedi magához, 
és szabad szemmel is megfigyelhető. A terepi tapasztalatokkal 
rendelkező madarász számára már gyakran az is elegendő, 
ha a madár csak egy pillanatra bukkan fel a távcső látómeze
jében. A jellegzetes faji bélyegek alapján nagy valószínűség
gel azonosítani tudja, mit is látott. A ritkán vagy csak elvétve 
előforduló madárfajok csupán megmutatják magukat, és már 
tovább is állnak, pedig éppen ezeket a kevésbé ismert fajokat 
szeretné az ember elnézegetni, alaposabban is megfigyelni.

A természetben mozgó, táplálkozó, udvarló vagy pihenő 
madarat még rossz fényviszonyok mellett is elárulja a viselke
dése. Ritkán adódik lehetőség arra, hogy a rendkívül mozgé
kony cankóféléket és az óvatos ragadozókat az ember kézben 
tartva is szemügyre vegye. A madárgyűrűző akciók során el
sősorban énekesmadarak kerülnek befogásra nagyobb szám
ban, a parti madarak, cankók, vízicsibe vagy kisebb gémféle 
csak ritkán kerül az énekesmadarak számára kitett függöny
hálókba.

Billegető cankó a hódegyházi halastó medrében >
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olykor csődöt mondanak, ha ugyanazt a madarat a kézben tartva 
szemléljük. Egészen más a távcsövön keresztül megismert ma
dárka szemtől szemben. A vizeinken gyakran előforduló billegető 
cankót legkönnyebb felismerni jellegzetes mozgásáról, táplálko
zás közben gyakran nekiiramodik, felcsippent valamilyen rovart, 
meg-megáll, és barázdabillegető módjára le-fel billegeti a farkát. A 
nevét is erről a tulajdonságáról kapta. Kézben tartva az egyszerű 
szürke tollruhát viselő madár ijedten verdes, szabadulni szeretne, 
semmi kedve illegetni-billegetni magát, jellegzetes hangját sem 
hallatja. Csak alapos szemrevételezés, a kézben tartott madarak 
meghatározását segítő kézikönyv átnézése után lehetünk bizto
sak benne, milyen madarat tartunk a kezünkben. A billegető can-

kó szárnyát kifeszítve előtűnik jellegzetes fehér számycsikja, ami 
röptében is jól látszik.

A mérés, gyűrűzés és rövid négyszemközti ismerke
dés után az aprócska cankó folytathatja megszokott életét. 
Gyorsan elfelejti, hogy kis ideig emberi kezek érintették, és a 
csüdjére helyezett könnyű alumíniumgyűrű sem zavarja napi 
tevékenységét. A billegető cankó a folyók menti kavicsos, ho
mokos zátonyokon több helyen is költ a szomszédos Magyar- 
országon. Vajdaságban a hasonló, a fészkelésre alkalmasnak 
látszó területeken rendszeresen mutatkoznak billegető can- 
kók, de feltételezett fészkelését még nem sikerült bizonyítani. A 
kis csapatokba verődő billegető cankók nappal táplálkoznak, 
és éjszaka vonulnak.
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Kerti alvóvendég

Már délután ollóval levágtam néhány száraz kusza szálat a 
kerítés tövéből felkúszó folyós aszparáguszról, hogy ne zavarja 
az estére tervezett fényképezést a kertünkben, ha annak lehet 
nevezni azt az alig egy ámyi területet, ahol a gyerekhomokozó 
mellett alig néhány fa fér el. Nem gondoltam volna, hogy egész 
télen át alvóvendéget, egy szép narancssárga csőrű hím feke
terigót fogad be a zsebkendőnyi kert. A lécből készített favázra 
felfuttatott kerti aszparáguszban éjjelente rigó tanyázott. Söté
tedéskor érkezett, és amikor felkelt a nap, már hűlt helye volt. 
A rigótanya biztonságos, három oldalról zárt növényszövedék 
volt. Az éjszakai ragadozók, a macska és a bagoly nem tudták 
megközelíteni. Sötétedés után bárki elsétálhatott mellette, csa
holhattak a kutyák, mindezt nyugodtan tűrte a mi feketerigónk.

Több este is megfigyeltem, mindig a helyén volt, ugyanúgy 
és ugyanott ült a felkúszó növényszövedéket tartó kis kereszt
lécen. Az elemlámpa fényében távolabbról is ki lehetett venni 
a fekete tollgombócból kivilágló narancssárga csőrt. Egyre kö
zelebb mentem a lámpával, ez az erős fénycsóva bizonyára 
igencsak elvakította őkelmét, mert a félelem legkisebb jelét 
sem mutatta. A számára rendhagyó helyzetben, a váratlan 
fényárban nem tudott hogyan reagálni, hiszen sem öröklött,

sem pedig tanult viselkedésformával nem rendelkezik ilyen és 
hasonló esetekre.

Mindent előkészítettem a fotózáshoz, teleobjektíwel felsze
relt fényképezőgéppel és elemlámpával egyre közelebb lopa
kodtam a szokott helyén gubbasztó rigóhoz. Néhány lépésről 
készítettem egy sorozat felvételt, a lámpa fényében próbáltam 
élesre állítani a fényképezőgép keresőjében a rigó képét. Már 
fél méterről, közelfényképezésre állítva az objektívet kattogtat- 
tam a rigó csőre előtt. A hamuszürke mellű hím feketerigó nem 
zavartatta magát, de többször is odadörgölte, végighúzta a 
csőrét a léc peremén, mint amikor táplálkozás után megtörli 
a csőrét.

Az éjszakai rigóles után néhány héttel, március első napja
itól az én kerti alvóvendégem reggelente ott énekelt a szom
széd tévéantennáján.

Cserebogár a hálóban

A Ludasi-tó part menti nádszegélyében a madárgyűrűzők 
nyaranta rendszeresen nagy számban fogják be a nádasban 
mozgó, táplálkozó, piheni vagy éjszakázni érkező énekesma
darakat. A madárhálókban azonban nemcsak a madár akad 
fenn. Előfordul, hogy a nádban kifeszített hálóban a reggeli 
első ellenőrzés alkalmával vadul fújó, kapálódzó, szabadulni 
próbáló macskát találtunk. Kétségbeesett menekülési próbál
kozásaival azonban csak még inkább begabalyodott, és tönk
retette a drága madárhálót.

Nyáron, a bogarak rajzásakor a cserebogarak okoznak 
legtöbb gondot, különösen estefelé élénkülnek fel, és a ná
das fölött alacsonyan repülve rendszerint beakadnak a hálók
ba. Egyes években gyűrűzőakciók során nem tapasztalt nagy 
számban jelentkeznek, ezrével röpködtek a cserebogarak. 
A hálóban kapálódzó cserebogár tüskés lábaival szabályos 
gombócot sző maga köré, nincs esély kibogozni. Összeszedi, 
feltekeri a háló finom anyagát, és ezzel rontja a madárfogás
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esélyét. Ilyenkor nem marad más hátra, mint apró darabokra 
tépve kiszedni a cserebogarat a hálóból, vigyázva a hálósze
mekre, hogy ne szakadjanak el.

A madárhálókba nemcsak cserebogarak gabalyodnak 
bele, gyakori a szitakötőfogás is, ezek a rovarok azonban 
már nem jelentenek akkora problémát, hiszen nem csinál
nak nagy gubancot, és könnyebben ki is lehet őket sza
badítani. Az éjszaka mozgó rovarok közül a bagolylepkék 
szintén gyakran beakadnak, és a repülő csiborokkal is meg
történik ugyanez. Csapadékos nyarakon a vizes nád- és 
sásleveleken előszeretettel mászkálnak a csigák, a lehajló 
nádszálakról pedig átmásznak a madárhálókra. Amikor első 
ízben találkoztunk hálóba „repült" vízicsigával igencsak rá
csodálkoztunk, hogy akadhatott a függőlegesen kifeszített 
hálóba a lomha járású csiga.

A víz felett egymétemyire kifeszített hálókkal még halat is 
fogtunk, igaz, nem röpülő halat. Az egyik hálóba csalt jégma
dár csőrében éppen halat vitt, bizonyára a parti löszfalba vájt 
fészekodújába igyekezett vele, hogy megetesse fókáit, amikor 
óvatlanul fennakadt a hálóban a csőréből kiesett hallal együtt. 
Gyűrűzés után a jégmadár kénytelen volt újabb zsákmány után 
nézni, az ötcentis halacska ottmaradt a hálóban.

A fogságba kerülő jégmadár nagyon különösen viselkedik, 
„radarozik” a fejével. A hálóban nem sokat fickándozik, nyu
godtan tűri a fogságot. Amikor kézbe veszi az ember, hosszú 
csőrével együtt radar módjára 360 fokban lassan körbe forgat
ja a fejét, majd vissza, és ezt többször megismétli. A kézben 
tartott jégmadárral más „produkció” is bemutatható. A madarak 
egy része, ha hanyatt fektetik, mozdulatlan marad, legalábbis 
egy ideig, amíg rá nem eszmél, hogy szabadon elröppenhet, 
vagy amíg ki nem mozdítják fekvő helyzetéből. Hanyatt fekvő, 
„napozó” jégmadarat még kevesen láttak. Bizonyára azért nem 
próbál elrepülni, mert a szokatlan testhelyzetre agya egyen
súlyérző központja nincs felkészülve, és nem is próbál mene
külni. A jégmadár apró és zömök, narancssárga lábára nehéz 
megfelelő méretű gyűrűt találni. A gyönyörű smaragdzöldben
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játszó tollruhában pompázó madárka sok madarász kedven
ce.

Csupasz ágon fészek

Az első novemberi fagyok egy csapásra lekopaszították 
a lombhullató fák koronáját. Az utcai fasorok, parkok, ligetek 
és erdők fáinak ágai csupaszon meredeztek az esőtől terhes 
ólomszürke felhőkkel bontott ég felé. A Tiszát szegélyező erdő
sávokban, a vízparti fűzfákon maradnak meg a legtovább leve
lek. Amikor távolabb már nulla fok alá süllyed napfelkelte előtt 
a hőmérséklet, a Tiszának köszönhetően a víz mentén még 
fagypont felett van a hőmérséklet, hála a folyó mikroklímájá
nak. A víz sokkal nehezebben és később hűl le, mint a levegő, 
ezért a tartós, kemény, téli fagyok beálltáig a Tisza közvetlen 
közelében mindig néhány fokkal melegebb van.

Ahogy hűl a levegő, egyre több énekesmadár jelenik meg 
a településeken, a falvak és városok kertjeiben. A lakásokból 
kiszökő meleg sajátos mikroklímát teremt, és ezt jól tudják a 
madarak is, de ami ennél is vonzóbb: az ember közelében 
mindig akad valami eleség, ha más nem, hát konyhai hulla
dék. Az utcákra, parkokba ültetett dísznövények, bokrok és 
cserjék bogyótermése ízletes madárcsemege a téli, ínséges 
hónapokban.

A tarka levélruhájukat levető fák és bokrok többé nem 
tudják elrejteni az ember szeme elől a tavasszal és nyáron a 
faágakra épített madárfészkeket. Meglepetéssel tapasztaljuk, 
most látjuk csak, hogy például az utcai fasorban, amelynek 
lombkoronája alatt naponta elhaladtunk, elhagyatott, de még 
formás kis madárfészek bukkan elő. A tengelice, csicsörke, 
zöldike meg a többi aprócska színes énekesmadár úgy nevel
te fel fókáit, hogy a néhány méterre elsétáló járókelők ebből 
mit sem észleltek. Ha valaki esetleg hallotta is a fókák hívó, 
kéregető hangját, nem láthatta őket, a dús zöld lombok mélye 
biztonságosan magába zárta, elrejtette őket a kíváncsi szemek 
elől. Most azonban, hogy lemeztelenedtek, megcsúnyultak a 
fák, pontosan számba lehet venni, a jellegzetes fészeképít
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ményekről pedig meg lehet állapítani, milyen madár is költött 
a fán, az utcánk fasorában vagy a kertünk gyümölcsfáin. így 
utólag is bizonyítható, hogy egy-egy madárfaj költött-e az adott 
területen, és milyen volt a költés sűrűsége.

A Tisza-parti erdő fűzfáin még, novemberben is megma
radnak a levelek, az erdő bokorszintje azonban már csupasz. 
Alig méternyire a földtől, a mindenfelé burjánzó ujjnyi vastag 
kőrishajtásokon akár százméterenként is találni egy-egy ap
rócska fészket. A barátposzáta fészkei ezek, ez a szép hangú 
énekesmadarunk a leggyakoribb fészkelő fajok egyike az ártéri 
erdőben. Gyakran épít fészket a szederindák kusza szövedé
kében is. A fákra felkúszó iszalag sűrűbb szövedékében most 
már könnyebben felfedezhető a feketerigó fészke is. Még éne- 
kesrigó-fészekre is ráakadhatunk. Ezeknek az őszi erdőkben 
lassan szétázó, szétmálló fészkeknek az építői ekkor már va
lahol messze délen várják, hogy újra nyíljon a kikelet, eljöjjön a 
tavasz, és visszatérhessenek szülőföldjükre, ahol ismét lázas 
igyekezettel szövik, építik majd fel új otthonaikat a kilombosodó 
fák és bokrok oltalmában.

Tollas időjósok

Az embert már ősidők óta rendkívül érdeklik a madarak. A ter
mészettel együtt élő ember hamar összefüggést talált a madarak 
viselkedése és az időjárás változásai között. Évek hosszú során 
végzett megfigyelések alapján következtetni tudtunk az időjárás 
alakulására. Az északi jégmezőktől a legmagasabb hegycsúcso
kig mindenütt élnek madarak. Földünk több mint 8500 madárfa
jának létét nagymértékben befolyásolják az időjárás változásai. A 
törzsfejlődés során olyan előrejelző mechanizmusokra tettek szert 
a madarak, amelyek sokszor meghazudtolják modem világunk 
csodálatos műszereit, a műholdas időjárás-előrejelzést is.

A madarak életeleme a légkör, amelynek minden változása 
közvetlenül hat rájuk. Az évmilliók során a tollas gerincesek al-
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kalmazkodtak ezekhez a változásokhoz. Különösen a légnyomás 
ingadozásaira reagálnak nagy pontossággal. Érzékelik a meg
világítás csökkenését, azaz a nappalok hosszúságát, a légköri 
elektromosság változásait, ami különösen vihar előtt kifejezett. így 
azután nem kell csodálkozni, hogy madaraink jó előre reagálnak a 
várható a légköri frontok érkezésére. A közelgő időjárás-változás 
megmutatkozik a táplálkozásukban, az énekükben, a napi moz- 
gásritmusukban és még sok más apró jelben.
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A madarak megbízható időjósok, csak meg kell érte

nünk jelzéseiket. A szántóvető ember megfigyelte, hogy 
a rétek szép hangú dalnoka, a pacsirta egy élő kis baro
méter. A nyári zivatar még el sem vonul, kövér cseppek 
ostorozzák a földet, de a pacsirtát már mintha zsinóron 
húznák a felhők mögött rejtőző nap felé, énekét messze 
kiáltva emelkedik fel. A pacsirtaének biztos jele az eső 
végének. Ha a pacsirta énekelni kezd, a víz apadni kezd,

tartja a népi bölcsesség. A meleg idő beköszöntét jelzi a 
rendszeres kakukkszó.

A verebek nem hiányoznak egyetlen lakott településről 
sem, de senki sem hederít rájuk, pedig a verebek időjárás-elő- 
rejelzése precízen működik. Jó időben jókedvűek, hancúroz- 
nak, kergetőznek. Zsinatolnak, ahogy mondják. Ha azonban 
azt látjuk, hogy az ugrabugra madársereglet csöndben felbor
zolt toliakkal üldögél vagy falkába verődik a földön, a porban



32 Gergely Józse f/ Madámaptár

fürdik, azt jelenti ez, hogy jön a hideg, a rosszabbra fordul idő
járásunk. Megtörténik, hogy a verebek a tél kellős közepén a 
tyúkólak körül tollat gyűjtenek, mintha fészket akarnának rakni, 
pedig csak fáznak, a búvóhelyüket bélelik ki melegen. A meg
figyelések igazolták, hogy ha télen tollat gyűjtenek a verebek, 
pár nappal később kemény fagyok lesznek. Amikor azt látjuk, 
hogy a verebek csendben üldögélnek a fákon vagy az épüle
teken, csöndes havazás várható.

A madárvilág legintelligensebb képviselői közé tartoznak a 
varjak. Éberen őrködnek, gyakran riadóztatják a környezetü
ket, ha veszély közeledik. Táplálékszerzés során szinte min
den akadályt leküzdenek. A dolmányos varjú, ha vastag ágra 
vagy kerítésre telepszik, hátát felpúpozza, tollait felborzolja és 
így gubbaszt, miközben rekedten károg, a népi megfigyelések 
szerint ez biztos jele az esőnek, „szaggat a varjú dereka, ká
rogja az esőt". A varjúfélék megérzik a szél, a vihar, a havazás, 
a fagy és az olvadás kezdetét is. Fagyra van kilátás, ha a varjak 
a fák csúcsaira telepednek. Ha az alsóbb ágakra szállnak, szél 
közeledik. Ha a hóra ülnek, olvadás várható. Amikor csapatok

ba verődnek és a levegőben kavarognak, kárognak, havazás 
vagy fagy közeledik. Amikor a varjú szárnya alá dugja csőrét, 
hideg időre van kilátás.

Kitűnő időjós a fácán, a fürj, a fogoly és a fájd is. Amikor a 
fácán este a fák ágaira telepszik, azt azért teszi, mert megérzi, 
hogy jó idő lesz, csendes és száraz éjszaka elé néz. Ha azon
ban fedezéket keres, elrejtőzik a bokrokban, erős szél várha
tó. A fürj jellegzetes kiáltásával adja hírül a világnak, hogy eső 
közeledik. Ha télen a foglyok a nyílt területekről áttelepülnek a 
fenyvesek oltalmába, az erdők sűrűjébe, ez a közelgő hóvihar
nak a biztos előjele. A hóvihar kitörése előtt néhány órával a 
fajdok például beássák magukat a hóba.

Kemény tél elébe nézünk, ha tapasztaljuk, hogy a cine
gék nagy tömegben húzódnak be a városok, falvak kertjeibe. 
Az etetésüket csak akkor kezdjük meg, amikor már hó takar 
mindent, és kemény fagy uralkodik a természetben. Március 
elejéig rendszeresen kell etetni, ha azt akarjuk, hogy a cinege 
és a többi nálunk telelő énekes ne szenvedjen hiányt. Naponta 
kell kihelyezni táplálékot, fel kell tölteni a kiürült etetőket, mert 
ellenkező esetben nagy csalódás érheti a madarakat. Idővel 
megszokják, hogy biztos táplálékforrásra találnak az etetőnél, 
ezért nem szabad félbeszakítani az etetést, mert éhen pusztul
hatnak. Ha nincs alkalmunk rendszeresen feltölteni az etetőt, 
akkor már jobb, ha nem is etetünk.

Hosszú télre van kilátás, hatéli vendég madaraink, a fenyő
pintyek, hósármányok, csonttollúak, süvöltők nagy csapatok
ban jelennek meg vidékünkön. Ritka téli vendég Vajdaságban 
a hóbagoly, amely a magas északon költ. Megjelenése sokak 
szerint egyenlő a havazással. Télen a nem befagyó vizek kör
nyékén rendszeresen megfigyelhetünk néhány jégmadarat. Ha 
gyakori a jégmadár, hosszú és fagyos télre van kilátás, leg
alábbis ezt állítja a népi bölcsesség.

A folyton égre tekintő ember a háziállatok és a ház körül 
élő, az emberhez szegődött állatfajok, különösen a madarak 
viselkedéséből sok értékes tapasztalatot gyűjtött az időjárás
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alakulására vonatkozóan. Az udvaron kapirgáló tyúk is madár, 
bár már alig hasonlít vadon élő őseihez. A tenyésztésbe fo
gott szárnyasok sem veszítették el az évmilliókkal ezelőtt szer
zett időjósképességüket. A nép megfigyelte, hogy ha a házi 
szárnyasok a szokásosnál többet és a megszokottnál tovább, 
késő estig táplálkoznak, ezt azért teszik, mert belső barométe
rük jelzi: nehéz nap köszönt rájuk, eső, hó vagy fagy közeledik.

Hazánkban a hegyvidéken él a szirti fogoly, a fácán egyik 
rokona, amely rendszerint reggel és este keres táplálékot. 
Ha azonban napközben látunk szirti foglyot táplálék után 
kutatni, biztosak lehetünk benne, hogy hamarosan esős 
idő érkezik. Vajdaságban nem él a szirti fogoly, de a fácán 
ugyanúgy viselkedik, elegendő tehát a fácán táplálkozási 
viselkedéseit megfigyelni, hogy következtetni tudjunk az 
időjárás alakulására.

Szokás mondani: január, február, itt a nyár. A nappalok 
hosszabbodásával növekszik a megvilágítás időtartama, a 
nap egyre több energiával sugározza be a puszta síkságot, 
érkezik a felmelegedés. Hogy közeledik-e már a tél vége, 
azt elárulja az állatok viselkedése. A hiedelem szerint, ha 
a medve február 2-án elhagyja a barlangját, az a közeledő 
enyhülés jele, de ha fázósan visszabújik a vackába, várni 
kell még a jó időre.

Előfordult már, hogy február második felében megérkeztek 
vidékünkre az első bíbicek, a közelgő tavasz előhírnökei. Ami
kor már a mezei pacsirta is megszólal, nincs esélye a télnek, 
átadja helyét az enyhülésnek. A felmelegedés közeledtét előre 
érzik a verebek, és vidáman csiripelve ujjongnak. A házak kö
rül télen-nyáron ott sündörgő balkáni gerle rokona, a vadgerle 
vonuló madár, az olvadással megérkezik költőterületére. Télen 
a városok terein, az utcák fáin, szemétdombok környékén ke
resgélő varjak fekete seregei az első meleghullám megérke
zése előtt elhagyják az ember lakta vidékeket, és az erdőkbe, 
távolabbi mezőkre teszik át tartózkodási helyüket, a fészke- 
léshez készülődnek. A seregélyek harmonikaszerűen hullámzó 
seregei egymást követve érkeznek haza.
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A téli vendég madaraink száma megcsappan, megindul
nak északi otthonaik felé. A hideg elől Észak-Európából elkó
borolt ragadozó madarak számára a mi telünk enyhe (kivéve a 
legzordabb periódusokat). A fenyőpinty kontinensünk legésza- 
kabbi vidékeit lakja, nagy csapatai novemberben jelennek meg 
nálunk, és március végéig maradnak. Minél korábban tűnnek 
fel, annál keményebb hideg köszönt ránk, s minél hamarabb 
távoznak, annál előbb jön a tavasz.

Az eke nyomán a földből telelő rovarok és azok lárvái, 
földigiliszták, sőt egerek és mezei pockok is nagy számban 
kerülnek felszínre, igazi terülj asztalkám ez az éhes madár
seregnek. Amint a határban szántani kezd egy traktor, ki 
tudja, honnan, honnan nem, azonnal ott terem néhány ve
tési varjú és dankasirály, majd számuk rövid idő alatt meg
sokszorozódik.

A sirálycsapatok (nem csak dankasirály) mozgása és vi
selkedése sok mindent elárul az időjárásról. A tengerek és ta
vak lakói, a különféle sirályfajok pontos időjósnak bizonyulnak. 
Hegyes szárnyukkal kitűnően repülnek, kedvező légmozgás 
esetén hosszan vitorláznak, jól úsznak a víz felszínén, mégis, 
ha vihar közeledtét érzik, nem repülnek ki a nyílt vízre, a ten
gerre vadászni. Tartanak a sok veszélyt rejtő vihartól, inkább a 
parton, biztonságban várják be az ítéletidő elvonulását. A ho
mokfövenyen kószálnak, vagy a sziklák közé húzódnak. Hiába 
a derűs, szép idő, ha a sirályok a parton maradnak, biztos, 
hogy vihar lesz. Nem is csalatkoznak, fél nap sem telik bele, 
és dühödt hullámok csapkodják a partokat, zárporozik az eső. 
A tengerészek tudják, hogyan lehet a sirályok viselkedéséből 
megjósolni, milyen idő várható. Azt mondják: „Parton sétál a si
rály, tengerésznek feje fáj, ha a sirály vízen ül, az idő is felderül. ’’

A madarak legtöbb faja jól vagy kevésbé jól, de mindenkép
pen reagál a közelgő időváltozásra. Honnan ez a csodálatos, 
az ember számára már-már misztikus képessége a madarak
nak? A kutatás ezen a téren még igencsak gyerekcipőben jár. 
Több feltételezés is kialakult a madarak időjósképességének 
a megmagyarázására. Teljes bizonyossággal azonban mind a 
mai napig nem sikerült megtalálni a madarak „barométerét".



Egyes kutatók úgy vélik, hogy a választ a madarak üreges, 
csőszerű csontjaiban kell keresni. Az üreges csontok kapcso
latban állnak a madár kilenc légzsákjával, amelyek a test külön
böző pontjain helyezkednek el. Feltételezik, hogy ez a rendszer 
működik úgy, mint egy barométer, reagál a légnyomás válto
zásaira. A levegővel teli csontokban végbemenő nyomásválto
zást érzékelik a madarak.

Egy másik feltevés szerint a madár testét borító fedőtol
iakban rejlik a megoldás kulcsa. A toll csévéje (alsó, üreges 
része) mélyen ül a tolltüszőben. Itt idegvégződések sokaságát 
találjuk. A légköri nyomás változására megváltozik a nyomás a 
tollcséve belsejében, és ezt érzékelik az érzékeny idegvégző

désben. Ez lenne az a precíz berendezés, amely figyelmezte
ti a madarat a közelgő időváltozásra? Még nem tudjuk teljes 
bizonyossággal. Egy azonban biztos, a madarak csodálatos 
világa, ha megőrizzük őket gyermekeinknek is, még sokáig el 
fogja kápráztatni a földhöz ragadt embert.

Madarak és a politika

Amikor 1987 áprilisában Zágrábban a vajdasági madará
szok képviseletében alapító tagja lehettem a Jugoszláv Ma
dártani Egyesületek Szövetségének, úgy éreztem, hogy fordu
lóponthoz érkezett a jugoszláv omitológia, és az Európában el-
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sőnek megalakult Magyar Madártani Egyesülethez hasonlóan 
egy olyan szervezet kibontakozása vette kezdetét, amely sok 
szép, országos szintű akciót, újabb kutatási eredményeket fog 
majd produkálni e tudományterületen. Sajnos az idő múlásával 
az élet többi területéhez hasonlóan az omitológiába is beleszólt 
a politika, pedig ha valahol nincs helye a politikának, akkor az 
a madártan, a madarak színes, még sok érdekességet rejtő 
világa.

A jugoszláv ornitológusok hetedik kongresszusán, 1989 
decemberében Belgrádban már érezni lehetett a levegőben, 
hogy noha a madarászok nem szívesen politizálnak, azért az 
ő munkájukra is akarva-akaratlanul kihatnak a politikai változá
sok. Ekkor még összeült a Jugoszláv Madártani Egyesületek 
Szövetségének küldötteiből álló tanácskozó testület, el is fo
gadtunk egy programot, de ez nem vitte előbbre a hazai omi- 
tológia ügyét, az ezután bekövetkezett változások megbénítot
ták az országos szintű együttműködést. A jugoszláv ornitoló
gusok nyolcadik kongresszusát 1990-ben Horvátországban, 
Plitvicén kellett volna megtartani, de erre már nem kerülhetett 
sor.

A kilencvenes évek elején sajnos nem a tudományoké volt 
a szó, hanem a fegyvereké. Akkoriban sokan nem azért hord
tak magukkal távcsövet, hogy meglessék a madarak életét, 
hanem, hogy a vélt vagy kitalált ellenséget kémleljék. 1990. 
november elején még sikerült összehívni Zágrábban a Nem
zetközi Madárvédelmi Tanács (ICBP) jugoszláv szekciójának 
első ülését, ahol e nagy múltú nemzetközi szervezet anyagi 
támogatásának köszönhetően konkrét madárvédelmi program

Érdekes madarak, madárérdekességek

megvalósításáról döntöttünk. Az egyik ilyen volt a Delibláti- 
homokpuszta madárvilágának az alaposabb kutatása és a te
rületen élő madarak védelmi programjának a kidolgozása.

A nem Horvátországban élő és dolgozó madárgyűrűzők 1991 
áprilisában egy körlevelet kaptak a zágrábi Madártani Intézettől, 
amelyben az intézet vezetője sajnálattal közölte, hogy a Horvát 
Köztársaság Tudományügyi Minisztériuma arra az álláspontra he
lyezkedett, hogy nincs módjában tovább finanszírozni a madár- 
gyűrűzést Horvátországon kívüli területeken. Magyarul, az önkén
tes madárgyűrűzők nem kaphatnak jelölőgyűrűket az intézettől. 
Addig Szlovéniát kivéve az ország többi részén a zágrábi központ 
gyűrűivel gyűrűztek a madarászok, de ennek a volt jugoszláv tag- 
köztársaságok önállósulási törekvései véget vetettek.

A zágrábi javaslat szerint a Szerbiai Természetvédelmi 
Intézetnek kellett volna gondoskodnia a gyűrűzök ellátásá
ról, vagy ha ez nem kivitelezhető, akkor maguk az önkéntes 
gyűrűzök vették volna meg a zágrábi központ madárgyűrű
it, és végeztek volna szolgáltatást saját költségükön. Nem 
elég, hogy időt és fáradságot nem sajnálva adatokat szol
gáltattunk a zágrábi Ornitológiai Intézetnek, még fizetnünk 
kellett volna a gyűrűkért is? Ekkoriban a szabadkai székhe
lyű Csornai Richárd Ökológusok Egyesületének még több 
mint 10 000 zágrábi madárgyűrűje volt, így a hagyományos 
nyári ludasi-tavi gyűrűtábor 1991-ben sem maradt el, de a 
rákövetkező évben már nem használhattuk a zágrábi köz
pont alumínium madárgyűrűit. Jugoszlávia végérvényesen 
széthullott.

(Később a belgrádi Természettudományi Múzeum vette át 
a madár- és denevérgyűrűzés koordinálását. Időnként akadoz
va ugyan, de el tudja látni a madarászokat jelölőgyűrűkkel.)
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A szerecsensirály

Kivételes élményről, nagyszerű felfedezésről marad em
lékezetes 1986 májusa. Ekkor egy új madárfaj, a sze
recsensirály fészkelését sikerül bizonyítani Vajdaságban, 

ami egyben az akkori Jugoszlávia területén is új fészkelő fajnak 
számított. A korábban csak ritka kóborló szerecsensirály tele
pedett meg a Palicsi-tó szigetein, ahol már ezt megelőzően is 
évek óta rengeteg dankasirály költött. Hulló István madarász
kollégámmal május vége felé több alkalommal is felkerestük a 
tó második szektorának szigetein költő dankasirályokat. Dan- 
kasirály-fiókákat gyűrűztünk, amikor rábukkantunk 12 szere- 
csensirály-fészekre. Mivel ez a sirályfaj valamivel később kezd 
költeni, mint a dankasirályok, a szerecsensirályok még javában 
ülték tojásaikat.

A szerecsensirály eredeti elterjedési területe a Fekete-ten- 
ger északi partvidékére, az Égei-tenger egyes szigeteire és 
Kis-Ázsia belsejére korlátozódott. A múlt század második felé
től azonban terjeszkedni kezdett nyugat-délnyugati irányban. 
Több európai országban is megpróbálkozott a költéssel, de 
előrenyomulása nem volt mindenütt sikeres. Magyarországon 
1940-ben észlelték első költését, majd 1952-től a szegedi 
Fehér-tavon rendszeresen költött. Valószínűsíthető, hogy a 
múlt század nyolcvanas éveiben innen, az alig 30 kilométer
re található Fehér-tóról telepedtek át a Palicsi-tó szigeteire. Az 
első szerecsensirály-fészkek felfedezésétől eltelt negyed szá

zadban a Palicsi-tó második szektorának szigetein kisebb-na- 
gyobb számban, de folyamatosan költ. A legnagyobb szám
ban az 2011-2012-es évben telepedett meg, amikor is a 
fészkelő párok száma elérte a 150-et.

Az 1980-as évek végétől a szerecsensirály intenzív terjesz
kedése nyomán nagyobb fészkelőtelepei alakultak ki Görögor
szágban (Nesztos-delta), Olaszországban (Pó-delta) valamint 
Dél-Franciaországban a Rhone folyó torkolatvidékén. Főleg a 
tengerparti lagúnákban talál otthonra, míg kontinensünk belse
jében a természetes és mesterséges tavak szigetein fészkel 
rendszerint dankasirályok társaságában.

A szerecsensirály nagyon hasonlít a folyó- és állóvizek 
mellett egész évben gyakran megfigyelhető dankasirályra. 
Ha azonban közelebbről vesszük szemügyre a két fajt, lénye
ges különbségeket fedezhetünk fel. Míg a fehér tollruhában 
pompázó nászruhás dankasirály feje csokoládébama, addig a 
szerecsensirály feje és nyaka is fekete, csőre kárminpiros, és 
feltűnő fehér szemgyűrűje van. Tojásai színében és méretében 
is van eltérés, a világosabb krémszínű alapon nemcsak sza
bálytalan foltokat, hanem vonalkázást, rajzolatokat is fel lehet 
fedezni. A szerecsensirály tojásai néhány milliméterrel nagyob
bak a dankasirály tojásainál. Fiókái mintázata is eltérő, úgy fes
tenek, mintha állandóan vizes, összeragadt tollpihéi volnának, 
hátukon világos- és sötétszürke sávozás fut végig.

Fészküket rendszerint a dankasirálytelep magasabban fek
vő részein építik meg, és bélelésére finomabb anyagokat, vé-
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kony gyökereket, fűszálakat, tollakat is felhasználnak. A szere- 
csentojó általában 2-3 tojást rak, de négyes fészekalj is előfor
dul. A tojásokon több mint három hétig kotlik (általában mind a 
két szülőmadár a fészek közelében tartózkodik). A kikelt fiókák 
tollasodásukig a fészek közelében maradnak.

Elsősorban különféle bogarakkal, csíborokkal, csereboga
rakkal, rágcsálókkal táplálkoznak, amelyeket a telep közelében 
található mezőgazdasági területekről gyűjtenek, de növényi 
eredetű táplálékot, bogyókat, például cseresznyét is fogyasz
tanak.

A szerecsensirály költöző madár, elkóborol egészen Ang
liáig, a La Manche csatorna mindkét partjáról számos színes 
gyűrűs madárról érkezett megfigyelési adat. A sirályok egy ré
sze a telet a Földközi-tenger nyugati partvidékén, a tengerparti 
lagúnákban, folyóvölgyekben tölti. A fiatal madarak a harmadik 
életévükben válnak ivaréretté, és közben nagy területeket be
kóborolnak, de főleg a tengerek parti sávjában maradnak.

A Kárpát-medencében költő szerecsensirályok vonulásá
nak nyomon követésében 1990-től a színes műanyag jelölő
gyűrűk elterjedésével nagy előrehaladás történt. A fő szere- 
csensirály-gyülekezőhelyeken, Franciaországban, Angliában a 
La Manche csatorna térségében, Belgiumban és Hollandiában 
a lelkes amatőr madarászok széles táborának köszönve éven
te több ezer színesgyűrű-leolvasás történik. Csak Magyaror
szágon 2006-ig több mint ezerötszáz szerecsensirály-fióka 
kapott piros műanyag jelzőgyűrűt, aminek szám- és betűkom
binációját jó távcsővel vagy teleszkóppal már száz méterről is 
le lehet olvasni. A megjelölt madarak egyharmadáról érkeztek 
megfigyelések, amelyek alapján kiderült, hogy a Kárpát-me- 
dencében fészkelő szerecsensirályok kétharmada Franciaor
szágban -  elsősorban a nyugati partok mentén -, valamint 
Olaszországban (13%) és Nagy-Britanniában tölti a telet, illetve 
ezeken a területeken éri el az ivarérett kort, majd azután tér 
vissza költeni a kikelése helyére vagy annak közelébe.
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Terjeszkedő sirályok

Az elmúlt évtizedekben több olyan madárfajról is olvashat
tunk a tudományos közleményekben, amelyek fokozatosan 
vagy ugrásszerűen megnövelték eredeti elterjedési területüket 
újabb vidékeket, sőt földrészeket hódítva meg. A legemléke
zetesebbek közé tartozik a balkáni gerle, amely a harmincas 
években indult hódító útjára, és néhány évtized leforgása alatt 
szinte egész Európát az uralma alá hajtotta.

Állandóan változó, dinamikus világ a madarak színes for
gataga. A könnyebben alkalmazkodó, igénytelenebb madarak 
kihasználnak minden kínálkozó lehetőséget, míg a környezet 
emberi beavatkozásra történő megváltozása érzékenyen érinti 
különösen a ragadozó madarakat.

Az utóbbi években, évtizedekben egyre többet hallani a si
rályok expanziójáról, számbeli növekedéséről, újabbnál újabb
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fészkelőhelyek megjelenéséről Közép-Európában is. Az egyik 
legszebb példája a sirályok terjeszkedésének, a szerecsensi
rály előző fejezetben taglalt megjelenése volt számos európai 
országban.

Közép-Magyarország egyik kavicsbányájában dr. Banko- 
vics Attila 1988-ban viharsirályfészekre bukkant. A fészkelés 
évében csak egy pár, a következő évben kettő, utána pedig 
már három pár viharsirály fészkelt ugyanazon a helyen, a ka
vicsszigeten és a bányató partján. A magyarországi állomány a 
2000-es évek elején sem haladta meg a két párt. A viharsirály 
nagyobb termetű, mint a mindenfelé előforduló közönséges 
dankasirály, de kisebb, mint a vidékünkön is sokfelé kóborló 
nagy testű tengeri sirályok.

A viharsirály háta világosszürke, szárnyhegye fekete, 
csőre és lába zöldessárga. Eredeti fészkelőterülete Skan
dinávia, a Balti-tenger partvidéke, Anglia északi része, de 
már Lengyelország középső részén is telepekben fészkel. A 
költőterületének határa 600 km-rel délebbre tolódott, mióta 
Magyarországon is költ. Korábban a viharsirály felbukkant 
és költött már Ausztriában, Dél-Németországban és Svájc
ban is. Az új sirály megjelenésével gazdagodott a Magyaror
szágon fészkelő madárfajok száma. A viharsirályt megelőző
en Magyarországon felfedezték az sárgalábú sirály költését 
több helyen is. Ez az adriai-tengeri szigeteken közönséges 
fészkelő fajnak számít, a fiatal és öreg példányok innen kó
borolnak el messze, a kontinens belsejébe. Halastavainkon 
gyakorlatilag egész évben találkozhatunk főleg a fiatal, tarka 
tollruhás, nem ivarérett példányokkal, amelyek majd három
éves korukban válnak szaporodóképessé.

Gólya, cakó, eszterág

A gólya a nép körében a legismertebb és a legkedveltebb 
madarak egyike. A népköltés madara, számos népdalban, 
szólásmondásban, versben, mondókában megtalálhatjuk. A 
gólya szavunk négyszáz évvel ezelőtt fordult elő első alkalom
mal írott szövegben. A magyar nyelvterületen több kifejezéssel

is illetik a gólyát, ezek: gagó, gagólya, eszterág, cakó, koszta, 
bárza, kokosztrik. Különös népi humorra vall az emeletes ve
réb kifejezés. Ez azzal magyarázható, hogy a gólyafészek olda
lában beköltöznek a verebek, tehát azok laknak a földszinten, 
míg a gólya az emeleten él. Ma is sokfelé illetik a gólyát a házi, 
a tarka és a fehér jelzőkkel.

Európában a Brit-szigetek, Skandinávia, Nyugat-Európa és 
Olaszország kivételével a sík vidékeken, kizárólag emberközel
ben fészkel. Fészkét épületek, kazlak, fák vagy villanypóznák 
tetejére építi. Elfogadja az oszlopra szerelt, gallyakkal ellátott 
fészektartót is. A gólyák kedvelt fészkelőhelyéből, a szalma
kazalból egyre kevesebb van, ezért kénytelenek épületekre, 
fákra telepedni. Vajdaságban 1979-ben még a fészkek több 
mint fele (55,5 százalék) szalmakazalra épült, 1984-ben pedig 
már csak 38 százalékuk. Az elmúlt évtizedekben egyre több 
gólyapár választotta fészkelőhelyül valamelyik villanyoszlopot 
vagy fát. A fészkelőhely megválasztásakor a táplálkozóterület 
közelsége a döntő. A mocsaras lapályok, tavak, nedves rétek, 
öntésterületek környékét részesítik előnyben. A Kopácsi-réten, 
Kopács falvában például minden második, harmadik ház tete
jén van egy gólyafészek.

A március végén, április elején visszatérő gólyák kijavítják 
az éveken át használt fészket, és hozzáfognak a költéshez. 
Átlagban 4-5 tojást raknak, és egy hónapig felváltva ülik. 
Általában 2-3 fiókát nevelnek fel, a gyenge, beteg fiókákat 
kidobják. Az esős, táplálékban gazdag tavasz és nyárelő 
kedvezően hat a szaporulatra. A gólyafiókák csak a nyolca- 
dik-kilencedik hét végén hagyják el a fészket, de a szülők 
még két hétig etetik őket. A gólyafiak a vonuláshoz gyüle
kező csapatokhoz csatlakoznak. Az öregek néhány nappal 
később követik őket.

A gólya tápláléka rendkívül változatos. Nedves réteken, 
tarlókon és friss szántásokon keresgél. Legfontosabb táplá
lékállatai a szöcskék, sáskák, cserebogarak, békák, apró rág-
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csálók, gyíkok, siklók, halak stb. Az etető madarak a fészek 
közepére öklendezik a táplálékot, és onnan a fiókák felszedik. 
Vizet is kapnak a fiókák, amelyet a magasra tartott csőrükbe 
engednek a gondos szülők. Nagy melegben a fiókákat is meg
locsolják.

Vajdaságban az 1984-es gólyaszámlálás alkalmával 
1200-1300 pár gólyát jegyeztek fel. A legutóbbi teljességre 
törekedő gólyaszámlálást a Vajdasági Madártani és Madár
védelmi Egyesület (2011 -tői Szerbiai Madártani és Madár
védelmi Egyesület) szervezte meg 2001-ben. A felmérés 
eredménye biztató volt, hiszen a közel két évtizeddel koráb
bi adatokhoz viszonyítva a környezeti ártalmak ellenére nem 
esett vissza jelentősen az állomány, amely ekkor valamivel 
meghaladta az 1100 párt.

Környezetünk madarai

A Vajdasági Madártani és Madárvédelmi Egyesület a gó
lyák fészkelésének a megkönnyítésre, főleg pedig az áramütés 
elkerülése érdekében a legsűrűbben lakott településeken az 
áramszolgáltató vállalattal együttműködve fészektartó kosara
kat helyezett ki a villanypóznákra. A megemelt gólyafészkeket 
többé már nem fenyegeti a közvetlen áramütés veszélye, ami 
gyakran megtörténik, ha a terebélyes gólyafészek ráfekszik a 
villanyvezetékekre. Mivel esős időben a drótokhoz érő gallyak 
vezetik az áramot, előfordul, hogy rövidzárlat miatt egyszerűen 
kigyullad a gólyafészek.

A Temes mentén fészkel a legtöbb gólyapár, a vajdasági 
állomány egyharmada, több mint háromszáz pár gólya találja 
itt meg az életfeltételeit. A gólyák által legsűrűbben lakott falvak 
Baranda, Szakule, Ópáva (Opovo) és Újozora (Uzdin).
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Fülemülesitke

A legkisebb nádfoltoktól a legnagyobb kiterjedésű mocsara
kig mindenütt előfordulnak a nádban élő és költő nádiposzáták. 
A termetesebb nádirigón kívül a kisebb nádiposzátákat a nép 
egyszerűen nádiverébnek nevezi, és nem tesz különbséget a 
fajok között. Az első pillantásra nagyon hasonló nádiposzáták 
között a gyakori cserregő- és foltos nádiposzáta mellett olyan 
ritka fajt is felfedezhetünk, mint amilyen a fülemülesitke.

A fülemülesitke termete és színezete szinte teljesen meg
egyezik a gyakori foltos nádiposzáta mintázatával. Ha azonban 
közelebbről vesszük szemügyre a kézben tartott madarat, lát
hatjuk, hogy a feje teteje sötétebb, csaknem fekete, a szem- 
sávja pedig világosabb, majdnem fehér színű. E két bélyege 
alapján első látásra is elkülöníthető a foltos nádiposzátától, 
de a legbiztosabb meghatározó bélyege az első karevezőtoll 
hossza, amely jóval nagyobb, mint a foltos nádiposzáta csak
nem teljesen elcsökevényesedett első karevezője.

A fülemülesitke jelenlétére Vajdaságban az 1960-as 
évek elején a hajdújárási születésű Mikuska József (1942- 
2006)ornitológus figyelt fel a Ludasi-tavon. Ő bizonyította 
elsőnek e faj fészkelését is. Rendkívül rejtett életmódja miatt 
viszonylag keveset tudunk róla. A Ludasi-tavon az elmúlt 
években, évtizedekben rendszeresen megjelent minden ta
vaszon és kisebb számban költ is a tó sűrű növényzetében, 
a gyékényesekben. Ezt a tényt támasztják alá az elmúlt évek 
madárgyűrűző akcióinak az eredményei is, a lelkes mada
rászok hajdújárási madárgyűrűző táborban 1985 és 2006 
között 640 Sitkét fogtak és jelöltek meg. Azóta ez a szám 
mintegy kétszázzal nőtt.

A fülemülesitke valamennyi nádiposzátát megelőzve, elsőnek 
érkezik meg tavasszal a mediterrán térségben található telelőterü- 
leteiről. Már március végén elfoglalja költőterületét, amit az éneklő 
hímek jelölnek ki. Ragaszkodik a keskenylevelű gyékénnyel tarkí-
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tott nádasokhoz, fészkét a sűrűn álló gyékényszálak közé készíti, 
de a barkóscinegéhez hasonlóan a több éves nádbokorkötegek 
belsejébe is épít fészket. Fészekalja általában már április elején 
teljes, júniusban pedig már a második költéshez fognak. A fé
szek nádlevelekből, száraz gyékénydarabkákból áll, amiket a fé
szeképítő fülemülesitke hosszabb növényi szálakkal fog össze és 
erősít hozzá a gyékénytövekhez. A tojó négy tojást rak, mindkét 
szülő kotlik (11-12 nap), és a fiókákat is közösen nevelik. Főleg 
vízirovarokkal, legyekkel, szúnyogokkal táplálkozik. Ügyesen ka
paszkodva a vízből kiálló növényekre, a vízfelszínről is szed fel 
rovarokat. A kirepülő fiókáknak a harmada éli meg a következő 
évet. Találtak már tíz évnél idősebb gyűrűs Sitkét, de általában 
nem élnek tovább 4-5 évnél.

A fülemülesitke életmódja mellett az elnevezése is érdekes. 
A sitke nevet állítólag a híres természetbúvár, Hermán Ottó adta 
a madárkának, éspedig azért, mert népies elnevezése nem volt, 
a rejtett életű madarat még a pákászok is csak az ornitológusok 
elbeszélése révén ismerték meg. A sitke dunántúli ősi családnév, 
Hermán Ottó alkalmasnak találta ezt a nevet a kis madárka szá
mára. A fülemüle előtag azzal magyarázható, hogy a sitke éneke 
hasonlít a fülemüle emelkedő „hűj, hűj, hűj" trillájára.

A fülemülesitke elsőnek érkezik tavasszal és utolsónak is 
távozik tőlünk ősszel, már ami a nádiposzáták vonulását illeti. 
Október végén, sőt még november elején is megfigyelhetjük 
a nádasokban, és még ilyenkor is gyakran énekel. A telet a 
Földközi-tenger partvidékén tölti, több nálunk gyűrűzött sitke 
került meg a Neretva-deltában, valamint Görögországban. A
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megszokott fészkelőterületére évről évre visszajár, amit a Lu- 
dasi-tavon végzett gyűrűzések is igazolnak. A vajdasági állo
mány megóvása érdekében a mocsarakban meg kell hagyni 
az öreg, avas gyékényes-nádas részeket, meg kell előzni a 
nádégetéseket.

Éjszaka ébredők

A baglyok világához még ma is nagyon sok babona fűző
dik. Éjszakai életmódjukat úgy értelmezik, hogy iszonyodnak a 
fénytől. A kuvikot pedig halálmadámak bélyegezték meg. Mivel 
a kuvik fényforrások körül szeret rovarokra vadászni, és a be
teg embert meggyújtott lámpával virrasztották, kialakult róla a 
babonás hiedelem, és a halál hírnökének nevezték. Az emberi 
butaságnak nagyon sok bagoly esik áldozatul még napjaink
ban is. Az ógörög világban azonban jobb sorsuk volt ezeknek 
az érdekes madaraknak. Abban az időben a bölcsesség jelké
pének tekintették és szentként tisztelték őket.

A baglyok szervezete tökéletesen alkalmazkodott az éjsza
kai zsákmányszerzéshez, tízszer jobb a látásuk és százszor 
jobb a hallásuk, mint az emberé. Teljes sötétségben azonban 
még a bagoly sem lát. Tökéletes hallásuknak köszönve pon
tosan be tudják mérni az avarban neszező rágcsáló helyét, és 
tévedhetetlenül csapnak le rá. A tűhegyes karmaikkal elfogott 
zsákmányt egészben nyelik le.

A többi bagolyhoz hasonlóan az erdei fülesbagoly sem épít 
fészket, fiókáit elhagyott szarka- vagy varjúfészekben neveli fel. 
Újabban a mezőgazdasági birtokok hatalmas szalmakazlain is 
megtelepedett. Nászrepülésüket a kora tavaszi éjben figyel
hetjük meg, mély „hu-hu” hangjuk és szárnyaik csattogása 
árulja el őket.

Ma még a leggyakrabban előforduló bagolyfajok egyike 
az erdei fülesbagoly. Ártéri erdőkben, parkokban, ligetekben 
fordul elő, de télen a városokban is találkozni vele. Állandó
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madarunk, ősszel azonban állománya jelentősen felduzzad az 
északról érkező, telelő példányokkal. A nappali órákat a fák 
törzséhez simulva szunyókálással töltik. Az ilyen pihenőfák alatt 
gyűjthetők a bagolyköpetek, ezek a hosszúkás, szőrből és 
csontból álló gombócok (az egerek szőrét és csontjait emész
tetlen visszaöklendezik), amelyekből pontosan meg lehet ál
lapítani az erdei fülesbagoly étrendjét. így derült ki, hogy ez a 
bagolyfaj szinte kizárólag apró rágcsálókkal, elsősorban mezei 
pocokkal táplálkozik, amelyekből egy-egy éjszaka 5-6 darabot 
is elfogyaszt. Nem nehéz kiszámítani, hogy egy 30 példányból 
álló telelő csoport kb. 5 hónap alatt legalább 25 000 mezei 
pockot és egyéb rágcsálót (házi egeret, törpeegeret, erdei 
egeret) pusztít el.

Vajdaságban legtöbb erdei fülesbagoly Nagykikindán, a 
város központjában lévő parkfáin telel. 2009-2010 telén 720 
fülesbaglyot vett számba a Szerbiai Bagolyvédelmi Központ 
(Centar za zaštitu sova Srbije).



Gergely Józse f/ Madámaptár

A kuvik gyakran nappal is mutatkozik >

Mindebből kitűnik, hogy az erdei fülesbagoly jelentős 
gazdasági hasznot hajt, segítségére van az embernek a 
mezőgazdasági kártevők irtásában. Ezért számuk növelé
se, de legalább a jelenlegi állomány megtartása fontos ma
dárvédelmi érdek. Habár minden bagolyfaj védett, sajnos 
még ma is sokan díszítik szobájuk falát jól-rosszul kitömött 
bagollyal. Szorgalmas rágcsálópusztításuk miatt nagyobb 
kíméletet érdemelnének, nem lenne szabad porfogó szoba
díszt készíteni belőlük.

A kuvik

A kuvik egész Európában közismert madár, kontinensün
kön mindenfelé gyakori, de Skandináviából hiányzik. Ázsiában 
az Amur vidékéig terjed költőterülete, de Észak-Afrikában is 
fészkel. Tibet 4700 méter magasságig nyúló sztyeppéin kőra
kásokban vagy mormotalyukakban költ és alszik.

Éles „kui-vitt, ki-vitt" hangját megjelenítő hangsor vált e ba
golyfaj nevévé. Régóta ismert neve a kuviknak a halálmadár, 
amelynek számos változata él nyelvünkben. Hasznos kis ma
darunkra tévhitből ragasztotta az ember ezt a dicstelen elneve
zést. A kuvik előszeretettel tanyázik a lakóépületek környékén, 
éjjel a fényforrások vonzásában kerengő rovarokra vadászik, 
és ilyenkor megtörténhet, hogy kivilágított ablaknak száll. A 
régi világban éjszaka csak a nagybeteg szobájában égett a 
petróleumlámpa. Elég volt néhányat kuvikolnia a háztetőn, és 
ha a beteg történetesen másnapra virradóan hunyta le örökre 
a szemét, senki sem moshatta le a kis bagolyról, hogy ő volt 
a halál hírnöke. így született a hiedelem, hogy amelyik házon 
kuvik szól, ott haláleset lesz.

A régi görögöknél nagyobb becsben volt ez a hasznos rovar- 
és rágcsálóirtó madár. Athéné istennő szent madara volt, ennek 
emlékét még ma is őrzi a kuvik latin nemzetségneve (Athéné). 
Azóta jócskán lejjebb csúszott a megbecsülés ranglétráján.

A kuvik ama ritka bagolyfajok egyike, amely nappal is mutatko
zik, előszeretettel napfürdőzik a felkelő nap fényözönében. Ilyen
kor, ha úgy érzi, hogy felfedezték, bókolni kezd, mint a vörösbegy. 
Legkönnyebben kis termetéről, lapos fejéről és borostyánsárga 
szeméről különböztethető meg a többi baglyunktól.

Elsősorban a nyílt területeket kedveli, a tanyákon, öreg gyü
mölcsösökben, odvas fákkal takarított fasorokban, ártéri füze
sekben üti fel tanyáját.

Tavasszal, költési időben az áprilisi estéken versenyt kuvi- 
kolnak egymással a területféltő kuvikpárok. A kuvikpár évekig 
együtt marad, költőterületüket a téli hónapokban sem hagyják 
el. Kiáltozásukat sokszor egész télen át hallhatjuk, ez a tavasz 
közeledtével egyre gyakoribbá válik. Fészekalját üregbe, pad
lásgerendák közé, falrepedésbe, odvas fákba rejti, itt költi ki 
4-5 fiókáját. A kis kuvikok főleg rovareleséget kapnak, de al
kalmilag szerepel az étlapon egy-egy mezei pocok vagy egér 
is. Eleinte a hím hordja a táplálékot, amelyet a tojó oszt szét a 
fiókák között, de később már mindkét szülő etet.

A kuvik köpeteinek (a zsákmányállat emészthetetlen ré
szeiből, szőrből, toliból és csontocskákból álló hosszúkás 
gombóc) elemzése során kiderült, hogy sokféle (25) apró 
emlős- és madárfaj szerepel a közép-európai kuvik étlapján. 
Ritkán kisebb hüllőket, békát, rovarokat, kivételesen halakat 
is fogyaszt. Főleg nyáron gyűjt sok rovart, télen pedig, amikor
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a rágcsálók a hóréteg alatt földbe vájt folyosóikba húzódnak, 
verebészésre adja a fejét.

A kuvik rágcsálópusztításával igen nagy hasznot hajt, saj
nos állománya gyérülőben van, élőhelyének pusztulása, mér
gezések és felelőtlen vadászása csökkenti számukat. Külföl
di példákon okulva állományukat itthon is gyarapítani lehetne 
mesterséges odúk kihelyezésével.

Pacsirták játéka

Március idusán már egyre több híradás szól a sokunk sze
mében a tavaszt jelképező gólyák megérkezéséről. És való
ban: József-napra minden évben hazaérnek a legfrissebb pél
dányok a sokszor tízezer kilométert is meghaladó utazásukról.
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A rétek, a vizek, a folyók és tavak talán ilyenkor a legélénkeb
bek. Egymást érik a legelők felett lassan, méltóságteljesen el
húzó húszas-harmincas bíbiccsapatok. Ők északabbra tarta
nak, a mieink már javában kotlanak a zsombékok, a fűcsomók 
rejtekében. A tavasz csalhatatlan hírnöke a pacsirta, mégpedig 
a mezei pacsirta, amely a novemberi fagyok idejére elhagyja 
az ősi földet, és enyhébb vidékekre vonul. Amikor felcsendül 
a pacsirtáink éneke, biztosak lehetünk benne, hogy a tél már 
visszavonulót fújt, és az év végéig eszünkbe sem fog jutni, 
hogy találkoztunk a zimankó jégdárdás seregeivel.

A mezei pacsirta az óvilág nyílt, széljárta síkságainak leg
szebb hangú énekese. Bár tollruhája szerénységről árulkodik, 
amint azonban dalra fakad, meglágyítja még a legkomorabb 
szántóvető ember szívét is. A népköltés madarát nagyon jól
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ismerem, vagy legalábbis azt hiszem, hogy jól ismerem, és 
mégis minden tavasszal valami újat, valami szépet tud mon
dani. Ha figyelmesen kísérjük a zsinóron felfelé függőlegesen 
emelkedő és trillázó pacsirtát, magunk is meggyőződhetünk 
róla, hogy milyen meggyőző, kifejező lehet az éneke. Nem 
bennünket akar elkápráztatni megnyerő strófáival, egyszerűen 
csak a szomszédok tudtára adja: a mezőnek énekkel behintett 
darabkája már foglalt, semmi keresnivalója ott egy másik mezei 
pacsirtának, énekeljen ott, ahol még nincs elfoglalva a legelő.

A búbospacsirta legalább olyan gyakori madarunk, mint az 
énekművész mezei rokona, el sem költözik télire, minden na
gyobb városi grundon, autóbusz-állomáson, parkban, játszó
téren, egyszóval az emberlakta környezetben is folyamatosan 
jelen van, ki sem kell sétálni a rétre, hogy lássuk.

A mezei pacsirtánál zömökebb, gyakran felmeresztett 
tolibóbitával figyelő, szürkésbarna tollazatú énekesmada
runk nemigen tűnik fel senkinek, pedig a labdapattogtató 
gyerekek sem riasztják el, a játszótéren, a folyóparti sétány 
közelében a földön fészkel, ott neveli fel kicsinyeit, még
sem szúr szemet senkinek, békésen megfér a mindennapi 
gondjaitól, az egymás mellett élés terhétől idegesen futkosó 
ember legszűkebb környezetében. A búbospacsirta ének
tudása nem vetekedhet a mezei pacsirtáéval, de jellegzetes 
hangja, amely korántsem nevezhető monoton fütyülésnek, 
mindenkor elárulja jelenlétét.

A mezei pacsirtával ellentétben a búbospacsirtáink nagy 
része helyben marad, télire sem vonul el. Kemény fagyok és 
nagy hó idején az emberi települések közelében csapatosan 
kóborol táplálék után kutatva. Amikor még hajdanában a vá
rosok utcáin is szép számmal közlekedtek a lóvontatású jár
művek, a különböző fogatok, a búbospacsirták a lócitromot 
sem vetették meg, hiszen benne mindig találtak emésztetlen 
növényi magvakat, amelyek a téli ínséges időkben sokat szá
mítottak. Havas teleken a búbospacsirtákat rendszeresen ott 
láthatjuk a letisztított közútjaink mentén, a hótúró nemcsak az 
aszfaltról, de az útpadkáról is részben félretúrja a havat, és így 
az útszegély hozzáférhetővé válik a pacsirták számára.

Több más madárfajhoz hasonlóan a búbospacsirta is rész
ben urbanizálódott. A városok külterületi füves grundjaitól a 
tömbházak gyöngykaviccsal bontott sima tetejéig több fész- 
kelésre is alkalmas élőhelyet vettek birtokba ezek a találékony 
madarak. A többemeletes lakótömbök tetejére a városi kóbor
macskák sem tudnak feljutni. A kaviccsal beszórt sima tetők 
megemelt peremének szélvédett sarkaiban építenek fészket a 
pacsirták.

Túl közel azért mégsem enged magához. Amíg az ember 
rá sem hederít a fűben szedegető madárra, a bizalmát élvezi, 
de amint elkezd iránta érdeklődni, a bizalommal együtt tova
röppen.

A fehérarcú és a fehérszárnyú

A fehérarcú vagy hivatalos magyar nevén fattyúszerkő a 
csérfélék családjába tartozik. A fattyú elnevezés a latin hybrida/ 
hibrid csér nyomán mesterséges névalkotással keletkezett. 
Spontán kialakult népi elnevezésről van szó, amely azon ala
pul, hogy bár e madár szerkő, színezete a csérekéhez hasonlít. 
A fehérarcú jelzőt a feltűnő fekete sapkájától elütő fehér arcá
ról kapta. Háta, farka és szárnya egyszínű hamuszürke. Csőre 
és lába sötét kárminpiros. Röpte és viselkedése a csérekére 
emlékeztet. Európában csak szórványosan, Ázsiában és Af
rikában viszont sokfelé és nagy számban költ. Vajdaságban 
egyes években ezer párnál is több költ, megtelepszik a halas
tavak vizén gyakran elszaporodó sárga vízitök lebegő levelein, 
a mocsaras, elöntött mélyedések fészkelésre alkalmas része
in. A náddal, gyékénnyel, kákával benőtt vizeken nem telep
szik meg, esetleg a kiritkult nádasokban uszadékon fészkelő 
dankasirályokhoz csatlakozik.

A hódegyházi halastó gyékénnyel ritkán benőtt részein hu
szonöt évvel ezelőtt, 1988-ban találtam először fészkelő szer
kőket, 30-40 pár telepedett meg. A halastó magánosításával 
a 2000-es évek elején új tóegységekkel bővült a tó Arankához 
legközelebb eső része. A halastó vizén hamarosan megjelent 
a sárga tündérfátyol, a többhektáros, sűrű, úszó, lebegő nö



vényzet több madárfajt is vonzott. Hamarosan megjelentek a 
fattyúszerkők, 2006-ban, majd 2007-ben is már 130-150 pár 
költött telepesen a vízitök úszó leveleire épített tutajfészkeken. 
Sajnos a halgazdaság dolgozói nem örülnek a burjánzó vízi
töknek, a lebegő széles levelek sokasága lezárja a vízfelszínt, 
még a nap sugarai sem hatolhatnak át rajta. A nagy mennyisé
gű növényi massza a nyár második felében bomlásnak indul, 
és a folyamat elvonja az oxigént a tó vizéből.

A halastó dolgozói csónakra szerelt úszó motoros kaszával 
rendszeresen vágják a nemkívánatos vízinövényeket. Sajnos 
többszöri figyelmeztetés ellenére költési időben, június köze
pén háborgatták a szerkőtelepet. A vízitökkel együtt lekaszál
ták a szerkők fészkeit.

A szerkők fészkelése igencsak elhúzódik, a párok egy ré
sze június közepén a vízinövények levelei között rejtőzködő 
pelyhes fiókéit eteti, míg mások még csak az úszó fészekhez 
szükséges növényi részeket hordják csőrükben. Megtörténik, 
hogy a szerkőtelepen még július végén, augusztus elején is 
etető szülőket figyelhetünk meg, amint a vízfelszínre le-lecsap- 
va kisebb halakat, békákat, vízirovarokat zsákmányolnak, és 
viszik a mindig éhes fiókáiknak. A táplálékot kereső madarak 
a tóról kijárnak a közeli szikes legelőre is, a fű közül rovarokat 
csípnek fel, és máris nyílegyenesen repülnek vissza fiókáikhoz.

Forró július volt, amikor a csókái Sütő Tibor madarászbarátom
mal gyűrűzés céljából kerestük fel a hódegyházi szerkőtelepet. 
Kis gumicsónakkal közelítettünk a szerkőtelep felé, közben récék, 
szárcsák, vöcskök siettek el úszva a zöld gyékény oltalmába ma
guk előtt terelve fiókáikat. Egy fiatal vízityúk nem volt elég gyors, 
nyakon csíptük, és alumíniumgyűrűt húzva lábára útjára enged
tük. A telepükhöz közeledve egyre több lármás fattyúszerkő jött 
elébünk, hogy megpróbáljon bennünket elriasztani. A telep szélét 
elérve felerősödött a hangzavar, közvetlenül a fejünk fölé eresz
kedve kiáltoztak a fülünkbe. Szinte érezni lehetett hegyes szár
nyaik suhogását. A zöld tutajfészkeken kettesével álltak a tolla
sodó fiókák, közeledtünkre gondolkodás nélkül a vízbe ugrottak, 
és úszva kerestek menedéket a sűrűben. Gumicsónakunk nem 
bizonyult elég gyorsnak, a hínáros vízben nehezen haladtunk elő
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re, ezért kénytelenek voltunk kiszállni, és a sok helyütt mellig érő 
vízben összeszedni a méltatlankodó kis szerkőket. A gyűrűzés és 
fényképezés után pillanatok alatt eltűntek a vízinövények erdejé
ben.

Az egymástól 3-6 méterre lévő fészkek közül csak néhány
ban volt még tojás, a fiókák éppen kelőiéiben voltak. Valószí
nűleg másodköltések lehettek. Ha valami oknál fogva elpusz
tulnak a tojások, a fattyúszerkők a telep egy másik pontján új 
tutajfészket hordanak, és megkísérlik a pótköltést. A fészekalj 
szinte mindig 3 tojásból áll, a fiókák három hét után kelnek ki, 
és etetésükben, őrzésükben mindkét szülőmadár részt vesz. 
Mint ahogy azt a Hódegyháza melletti halastón is tapasztal
tuk, a fattyúszerkőkhöz szívesen társulnak feketenyakú és kis 
vöcskök vegyes fészektelepet alkotva. A szerkőfiókák egy hó
napos korukban válnak röpképessé, de még ekkor is nyaggat- 
ják szüleiket, hangos kiabálással követelik az élelmet. A vedlés 
befejeztével, szeptember közepén vonulnak el. A telet részben 
a mediterrán térségben, részben Afrikában töltik.

A fattyúszerkőnél jóval ritkább fehérszárnyú szerkő 
fészkelését csak 2010-ben sikerült bizonyítani a Pádé és 
a Bátkai-Holt-Tisza között elterülő mintegy 3000 hektáros 
Betlehem-pusztán. A rendkívül csapadékos 2010-es évnek 
köszönhetően a Betlehem-puszta közepén évekkel koráb
ban félbehagyott, részben kitúrt három kilométer hosszú 
néhány száz méter széles halastónak szánt mederben he
lyenként méteres víz gyűlt össze. A szeszélyes időjárásnak 
köszönhető változatos, szigetekkel, gyékénnyel, kákával 
(mocsári csetkáka) és nádfoltokkal tarkított mocsaras élő
helyen igazi madárparadicsom alakult ki. Korábban Vajda
ságban sehol máshol nem költött egy ilyen, viszonylag kis 
területen száz pár gólyatöcs. A parti madarak közül szép 
számban költött még a piroslábú cankó, a bíbic, több mint 
egy tucat felfelé hajlott csőrű gulipán, több pár nagy goda. 
A cankók és parti madarak mellett húszegynéhány danka
sirály, 40-50 pár kis vöcsök, jó néhány búbos vöcsök, ren
geteg szárcsa, tőkés, böjti és csörgő récék, hogy csak a 
leggyakoribb vízimadárfajokat említsük meg.
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A változatos vadvíz táplálékbősége, a miriád béka, 
különféle vízirovarok és puhatestű, meg nem utolsósor
ban a kedvező vízmélységű fészkelőhely több mint 250 
fattyúszerkőpárt is a Betlehembe vonzott. Három laza 
fészkelőtelepük alakult ki néhány száz méterre egymástól. 
Úszó fészkeik között spontán hozzájuk társulva építették 
meg bomló növényi maradványokból ugyancsak lebegő
úszó fészkeiket a kis vöcskök. Sőt még a dankasirályok laza 
telepe is szerkőtelepbe vegyült, bár a fiókáikat féltő szerkők 
gyakran megkergették a dankasirályokat.

Az egyik telepben hat gyönyörű fehérszárnyú szerkőpár is 
fészket rakott. A koromfekete fejű, nyakú és hátú fehérszárnyú 
szerkők egymástól nem messze, a mocsári csetkáka között 
készítették el ugyanebből a növényből és más növénymarad
ványok felhasználásával tutajfészküket. Ahhoz, hogy jó minő
ségű bizonyító felvételeket készítsek -  az első ilyen fotók Szer

biában -  a fehérszárnyú szerkőkről és fészkükről, becipeltem 
lessátram a szerkőtelepre vigyázva, nehogy felborítsam lebegő 
fészkeiket. A sátorból két fehérszárnyú fészkére is jól ráláttam. 
A szerkők, amint „láthatatlanná váltam”, néhány percen belül 
visszatértek a három, feketével tarkított zöldes színű tojás
ból álló fészkükre. Rettenetes hőség uralkodott június 9-én a 
lessátorban, félig térdelve, félig állva, derékig a vízben próbál
tam fotózni, miközben patakzott rólam a veríték, de újra és újra 
bepárásodott a teleobjektív frontlencséje. Befőttem a neoprén 
mellcsizmába, a mocsár langyos vize nem tudott lehűteni. 
Vesztemre vizet nem vittem magammal. Húsz perc elteltével 
már kezdtem kóvályogni. Fél órát sem töltöttem a leshelyen, 
szédültem, kiszáradt a szám, kezdett az erőm elhagyni, de a 
fészken tojásai mellett álló fehérszámyú szerkőket lefotóztam. 
Megvolt a bizonyító felvétel, de még néhány etető fattyúszerkőt 
is lencsevégre kaptam, majd összeszedetem a csurom vizes



lessátrat, a többkilós háromlábú állványt, a súlyos teleobjek- 
tívet, és megpróbáltam kievickélni a mocsárból, amely sok
szorosan ragadósabbnak, nehezebben leküzdhetőnek tűnt 
ebben a helyzetben, mint mikor befelé igyekeztem. Időbe telt, 
mire nagy nehezen partra küzdöttem magam a súlyos felsze
reléssel a minduntalan sárba ragadó csizmában. Többször is 
percekre megálltam, leültem a vízben, hogy hosszan tartó zi
hálás után tovább tudjak haladni a mocsár széle felé. Az alig 
százméteres sárdagasztás annyi ideig tartott, mint amennyi 
időt a fotózással eltöltöttem. Húsz méterrel a part előtt letet
tem az fotóállványt, úgy éreztem, elhagy minden erőm, és nem 
tudok kikecmeregni a partra. Az állványra támaszkodva újból 
erőt gyűjtöttem és sikerült partra jutnom, csak később mentem 
vissza a vízben hagyott állványért, amikor már megittam egy 
üveg vizet, és visszatért a lábamba az erő.

Nem voltam egyedül a szerkők felderítése és főt ózása 
alkalmával, a velem terepező fiatal madarászkolléga elbóklá
szott, a Betlehem távolabbi pontján figyelte a madarakat, hogy 
ne zavarja a fotózást. Pedig milyen jól jött volna a segítsége, 
hogy előbb partra vonszoljam magam.

Remek fotók készültek fehérszámyú szerkőkről, de a tanul
sága a kalandnak, hogy nyáron ivóvíz nélkül nem szabad még 
vízbe sem menni.

Gólyatöcs a trágyaülepítőn

Hihetetlenül hangzik, de olykor az ember éppen a környe
zet szennyezésével segíti elő egyes állatfajok, esetünkben a 
madarak megtelepedését és sikeres költését egy-egy terü
leten. Ez a paradox helyzet alakult ki a Csókától alig három 
kilométerre keletre elterülő Terjáni-réten. Terján a falu már nem 
létezik, eltörölte a szocialista kollektivizáció, csak a harangláb 
jelzi, hogy ott, a búzatábla helyén egykor település, egy ma
gyar falu állt. Itt a közelben, a macahalmi disznófarmon renge
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teg híg trágya keletkezett (amíg a Rét mezőgazdasági birtokkal 
együtt az ezredfordulót követő években csődbe nem juttatták). 
A disznótrágyát az 5-6 méterrel alacsonyabban fekvő, nádas
sal benőtt lapályba engedték, ahol jókora mocsár alakult ki. 
Itt folyt a Tisza félkörívben egykor Csókától Tiszaszentmiklós 
irányába. A meder helyén nádas nő, ez a csókái rét vagy Vök.

Gólyatöcsnász

1992 júniusában már az évszázad aszályáról beszéltek, 
a korábban vízzel borított területek, időszakos mocsarak már 
régen kiszáradtak. Sok vízimadár számára nem maradt más 
élettér, mint az ember által kialakított mesterséges tavak, ha
lastavak és ülepítők. A Terjáni-rét vize, bár bűzlik, alkalmas 
fészkelőhelyet biztosít több vízimadár, így a dankasirályok szá
mára is, 1991 -ben és 1992-ben 150-200 pár telepedett itt 
meg. Kacsa, szárcsa, bíbic, piroslábú cankó, gólyatöcs, guli
pán és sokféle nádi énekesmadár fészkel a területen.
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Május végén a halászok által is használt hosszú szárú gu
micsizmában begázoltam a bűzös trágyaülepítőbe. A disznó
trágya helyenként teljesen megszáradt, 10-15 centi vastag 
kérget alkotott az ülepítő felszínén, ami már elbírja a madarak 
súlyát, az ember azonban legalább combig süllyed a latyak
ban. A trágyaüledék tetején tucatnyi gólyatöcsfészket találtam, 
a legtöbbjükben négy tojás volt, ami a teljes fészekaljat jelenti.

Meglepetésre az egyik fészekben hét tojás volt, ami min
den valószínűség szerint nem származhatott egyetlen tojótól. 
A gólyatöcsnél is előfordul az „összetojás”, amikor két tojó 
egy fészekbe rakja tojásait. Az „okosabb” átruházza a kotlás 
hosszadalmas és fáradságos munkáját egy másik tojóra, bár 
ennek a viselkedési formának megvan a kockázata. Nem biz
tos, hogy egy gólyatöcs kellő testmeleget tud átadni minden 
tojásnak. Megtörténhet, hogy nem tudja mindet egyformán 
ülni, és a tojások egy része kihűl, megzápul. Hasonló jelen
séggel ettől a helytől légvonalban alig két kilométerre is talál
koztam, a Kopó szikes mocsárban, ahol a sekély sós vízben, a 
mézpázsitcsomókra rakott gólyatöcsfészkek között ugyancsak 
találtam héttojásos fészekaljat.

Piroslábú cankó >

A fészkek egymástól 2-10 méterre voltak. Kevés száraz 
növényi maradványból nádszálakkal körülrakott kis mélyedést 
kaparnak, és már kész is a fészek. A szutykos víztől nem mesz- 
sze készítették a fészkeiket, köztük egy pár gulipán is kotlott. 
Beljebb, a parti nádashoz közelebb bíbicek költöttek. Már fió- 
káikra felügyeltek, mert amint megjelent a közelben egy szarka 
vagy barna rétihéja (ezek a nádban költenek), azonnal rájuk tá
madtak, és elkergették őket. A bíbicőrség jó szolgálatot tesz a 
gólyatöcsfészkek számára is, elkergetik a környéken portyázó 
fészekrabló dolmányos varjakat is.

Az érdekes fészkek felderítése mellett a ritkás parti ná
dasban sikerült egy batlát is megfigyelni. Észak-Bánátban 
csak a hódegyházi halastó nagy kiterjedésű gyékényesé
ben, vegyes gémtelep közelében sikerült bizonyítani a batla 
költését.

A madárvonulás május végére gyakorlatilag lezajlik, de még 
ilyenkor is látni egy-egy csapat pajzsos cankót és egyéb parti 
madarat, amelyek a messzi északon költenek, és ezért nem 
sietnek vissza a fészkelőterületeikre, mert ott még a tél az úr. A 
rendszeresen megjelenő apró partfutók és havasi lilék mellett 
fel-felbukkan egy-egy sarlós partfutó és a ritka kőforgató is.

Tankócsirke

A tankócsirke, azaz hivatalos magyar nevén a piroslábú 
cankó a füves, mocsaras rétek leghangosabb cankófaja, 
füttyszerű hangja után több népi elnevezéssel is illették, pl. 
tyütyüke, illetve a tavaszi trillázó füttyéről kapta Szeged kör
nyéki lilimadár, lidike nevét. Fütyüléséről nevezték el fütyülő 
sneffnek. Az esősneff nevet azért kapta, mert időjárást jelző 
tulajdonságot véltek benne felfedezni. Ennek az az oka, hogy
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a madár az esők után olyan helyeket is felkeres, ahol azelőtt 
nem mutatkozott.

A piroslábú cankó Vajdaságban az egyedüli bizonyítot
tan költő cankófaj. A piroslábú cankó a nedves, tocsogós 
réteken érzi magát otthon. Vidékünkön főleg a szikes talajú 
legelőkön, nedves réteken telepszik meg, de kerüli a nagy 
kiterjedésű száraz pusztákat. A felröppenő madár széles 
fehér szárnycsíkjáról és a háta közepéig felnyúló fehér fark
csíkjáról biztosan felismerhető. A földön álló madár legfeltű
nőbb része az élénk narancsvörös lába és a feketén vég
ződő piros csőre. A fészkelőhelye környékét agresszívan 
védelmezi. Vigyázó, éber madár, gyanús jelre fejével sűrűn 
biccentget. Ha ember közeledik fészkéhez, már messziről 
szárnyra kap, füttyögő, jajongó kiáltásokat hallatva kering a

betolakodó felett, és követi mindaddig, míg messzire el nem 
távozik fészke közeléből.

Már március közepén megérkeznek kisebb csapataik a 
dél-európai és afrikai telelőterületeikről. Sohasem verődik na
gyobb csapatokba, néha kormos cankókkal együtt lehet látni. 
Fészkét a dúsabb sziki növényzetbe, magasabb fűcsomókba 
rejti úgy, hogy a kotló madár takarva legyen. Április elején rakja 
le négy tojását, amelyek rejtő mintázattal vannak ellátva, így 
a kis talajmélyedésbe, száraz fűszálakból készült fészekben 
szinte észrevehetetlen. A fiókák 23 napi kotlás után majdnem 
egy időben látják meg a napvilágot, és felszáradásuk után rög
tön elhagyják a fészket szüleik oltalmában.

Kedveli a halastavak környékét, az iszapon alacsony vízben 
gázolva más cankófajok társaságában keresgél. A tápláléka 
egy részét a réti növényzet között bujkálva keresi. Különféle
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Nászruhás kis kócsag >

apró rovarok és férgek alkotják táplálékát, de ritkán magvakat 
is fogyaszt. Szeptemberben kelnek vándorútra, de az észa
kabbra fészkelő állomány átvonuló példányaival még decem
ber elején is találkozhatunk. Az utóbbi időben állománya visz- 
szahúzódóban van. A faj megőrzését elsősorban a költőhelyek 
nyugalmának a biztosításával szavatolhatjuk.

Gyalogkócsag

A kis kócsag a nagy kócsaghoz hasonló hófehér madár, de 
annál jóval kisebb. Népünk találóan nevezte el és különböztet
te meg a két fehér kócsagfajunkat. A nagy kócsagnak a lovas 
kócsag, míg a kis kócsagnak a gyalogkócsag nevet adta. A 
kis kócsag valóban kis termetű, még az egy kilót sem éri el. 
A nászruhás példányok hosszú, fehér dísztoliakat viselnek a 
fejükön. Ezek a dísztollak gyakran voltak a divathóbort célpont
jai. Az általánosan elterjedt kis kócsag az amerikai kontinens 
kivételével az egész világon honos. Törzsalakja fákkal tarkított 
nagyobb mocsarainkban, az ártéri erdőkben néhol még költ. 
Valamikor a Tisza fűz-nyár ligeterdeinek tipikus fészkelője volt. 
Mára a környezeti ártalmak, a szennyezettség fokozódásával 
számuk jelentősen megcsappant. Általában vegyes gémtele
peken, a folyók menti ligetekben, erdőkben, mocsarak, halas
tavak (Hódegyháza, Óbecse, a Temes menti halastavak stb.) 
kiterjedt nádasaiban és gyékényeseiben költ, de néhány pár 
egyes években megtelepedett a Palicsi-tó fákkal és bokrokkal 
benőtt szigetein is.

A tojó május második felében rakja le 4-5 kékeszöld tojá
sát, a későbbi fészekaljak már pótköltések. Társas hajlamára 
utal, hogy a fészkelőtelepet bakcsókkal, üstökös- és szürke 
gémekkel is megosztja. A fészek anyagát a gémtelep közelé
ben található növényi anyagokból gyűjti össze, laza fészektá
kolmányt készít: azt gondolhatná az ember, hogy a hajladozó 
fákra épített silány fészekből a legkisebb szél alkalmával is ki

gurulnak a tojások. Míg a tojó kotlik, a hím a közelben őrkö
dik, és ha ember közeledik a telep felé, azonnal a levegőbe 
emelkedik, ami jeladás a párjának: hagyja el a fészket! Addig 
köröznek a fészek közelében, míg el nem múlik a veszély. A 
háborgatás ott a legveszélyesebb, ahol a közelben vetésivarjú- 
telep is van, mert amint a fehér madarak elhagyják a fészküket, 
azon nyomban akcióba lép a fekete sereg, és menthetetlenül 
kifosztja az őrizetlenül hagyott fészkeket nem kímélve a tojáso
kat, amelyeket feltörnek és kiisznak.

Amikor már nagyobbak a kócsagfiókák, furcsa, ketyegés
szerű hangjukkal már messziről elárulják a kolónia helyét. Mi
helyt kitollasodnak, kiülnek az ágak végére, és ott várják az 
eleséggel érkező szüleiket. A hirtelen támadó, erős széllel kí
sért nyári zivatarok idején a bizonytalan lábakon álló fiókákat 
gyakran lesodorja a szél, és nem tudnak felmászni a fészekbe, 
ez nem jelenti minden estben a pusztulásukat is. Addig bujkál
nak a sűrű aljnövényzetben, míg szárnyuk annyira meg nem 
erősödik, hogy fel tudnak szállni az ágakra. A madárszülők 
persze lent is etetik őket, de az arra somfordáló rókák vámot 
szednek közülük.

A kis kócsag táplálkozásmódja hasonló a nagy termetű ro
konáéhoz, de kisebb termete révén előnyben részesíti a seké
lyebb vizeket. A kiöntésekben, kubikgödrökben, rizsföldeken,



halastavak medrében járkálva szedi össze táplálékát. Gyakran 
a vízből kiálló gallyakról, vízinövényekről vadászik lesben állva. 
Étlapján főleg kisebb halak, békák és egyéb kétéltűek, rova
rok, valamint kisebb számban rágcsálók szerepelnek, de elfo
gyasztja a csigákat, piócákat is.

Őszi vonulásuk szeptemberben veszi kezdetét, de egyes 
példányok még októberben is láthatók. Augusztus végén a 
költőhelyektől távol, nagy csoportokban gyülekeznek, hogy 
hamarosan útra keljenek a Földközi-tenger partvidéke és Af
rika középső tájai felé. A hidegre érzékenyebb, mint nagyobb 
testű rokona, áttelelő kis kócsaggal nem is lehet találkozni, és 
tavasszal is néha csak későn, májusban érkeznek vissza, mi
kor már kellemes meleg van.

A kozmopolita szürke gém

A természetjáró ember az év bármely szakában is kere
si fel halastavaink, mocsaraink vagy a holtágak környékét, 
szinte biztos, hogy találkozni fog néhány szürke gémmel, 
a leggyakoribb, szinte mindenütt előforduló kozmopolita 
gémfélénkkel. Gyakran látni szürke gémet a réteket átszelő

Szürke gém törpeharcsával
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kanálisok, kisebb pocsolyák környékén is, mégis közvetlen 
közelről megfigyelni szinte lehetetlen, mivel rendkívül óva
tos és bizalmatlan gázlómadár. Megtanulta, hogy a termé
szetben a két lábon járó élőlények a legveszélyesebbek. 
Pontosan tudja, mekkora a vadászfegyver lőtávolsága, és 
idejében elrepül.

A halastavakon még télen sem hiányzik a szürke gém, a 
legkeményebb fagyos, csikorgóan hideg napokon is kitartanak 
a legszívósabb egyedek, míg fajtársaik enyhébb vidékekre kó
borolnak. Amikor már minden álló- és folyóvíz befagy, egyedüli 
élelemforrások számukra a meleg vizes, artézi kutak táplálta 
mocsarak és a halastavakon vágott jókora lékek. A lék szélén 
kitartóan lesben állva tudnak annyi élelmet szerezni, hogy ha 
koplalva is, de kihúzzák a telet, bevárják az olvadást, a békák 
és a rovarok ébredését. Az ínséges időben természetesen sok 
szürke gém elhullik, így volt ez 2012 februárjában is, amikor 
hetekig mínusz 20 fok alatti fagyok tizedelték az áttelelni pró
báló vízimadarainkat.



A termetes szürke gémek élete rendkívüli mértékben kötő
dik az állóvizekhez, mégis amikor az utódokról kell gondoskod
ni, a folyókat, a Tiszát szegélyező galériaerdők legmagasabb 
fáit választják, olykor 20-30 méter magasságban, nyár- és kő
risfa koronájában készítik el száraz gallyakból jókora fészküket. 
Egy-egy faóriáson akár tucatnyi fészek is épülhet. Az alkalmas 
erdőfoltokban néhány száz párból álló kolónia is kialakulhat. 
Magyarkanizsa mellett, a Tiszát átívelő híd közelében, a hatal
mas fehér nyárfákon évről évre közel száz pár költ.

Lejjebb, a Tisza bánáti oldalán, Mohollal szemben, a hullámtéri 
erdő magas nyárfáin alakult ki hasonló nagyságú gémtelep, idővel 
azonban a hosszú lábú gázlómadarak átköltöztek a védőgáton 
kívül elterülő, az egykori Holt-Tisza által körülvett tölgyerdőbe. Az 
ötvenes évek végén, a múlt század hatvanas éveiben élte virág
korát az itteni gémtelep, akkor még víz is volt a holtágban, és a 
vegyes összetételű kolóniában kis kócsagok, selyemgémek és 
bakcsók is költöttek. Az 1980-as évek elejére vízügyi „szakembe
reinknek" sikerült teljesen tönkretenni a holtágat és annak élővilá
gát, még a ritkaságnak számító tölgyerdő felét is kivágták.

Nyár elején a Tisza közelében világos, tiszta, pasztellszür- 
ke, fehér és helyenként fekete foltokkal tarkított új ruhás fiatal 
szürke gémekkel találkozhatunk, amint laza csapatokba verőd
ve bogarásznak, pockoznak a frissen kaszált lucerna- és szé
natáblákon. A víztől viszonylag távol felbukkanó kóborló szürke 
gém sem ritka.

Az folyó menti ártéri erdők magas fái mellett, szinte minden ha
lastó nádasában, gyékényesében költenek szürke gémek, rend
szerint vegyes gémtelepen kócsagokkal és más gémfajokkal.

Bölömbika

„Titkon lappangó, a nádasok legtömöttebb részeiben buj
káló és igen különös életű madár, mely mindenféle hitnek és 
babonának a kútforrása" -  írta a bölömbikáról Hermán Ottó 
a Madarak káráról és hasznáról címmel 1901 -ben megjelent

< Alakoskodó bölömbika Seregélyfürdő >



könyvében. A bölömbika a nádasok, mocsarak, halastavak és 
a folyó menti holtágak nádszegélyének tipikus fészkelő gémfé
léje. Európa és Ázsia nagy részén költ. Tollruhája sűrűn sávo- 
zott, a bagoly sárgásbarna tollazatára emlékeztet. Ritkán kerül 
szem elé, rejtőzködő, magányos életmódot folytat, leggyak
rabban csak furcsa, kilométerekre elhallatszó tompa bőgés-, 
bufogásszerű hangja árulja el jelenlétét. A levegő kilégzése so
rán keletkezik a tompa bömbölés, amelyet a felfújt tápcsator
na rezonátorként felerősít. Valamikor azt gondolták, hogy azért 
ilyen a bölömbika hangja, mert vízbe dugja a fejét. Ezt a bufogó 
hangot mi is utánozhatjuk, és a nádasban rejtőzködő bölömbi
kát a közelünkbe csalhatjuk.

Ha veszélyt érez, nem menekül pánikszerűen, inkább az 
égnek mereszti hegyes csőrét, és mozdulatlanul várja, hogy
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a veszély elmúljon, szobrozik, bízik a kiváló rejtőszínében. Ez 
a tipikus védekezési reakció a mocsár sűrűjében, a nádasban 
igen hatásos, mert barna csíkos teste ebben a helyzetben fel- 
ismerhetetlenné teszi, a nyílt terepen azonban nem sokat ér az 
alakoskodás.

A bölömbika elnevezés már a XIV. század végén is fellel
hető volt nyelvünkben, számos névváltozata alakult ki a népi 
nyelvben: nádibika, bikagém, dobosgém, ökörbika, muszka- 
gém, víziborjú, ordító madár stb.

A bölömbika elsősorban a nagy kiterjedésű nádasokat 
kedveli, rendszeresen költ néhány pár a nagy mocsarainkban, 
de az 5-6 hektáros nádasokban, gyékénnyel, kákával benőtt 
mocsarakban is fel-felbukkan. A bölömbika a többi gémfélétől 
eltérően magányosan fészkel a nádasban. A hímek nem se
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gítenek a tojónak sem a kotlásban, sem a fiókanevelésben. 
Előfordul, hogy egyes hímek többnejűségben élnek. A fészek 
közvetlenül a víz színe fölé készül a sűrűben, anyagául nádat, 
sást, gyékényt használnak fel. Május közepéig a tojó 5-6 to
jást rak, és 25 napig kotlik rajtuk. A kikelő apróságok eleinte 
csak lágy táplálékot, vízirovarok lárváit és hasonlókat kapnak, 
később azonban halat, békát, gyíkot, madárfiókát is hoz nekik 
a tojó. A fiatalok két-három hétig maradnak a fészekben, majd 
elhagyják, körülötte mászkálnak, és még újabb hat hét is elmú
lik, mire röpképessé válnak.

A bölömbika röpte lassú, esetlen, nyakát ilyenkor behúzva 
tartja, és jól látszik rövid, kerek szárnyán a fekete és barna 
mintázat. Főleg alkonyaikor jár zsákmányt keresni. A sűrű mo
csári növényzet oltalmát csak ritkán hagyja el. Az ősz beálltával 
az állomány nagy része elköltözik, de mindig akadnak áttelelő 
példányok is a be nem fagyó vizek környékén. Az útra kelő 
bölömbikák a vonulás előtt nem gyülekeznek csapatba. A telet 
a Földközi-tenger partvidékén és Észak-Afrikában töltik.

Seregélyfürdő éjszakai szállással

Márciusban a legtöbb seregély megérkezik a melegebb 
égtájakon, a Földközi-tenger partvidékén és Észak-Afrikában 
elterülő telelőterületekről. Előbb csak kisebb csapatokat figyel
hetünk meg, idővel azonban már több ezer példányból álló 
seregélyfelhők is megjelenhetnek egy-egy területen. A fekete, 
világos foltokkal tarkított seregélyek a tavaszi és az őszi vonu
lások alkalmával is szívesen csatlakoznak más madárfajokhoz, 
így például a legkorábban érkező csoportok bíbicek, majd ké
sőbb cankók, pólingok és más parti madarak társaságában 
láthatók. Ezeknek a madárfajoknak a vonulási ideje és a táplál
kozási területei megegyeznek a seregélyével.

A hazataláló seregélyek évről évre felkeresik a jól bevált 
költőhelyeiket, és nem engedik át azt más bérlőknek. A kevés 
odút biztosító területeken még a nagy fakopáncsot is képes 
kiűzni frissen ácsolt odújából. Ha a berepülőnyílás, az odú be
járati ajtaja elég széles, a mesterségesen kihelyezett fészek

odúba is beköltözik. A harkály vájta odúkat vagy az egyéb ter
mészetes úton keletkezett, fészkelésre alkalmas farepedése
ket részesítik előnyben. Sikerült megfigyelni egy olyan, a réten 
magányosan álló fűzfát, amelynek törzsébe harkály vájt odút, 
utána búbos banka, majd a következő évben seregély költött 
benne, de mezei verebek is igényt tartottak volna rá.

Az elhagyott partifecsketelepeken a löszfalakba kapart 
„fecskekotorékokat” is előszeretettel veszik birtokukba a se
regélyek. Egy-egy nagyobb löszfalban, partszakadásban akár 
tucatjával, szinte telepesen is költenek. Minden fészekrakásra 
kínálkozó lehetőséget kihasználnak. Eresz alatt, tetőzugokban, 
sőt verebek módjára a gólyafészek albérlőjeként is ismert. 
Anglia egyes szigetein, ahol nem élnek négylábú ragadozók, 
és nincsenek fák, a talaj üregeiben, a föld alatti járatokban is 
fészkelnek. Falun, városon, parkban, erdőben, út menti faso
rokban, mindenütt otthon van a seregély.

Rendkívüli találékonyságának, alkalmazkodóképességé
nek köszönhető, hogy a vonulás közbeni nagy veszteségek, 
az elhullás ellenére sem fogy az állományuk, hanem egyre több 
a seregély, és már kiirtani sem lehet. Csak a Brit-szigeteken 
7-8 millió példányra becsülik a seregélyállományt. A viszonylag 
enyhe, nedves szigetországi telet megtanulták átvészelni, és el 
sem költöznek télire. Tudják már, hogy a nagyvárosok zöldöve
zetében olykor több fokkal is melegebb mikroklíma várja őket, 
amilyenre a vadonban, a széljárta, lombtalan erdők fáin nem is 
számíthatnak. Nem csoda hát, ha ezrével, százezrével lepik el 
a városi parkokat, ligeteket.

Az egyre inkább urbanizálódó seregélyek a repülőterek kör
nyékén jelentik a legnagyobb veszélyt, a légi közlekedés törté
netében nem egy utasgép katasztrófáját okozták a gázturbinák 
által beszippantott fekete madarak. A légikikötők környékéről 
idomított sólymok bevezetésével is megpróbálják távol tartani 
a nemkívánatos vendégeket.

A seregélyek életrevalósága nemcsak a fészkelési lehető
ségek maximális kihasználásában rejlik, hanem mindenevé
sükben is. Nem válogatósak, képesek kitelelni a városi dísz
növények bogyótermésén, de a konyhai szerves hulladékot
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sem vetik meg. Vonulás közben a réteken, szántókon találnak 
rovareleséget. A tavasz-nyári fiókanevelési idényben úgyszin
tén változatos állati eredetű táplálék áll rendelkezésükre. A ta
lajon keresgélve a gilisztát is kihúzzák a földből, összeszedik a 
csigákat, hernyókat, röptűkben kapják el a lepkéket, valamint 
pókokat meg különböző bogarakat zsákmányolnak. Feljegyez
ték, hogy még kisebb gerinces állatokat, gyíkokat is képesek 
felfalni. Nyár végén, ősszel pedig ott a sok finom gyümölcs, 
szőlő, amelyben érzékeny károkat okozhatnak.

Beee sok seregély!

A Pádé határában elterülő Betlehem néven emlegetett le
gelőn több birkanyáj és tehéncsorda is legel a tél beálltáig. 
A legelésző jószágokat olykor nagy seregélycsapatok lepik

el, potyautasként megpihennek a hátukon. Nem lustaságból 
követik a legelésző nyájat, a sok száz birkaláb számos rovart 
riaszt fel a fűből, amelyeket a vándorútra készülő, mindig éhes, 
fekete tollú öreg és barna ruhás fiatal madarak egymással 
versenyezve kapkodnak össze. A fagyok beálltáig az olykor 
felhőméretűre duzzadó, több ezer egyedet számláló seregély
csapatok annyi zsírkészletet halmoznak fel, amennyi elegendő 
üzemanyagul szolgál a melegebb mediterrán vidékekre és az 
Észak-Afrikába vezető hosszú vándorút megtételéhez.

Szeptemberben egyre intenzívebb a seregélyvonulás, Vaj
daságban ekkor és októberben láthatjuk a legtöbb seregélyt, 
több tízezer egyedet is számlálhat egy-egy seregélyraj, már- 
már seregélyfelhőkről beszélhetünk. Érzékeny károkat tudnak 
okozni a gyümölcsösökben és szőlőskertekben. A különféle 
hangeffektusokon alapuló riasztóberendezések és a hagyó-



mányos madárijesztők sem elég hatékonyak a seregélyek 
távoltartására. Európában 30-50 millióra tehető a seregélyek 
száma. A Kárpát-medencében is az egyik leggyakoribb ma
dárfaj a seregély. Mezőgazdasági kártétele jelentős lehet, de 
azt is figyelembe kell venni, hogy fiókanevelés idején nagy 
mennyiségű rovart pusztít el.

A fagyok beálltáig a seregélyek zöme elvonul. Vonuláskor a 
vajdasági állomány jelentősen feldúsul az északabbról hozzánk 
érkező, itt átvonuló seregélytömegekkel. A napközben táplálék 
után járó kisebb-nagyobb csapatok estére összeverődnek, 
óriási számban gyülekeznek az éjszakázóhelyek környékén. 
Vajdaság legtömegesebb seregélyalvóhelye a Hódegyháza 
melletti halastó kiterjedt nádasában van. Az éjszakázóhelyre 
érkező seregélyek mozgását több éven keresztül kísértem fi
gyelemmel. Évről évre ugyanabban az 5-10 hektáros, többé- 
kevésbé összefüggő, vízben álló, négylábú ragadozóktól vé
dett nádasban éjszakázik 100-200 000 seregély.

Szeptemberben, amikor még viszonylag enyhe az időjárás, 
és az éjszakázóhely közelében alkalmas sekély vizű pocsolya, 
elöntött lapos terület található, az egymás után érkező csapa
tok sorra megmártóznak, csak úgy forr a víz, amikor a több 
száz vagy több ezer madár leereszkedik, és a sekély vízben 
állva szárnyaikkal elkezdi verni a vizet. A szétröppenő cseppek 
milliói vízfüggönyt vonnak a fürdőző csapat köré. Káprázatos 
látvány közelről megfigyelni és szerencsés esetben lefotózni a 
fürdőző seregélycsapatokat. Az alacsonyan járó, kora esti nap 
ellenfénye megtörik a fürdőző seregélyekről aláhulló vízcsep- 
pek miriádjain.

Azután, mint vezényszóra, egyszer csak nagy zúgással, 
számysuhogtatással kap szárnyra a sok madár. A vízből felröp
penő madarak megrázzák magukat, lerázzák a vizet a tollaikról, 
és tovarepülnek a jól ismert nádi éjszakázóhely felé.

Tiszta időben, amikor a lemenő nap korongja vörösen izzik 
a nyugati horizont felett, a vörös fényben az éjszakázóhelyre

<  Az érkező seregélycsapatok
magukra vonják a barna rétihéják figyelmét



behúzó seregélycsapatok ide-oda hullámzása nem kevésbé 
élményszámba menő természeti jelenség. Elképzelni is nehéz, 
hogy röpke fél-egy óra alatt honnan terem elő százezres nagy
ságrendű madártömeg. Lehetetlen megközelítőleg is megbe
csülni, hogy hány seregély tölti nap nap után az éjszakát a 
hódegyházi halastó nádasában.

A seregélycsapatok érkezése magára vonja a mindig a 
tavon és környékén portyázó barna rétihéják figyelmét, egy- 
egy gyors röptű karvaly sziluettje is felvillan az alkonyaiban. 
A karvalynál lassúbb rétihéják nem sok eséllyel vadásznak, 
az éjszakázni érkező seregélyrajokban legfeljebb beteg, 
kiöregedett seregélyt tudnának elkapni. Ennek ellenére a 
berepüléskor és a napfelkeltét negyed órával megelőző 
kihúzáskor egyaránt próbálkoznak. Sokszor figyeltem meg 
a seregélyeket zaklató rétihéjákat, de sikeres vadászatukat 
nem láttam még.

Naplementét követően még tovább érkeznek a kisebb- 
nagyobb létszámú seregélyrajok, miközben a nádas félho
mályából hihetetlen hangzavar, zsivaj, hangos seregélylárma 
hallatszik. A seregélyzsinat csak a teljes sötétség beálltával 
hagy alább, lassan elcsitul a nádas mélyén pihenő, alváshoz 
készülő százezres madársereglet.

A naplementében éjszakázni érkező seregélyek látványánál 
talán csak a hajnali szürkületben, napfelkelte előtti kirajzásuk a 
monumentálisabb. A nádból egyre erősödő madárzsivaj jel
zi, hogy hamarosan ezer meg ezer számy suhogása fog kö
zeledő szélviharra emlékeztető zúgássá összeolvadni, és az 
összefüggő nádtengerből fekete felhő formájában az ég felé 
emelkedik a megszámlálhatatlan egyedből álló madártömeg. 
Amíg este több száz kisebb csoport, raj és csapat formájában 
érkeznek aludni, addig kora reggel, mint vulkáni kürtőből a ha
mufelhő, úgy robban fel a nádas. Két vagy három óriási sere
gélyfelhő kap szárnyra, majd egyre elnyúlóbb, táguló formációt 
felvéve a felkelő nap irányába szétszélednek a még harmatos, 
párába burkolózó puszta felett.

Énekes rigó fürdés után >
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Rikácsoló énekes rigó

Októberben erdeinkben és parkjainkban tett sétáink 
során még láthatjuk az olajbarna hátú, pettyezett mellű és 
oldalú énekes rigót. Termetre feketerigóforma, szeme felett 
világos szemöldöksávot visel, szárnya belül rozsdássárgás. 
A még vonuló énekes rigókat legnagyobb eséllyel a bogyó
termő bokrokkal és fákkal benőtt területeken figyelhetjük 
meg. Az ilyen helyre kitett madárhálóba a poszáták népes 
képviselete mellett előbb-utóbb beakad egy-egy énekes 
rigó is. A maroknyi rigó nem viselkedik kezes bárányként az 
őt kiszabadítani igyekvő madarásszal szemben, éles, resze- 
lős hangján csetteg, rikácsol, és minden erejével belecsíp 
a szabadító kezébe. A gyűrűzést és a mérést sem viseli 
nyugodtabban, és rendszerint oda is pöttyent egy-egy sö
tétlila foltot a gyanútlan gyűrűző kezére jelezve, hogy nem 
veti meg a bodza édes és lédús termését.

Az énekes rigó az óvilág legnagyobb részén viszonylag 
gyakori fészkelő, jobban kedveli a fenyveseket, de a lomb
hullató erdőben is megtelepszik, ártéri erdeink fészkelő 
madara. Áprilistól júliusig két fészekaljat nevel. A hím már 
márciusban területet foglal, amelynek kiterjedése elérheti 
az egy hektárt is. A fészek helyének megválasztásakor el
sőbbségben részesíti a fatörzsek melletti ágakat. A fészkét 
másfél-három és fél méter magasra építi, magasabbra, mint 
a feketerigók szokták. Mesterien megépített fészkéről Her
mán Ottó ezt írta: „Mély és tágas, belül pedig a legfinomab
ban ki van tapasztva és sikárolva; az így támadt kéreg kés
foknyi vastagságú, de nagyon szilárd. Készül pedig korhadt 
fának nagyon felaprított murvájából, melyet a rigó ragadós 
nyálával gyúr és csőrével »feltapaszt, elsimít«.” A tojó négy
öt, néha hat halvány rézgálics színű, finom pontokkal hintett 
tojást rak. A fiókáknak csak kis hányada nevelődik fel, olykor 
csak minden ötödik, ami az időjárási viszontagságokkal és 
nem utolsósorban a szajkó és a menyét pusztításával ma
gyarázható, még a mókus is rájárhat a rigótojásokra, ame

lyeket előszeretettel iszik meg. A második költés általában 
sikeresebb szokott lenni, mint az első.

Táplálékát zömmel rovarok alkotják, szívesen keresgél a 
bokrok alatt, a talajon és turkál csőrével az avarban, ilyenkor 
sok gilisztát és csigát is elfogyaszt. A csigák házát kővel töri 
össze.

A talajra hulló lomblevelekkel táplálkozó hernyókból is sokat 
elfogyaszt, és a pókok is az étlapján szerepelnek.

Az énekes rigóink októberben főleg Olaszországba vonul
nak. Vesztükre éppen olaszhonban vannak a telelőterületeik, 
ott, ahol legkíméletlenebbül irtják, fogják, pusztítják, eszik őket. 
A rigóhús állítólag ízletes csemege. A rigókat, különösen a 
télen csapatosan járó fenyőrigókat valamikor a vidékünkön is 
tömegesen fogták, és kereskedtek velük. Hermán Ottó leírja, 
hogy a rigókat a bogyótermő bokrok alatt megvetett lószőrhu- 
rokkal fogják.

Búbos banka

A tavasz első napjaiban, amikor március végén, április ele
jén megérkeznek az első gólyák, akkor térnek vissza a tró
pusi Afrikából a közismert búbos bankák is. Tarka tollruhájá- 
ról és a fejét díszítő hosszú bóbitájáról könnyen felismerhető. 
Rendszerint nyílt terepen, a földön keresi táplálékát, vékony, 
hosszú hajlott csőrével kiszedi a földből a gilisztákat, különféle 
rovarokat, csigákat, a nagyon kártékony cserebogárpajort, ló- 
tetűt, a bagolylepkék hernyóit és más rovarokat. Alacsonyan, 
hullámvonalban repül, röptében jól látszik szárnyának fekete
fehér sávozása. Hangja igen jellegzetes és messze hangzó 
„pu-pu-pu”.

Hogy közismert madárról van szó, azt az is bizonyítja, hogy 
a nép nyelve megszámlálhatatlanul sok névváltozattal illeti. A 
legkorábbról (1533) ismert neve a somoró madar (szomorú 
madár), régen a különös hangú és megjelenésű madár sze
rencsétlenséget jelentett. A legtöbb nevében előfordul a ban-

Búbosbanka-pár >



ka utótag, ami valószínűleg a banga alakváltozata. „A bamba, 
buta jelentésű szó azért válhatott a búbos banka nevévé, mert 
ez a madár a megtestesült butaság hírében áll" -  olvashat
juk A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára bán. A hosz- 
szú, könnyen felismerhető tollbóbitájárói több nevet is kapott: 
búbos babuta, bóbásbanka, kontyosbanka, tarézsbanka, 
tarajosdutka stb.

A búbos banka faodúban, üregben, farakásban, ólak, istál
lók tetőszerkezetében, földi lyukban költ. A bankaodú a fiókák 
bűzös ürülékétől kellemetlen szagot áraszt. A fiókák gyűrűzése 
korántsem veszélytelen feladat, a madarászt érhetik kellemet
len meglepetések. Vigyázni kell arra, nehogy nagyon közel a 
fiókák fölé hajoljunk, mert megvan az a rossz szokásuk, hogy

Környezetünk madarai

az odújukba benyúló ember kezétől megrémülve a hátsó fe
lüket felemelik és híg ürülékükkel tüzet nyitnak a betolakodó
ra. Bűzös ürüléküket több mint fél méterre képesek kilövellni. 
Az óvatlan madarász ilyenkor esetleg „találva” érezheti magát, 
és elmegy a kedve a gyűrűzéstől. Egy-egy ilyen alapos teli
találat után az ember mehet mosakodni. Az ehhez hasonló 
kellemetlen tapasztalatok szülhették a nép nyelvében a banka 
büdösségére utaló elnevezések hadát: szarbabuk, szarkabuk, 
fostos banka, büdös madár, büdös banka, sáros banka, szar
banka, ganajmadár, lepcses dadu, szurtos dadu, büdös dód, 
büdibanka, szarvabutyka, büdözsbank, fostos huputa, fostos 
bugybóka, szaros pupuza, és még sorolhatnánk oldalakon ke
resztül.

Számos hangutánzó elnevezést is kapott a búbos banka 
tompa egyhangú „pu-pu-pu” hangja alapján: bábuk, budoka, 
bubutyka, babota, badák, budoga, babuka, budbud, dutka, 
pupuca, pupeza, hutka, hupota, vubvub, mututka stb. A ka
kukkbanka elnevezés kialakulását az magyarázza, hogy a bú
bos banka valamivel korábban jelenik meg, mint a kakukk, és 
mintegy előre jelzi a kakukk érkezését.

A búbos banka Észak-Európa kivételével szinte az egész 
ókontinensen fészkel. Kelet felé Szibérián át Japánig elterjedt, 
költ Észak-Afrikában is. Vajdaságban a sík- és dombvidéken 
egyaránt otthon van. Eredetileg faodúköltő volt, de nagyfokú 
alkalmazkodóképességére utal, hogy ma a legváltozatosabb 
helyeken is fészkel. A facsoportokkal tarkított nyílt területeket 
kedveli, de újabban emberi településekhez kötődik. Megtelep
szik kertekben, temetőkben, tanyákon. Odú híján zugokban, 
üregekben költ. Fészekanyagot nem hord, az üreg aljára rakja 
4-5 tojásból álló fészekalját. A tojó április végén, május elején 
kezdi meg a kotlást, a hím látja el élelemmel. Fia az első fé
szekalj tönkremegy, pótköltéshez fognak. A fiatalok 3-4 hetes 
korukban hagyják el a fészket, a szülőmadarak még néhány 
napig ezután is etetik őket.

A bankák ősszel fokozatosan vonulnak el. Nagy részük már 
augusztusban elhagyja vidékünket. Főleg kisebb csoportok
ban vagy egyesével kelnek útra.
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Csíkos szikipacsirta

Egy-egy ország madárfaunájában időnként olyan ritka
ságok is megjelennek, amelyeket korábban soha senki nem 
figyelt meg és nem írt le, és a múzeumi gyűjtemények sem 
rendelkeznek bizonyító példánnyal. Nagy szerencsére van 
szükség, hogy valaki olyan új madárfajjal találkozzon, amelyet 
azon a vidéken előtte még nem észleltek. Sajnos még mindig 
kevés hazánkban a képzett ornitológus, akik a ritkaságokra 
felhívhatnák a tudományos világ figyelmét. Olykor a vadászok 
ritka madarat lőnek, de erről a madárkutatók nem szereznek 
tudomást, vagy csak véletlenül bukkannak rá valamelyik ma
gángyűjteményben. Hasonló történt a címben említett csíkos 
szikipacsirtával (korábbi nevén vörhenyes pacsirta) is, amely 
tájunkon új faj, de megkerülésétől számítva két évtized múlt el, 
mire a tudományos világ értesülhetett a ritka madár megjele
néséről.

Az adai Tóth László amatőr ornitológus barátom éve
kig aktív vadász volt, már kora gyermekkorában érdekelték 
a madarak. A vadászatok alkalmával magángyűjteményébe 
sok érdekes fajt gyűjtött be. A preparált madarak között egy 
különleges pacsirtafajra hívta fel a figyelmemet. Lévén, hogy 
jól ismeri a nálunk előforduló madárfajokat, már korábban is 
gyanította, hogy nem mindennapi trófeával rendelkezik, amely
hez még 1968 telén jutott. A közismert pacsirtafajtáktól eltérő

mintázatú és színezetű madárka valószínűleg a Dél-Spanyol- 
ország tengerparti vidékein költő csíkos szikipacsirta. És való
ban, amikor alaposabban megvizsgáltuk a kitömött példányt, 
és összevetettük a többi lehetséges pacsirtafajjal, szinte teljes 
bizonyossággal megállapíthattuk, hogy a vörhenyes pacsirta 
földi maradványait tartjuk a kezünkben. A vörhenyes pacsirta 
néhány példánya előkerült Olaszországban, Németországban 
és Angliában is, ezek az egyedek a dél-spanyolországi költő
helyükről kóborolhattak el távolabbi vidékekre.

A berlini zoológiái múzeumban őriznek egy példányt, ame
lyet még 1907-ben ejtettek el Romániában, innen ez az egyet
len ismert adata van. A másik szomszédos balkáni országban, 
Bulgáriában is megjelent a vörhenyes pacsirta, először még 
1968. szeptember 1 -jón láttak tíz vonuló példányt, majd né
met kutatók 1972. június 8-án Dobrudzsában figyeltek meg 
két példányt egy ritkás kukoricásban, az egyik példány élelmet 
vitt a csőrében, tehát fiókéit etette. Ezzel bizonyítottnak tekint
hető a faj fészkelése Bulgáriában.

A mi csíkos szikipacsirtánkat Tóth László 1968 januárjá
ban ejtette el a bánáti Száján falu határában. Azóta a birtoká
ban van a Kárpát-medence egyetlen csíkos szikipacsirtája. 
Ideje volt már, hogy több évtized elteltével tudomást szerez
zen róla a nagy nyilvánosság is, gazdagítva ismereteinket 
a hazai madárfaunáról. A csíkos szikipacsirta Kárpát-me
dencei rokona, a szikipacsirta a homokos, szikes terüle
teken, a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben még 
jelen volt Vajdaságban is, de azóta nincs róla megbízható 
adat. Magyarországon szigetszerű kisebb állományai még 
előfordulnak. A szikipacsirta néhány centivel kisebb a köz
ismert mezei pacsirtánál, felül sárgásbarna sötét sávozású, 
testalja egyszínű sárgásfehér. A nyak két oldalán kis sötét
barna foltot visel. Az így jellemzett szikipacsirtától a csíkos 
szikipacsirta abban tér el, hogy a melle finoman sávozott, 
és a nyaka két oldalán nincsen sötét folt, tollazata valamivel 
sötétebb és szürkésebb árnyalatú.

< Csíkos szikipacsirta preparálva



Hím barátposzáta >

Poszáta minden bokorban

Erdeinkben, parkjainkban, ligeteinkben és kertjeinkben a 
gazos árokpartokon rendszeresen költ egy vagy akár több 
poszátafaj is. A poszátáink -  e kedves kis énekesmadarak 
-  zöme csak április végén, május elején érkezik meg költő- 
területére; kivételt képez a legismertebb és legelterjedtebb 
barátposzáta. A hím fekete, a tojó pedig barna sapkát visel. 
Már március végén, április elején hallatja jellegzetes, tetszetős 
énekét. Minden nagyobb kertben, bokros területen költ.

A Szaharától délre elterülő telelőterületeiről május első fe
lében érkezik meg a mezei poszáta, amelyik az egyik általá
nosan elterjedt poszátafélénk, hiszen a leghidegebb észak 
kivételével egész Európában honos költőmadár. A 15 cm-es 
madárka szárnyai viszonylag hosszúak, rozsdabarna tollazatán 
nincs semmi feltűnő, hacsak az nem, hogy hosszú farkának 
szélső tollai fehérek. Testének alsó fele világos, torka fehér, 
igen fürge mozgású, nagyon élénk madár. Gyors és élénken 
csattogó énekében gyakran fel lehet fedezni más énekesma
darak strófáit is.

Fészkelőhelyül a bokrokkal tarkított domboldalakat, ré
teket választja, de a Tisza és a Duna hullámterében, a sűrű 
szederindás aljnövényzetben is rendszeresen költ. Kedveli az 
árokparti bokrosokat, gazzal benőtt területeket, régi temetők 
környékét, vagyis mindenütt költhet, ahol már néhány kisebb 
bokor található. Afolyóinkat kísérő erdőknek mindig a peremén 
telepszik meg, kerüli a zárt erdőségeket. A szabadkai homok
vidék telepített erdőségeiben, a tisztások galagonyabokraiban 
rendszeres fészkelő.

A hímek érkeznek elsőnek a fészkelőterületre, és azt éne
kükkel jelölik ki láthatatlan határt húzva a szomszéd hím terüle
te és a saját portájuk közé. A fennhatósága alá vont élőhelyen 
a hím több fészek építésébe is belekezd, de csak azt fejezi 
be, amelyik legjobban tetszik a tojónak. A száraz fűszálakból 
készülő fészket szőrszálakkal melegen bélelik, A mindig ala

Kömyezetünk madarai

csony, talajközeiben készülő fészkekbe a tojó öt tojást rak, a 
fiókák két hét alatt kikelnek, majd alig tíz-egynéhány nap rend
szeres táplálás után elhagyják szülőotthonukat, a családi fész
ket. A mezei poszáta jellegzetes rovarevő madár, és a fiókáit is 
a fészek közelében fellelhető, zsákmányolható rovarokkal táp
lálja. A fészket elhagyó fiókák még napokig a fészek közelében 
maradnak, a bokrok rejtekében húzzák meg magukat, és ott 
várják az eleséggel érkező szüleiket. Amint a nyár végén be
érik a bodza, poszátáink előszeretettel csemegéznek a fekete 
bogyókból. Augusztus utolján szinte minden nálunk költő po
szátafaj felbukkan a bodzásokban. Egyik bodzástól a másikig 
kóborolva lassan megindulnak a téli szálláshelyük irányába.

A veréb is madár

Ki ne ismerné a verebet? Nyugodtan állíthatjuk, hogy nincs 
olyan ember, öreg és fiatal, felnőtt és gyerek, aki ne tudná, 
hogy melyik az a veréb nevezetű madár. Annyira közönséges, 
ott van mindenütt, ahol az ember is megfordul, ezért aztán haj
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lamosak vagyunk azt hinni, hogy ismerjük a verebet. Pedig ha 
jobban belegondolunk, valójában nagyon, de nagyon keveset 
tudunk erről az aprócska, jelentéktelen külsejű, szürke tollruhát 
viselő, folyton ugrándozó madárkáról. Viselkedése, csoportos 
és egyéni kapcsolatai, a költési, a táplálkozási és a fészkelési 
szokásai sok-sok érdekességgel szolgálhatnak.

A veréb is madár, szoktuk volt mondani, ha arra akarunk 
utalni, hogy létüket nem vehetjük semmibe, még ha olyan 
közönségesek is, és pusztításukat nem indokolja semmi. A 
madár szavunk tulajdonképpen a verebet jelöli. Az ember, 
ha meglát egy csoport verebet, önkéntelenül is azt mondja, 
hogy madarak. A madár szavunk azért jelöli ezt a fajt, mert 
a veréb a legközönségesebb, velünk állandóan együtt élő 
madárfaj. írásos dokumentumok alapján a madár szavunkat 
egészen a XIII. századig vissza tudjuk vezetni, személynévként 
már ekkor is élt. De bizonyára jóval korábban is használták 
már őseink. A madár szó eredetét a nyelvészeknek még nem 
sikerült megnyugtatóan tisztázniuk. A veréb szavunk viszont 
a szláv vrabecra vezethető vissza. A népi elnevezések között

< Mezei verebek a hóban

érdekes kifejezéseket találhatunk a verébre, ilyenek: a csuli, 
csűri, pirip, csirib, amelyek hangutánzó szavak. A verébnek két 
faja honos tartományunkban, ezek a házi veréb és a valamivel 
kisebb termetű mezei veréb. A Vajdaságban, Titel közelében 
még egy verébfaj jelenlétét sikerült kimutatni az ornitológusok
nak 1973-ban. Ez a berki veréb. Egy út menti kis akácerdő
ben telepedett meg tízegynéhány pár berki veréb a saját maga 
készítette fészekben és vetési varjak üres fészkében. A berki 
veréb dél-európai elterjedésű, Macedóniában, Montenegró
ban és Dalmáciában több helyütt költ, tartományunkra azon
ban nem jellemző. A berki veréb különös ismertetőjele, hogy a 
hímeknek csokoládébama a feje, sötétebb, mint a házi veréb 
hímjének a feje, melle fekete oldalán fekete sávokkal.

A házi veréb egy igazi kozmopolita madár, mára már teljes 
bizonyossággal állíthatjuk, hogy világpolgár, azaz inkább „világ
veréb" vált belőle. Kínát és Japánt kivéve, ahol a mezei veréb 
helyettesíti, nincs a földnek olyan zuga, ahová ne vitte volna 
magával az ember akarva vagy akaratlanul. Igazi urbanizáló- 
dott, emberhez kötődő faj, falun, városon mindenütt otthon
ra lel, talán csak a sűrű erdőkből hiányzik. A mezőgazdasági 
területeken a mezei veréb 80 százalékkal nagyobb számban 
fészkel, mint a házi veréb.

Ami a fészkelőhely megválasztását illeti, a házi veréb nem 
válogatós, minden alkalmas üregben, az eresz alatti tetőrések
ben, fák odvábán, gólyafészek albérlőjeként, üresen maradt 
szarkafészekben, a dolmányos és a vetési varjú fészkében, 
fecskefészekben, löszfalban vagy más földi üregben költő ma
dár fészkébe is megtelepszik. A borostyán és a vadszőlő indái 
közé vagy éppen akácfára épít száraz fűből, tollal bélelt, gömb 
alakú fészket, de találtak már jegenyenyár sűrű oldalágainak 
tövében megépített háziveréb-fészket is. Olykor még az ásott 
kutak oldalában is fészket rak a házi veréb, az egy-egy kiesett 
tégiadarab helyén keletkezett üreget foglalják el a leleményes 
verebek. A modemnek kikiáltott nagyvárosi betondzsungelben 
is megtalálja a legmegfelelőbb helyet utódai felnevelésére.



A házi veréb a legváltozatosabb helyeken, a lakott telepü
lések minden zugában feltalálja magát. Előszeretettel költ tele
pesen, így például Mohol és Péterréve között a forgalmas utat 
szegélyező akácfasorba éveken át több mint egy tucat veréb
pár épített fészket, egy-egy fán olykor 3-4 fészek is készült. 
Elszáradt fűből, száraz növényi részekből tollal bélelt mesteri 
fészket építenek maguknak. Előfordul, hogy a verébpár ott
honának alapját balkáni gerle elhagyott fészke képezi. Erre az 
alapra egyszerűen ráépítenek. A biztonságos és meleg fészek 
röpnyílása általában dél-délnyugat felé néz, a veréb is tudja, 
„honnan fúj a szél”.

A múlt század kilencvenes éveiben még rendszeresen 
láthattuk az utak mentén, a fákon fészkelő házi verebek zárt, 
majdnem szabályos gömb alakú fészkeit. Emberi szemmel 
nézve az épületek zugaiba, az eresz alatt egyszerűbb lenne 
fészket rakni, és védettebb is. A fán való ősi fészkelési mód 
újbóli felfedezéséhez talán az is hozzájárult, hogy míg koráb
ban a mezei verebek szintén kizárólag a ritkás erdőkben, me
zőgazdasági területeken fészkeltek, az elmúlt évtizedek során 
megjelentek a lakott településeken is, és egyre nagyobb részt 
követelnek maguknak. Kisebb termetének köszönhetően a 
mezei veréb minden fa- és falrepedésbe, kisebb odúkba is be 
tudja magát fészkelni, ott is költ, ahol arra a házi rokona nem 
képes. Ezért van az, hogy nincs rászorulva fán való fészeképí
tésre, kizárólag valamilyen odúban költ. Kisebb termete tehát 
előnyt jelent a létért való küzdelemben.

A házi veréb évente háromszor költ, ritkábban kétszer, az 
utódnevelés áprilistól szeptember elejéig tart. A tojások lera
kásától a fiókák kikeléséig kétheti kotlásra van szükség, és 
általában ennyi idő múlva már ki is repülnek a fiatalok. Az 5-7 
tojásból átlagosan csak 3-3,5 fióka repül ki. Gyakran a lera
kott tojásnak csak a feléből, a már kikelt fókáknak viszont a 
háromnegyed részéből lesz röpképes veréb. A fiókák a kirepü
lés után néhány napig még visszajárnak a fészekbe. Az egyes 
költések között 6-7 nap múlik el, és kezdődik minden elölről. 
A háromszori költésnek köszönhetően minden költési idény 
végén megkétszereződik a háziveréb-állomány. Hogy még
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sem árasztották még el a Földet, az a nagyarányú elhullással 
magyarázható. A betegségek, a ragadozók, a táplálékhiány 
megtizedeli a verébállományt, amihez közvetve vagy közvetle
nül az ember is hozzájárul a sokféle méreggel és a többi kör
nyezetkárosító ténykedésével. Mire a következő év áprilisában 
ismét megindul a költés, egy-egy területen a költőpárok száma 
nagyjából ugyanannyi. A háromszori költés tulajdonképpen az 
elhullást hivatott pótolni.

A verebekről gyakran mint kártékony, pusztítandó mada
rakról beszélnek. A gabonafogyasztásuk azonban aránytala
nul kisebb, mint a rovarpusztításuk, ami kimondottan hasznos 
ténykedés. A tavasztól őszig tartó fiókanevelés idején rengeteg 
káros rovart, lepkét, hernyót, bogarat pusztítanak el. A fészek
ben lapuló, mindig éhes „rút kis verebek” kétharmad részben 
állati eredetű, egyharmad részben pedig növényi táplálékot 
kapnak. Ősszel, a napraforgóérés idején okozhatnak kisebb 
károkat a verébcsapatok. A verebek éjszakára alvóközösséget 
alkotnak. Annyira megszoktuk már őket, hogy hiányoznának, 
ha nem lennének.

Ölyvek, nem sasok

Nem volt mindig ennyire gyakori az egerészölyv, mint nap
jainkban. A múlt században az intenzív ragadozómadár-kilövés 
és a fészkelésre alkalmas fák hiánya miatt az Alföld nagy részé
ről eltűnt a faj, és főleg a dombvidéki erdős területeken költött. 
A természetvédelmi intézkedések keretében minden ragadozó 
madár védettséget kapott, és ennek, valamint a fásításoknak 
köszönhetően az elmúlt 25-30 évben az egerészölyv vissza
foglalta korábbi élőhelyeit, és ma már az alföldi fasorokban és 
facsoportokban is jelentős számban fészkel. Télvíz idején a 
honi állandó egerészölyv-állomány feldúsul a hozzánk északról 
érkező példányokkal, amit a gyűrűzött egyedek megkerülése 
is igazol.

Az egerészölyv nevét arról kapta, hogy fő táplálékát a rág
csálók, kisemlősök jelentik. Legfontosabb zsákmánya a me
zei pocok. Mivel a rágcsálók száma jelentősen változhat egyik



évről a másikra, ezért az ölyvek táplálék-összetétele és ezzel 
párhuzamosan a kirepülő fiókák száma is jelentős éves inga
dozást mutat. Pocokjárásos években az ölyvek szinte kizárólag 
rágcsálókkal táplálkoznak. Ha kevesebb a rágcsáló, az ölyvek 
egyéb zsákmányállatokat is fogyasztanak, nagy testű rovarok, 
kétéltűek és hüllők vagy kisebb madarak is meghatározó ré
szét képezhetik a tápláléknak, de a kisemlősök aránya ilyenkor 
is jelentős marad (20-40%).

A vadászok gyakran vádolják meg az egerészölyveket, 
hogy jelentős kárt tesznek az apróvadban. Az egerészöly
vek alkalmilag fácáncsibéket, kisnyulakat is elfogyasztanak, 
vélt vadkártételük azonban rendszerint eltúlzott. Tudományos 
kutatások igazolják, hogy az egerészölyvek táplálékában az 
apróvad aránya mindössze 1 -5 százalék, és a pocokínséges 
években sem haladja meg a 10-15 százalékot.

A leggyakoribb ragadozó madarunk táplálékának túlnyomó 
többségét a mezőgazdasági kártevő kisrágcsálók, elsősorban 
a mezei pockok teszik ki, ezért a faj sokmilliós rágcsálóirtásra 
fordítandó költséget takarít meg a gazdáknak. A fátlan mező- 
gazdasági területeken T-fák kihelyezésével segíthetjük elő az 
ölyvek áldásos „munkáját". Mintegy másfél méter magas T-fák- 
ra szívesen kiülnek, és innen csapnak le a környék rágcsálóira 
hatékonyan gyérítve azok számát. A gondos gazdák T-fákkal 
földjükre csalogathatják a rágcsálóirtó madarakat.

A tudatlanság és felelőtlenség miatt a törvényi védelme 
ellenére rendszeresen előfordulnak lelövéses, fészekbe lö- 
véses esetek is, amelyek hátterében rendszerint a faj téves 
vadgazdálkodói megítélése van. Sajnos napjainkban egyre 
hangosabbak azok, akik az ölyvek gyérítését szorgalmazzák, 
a védelem részleges vagy teljes megszüntetését javasolják. A
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tiltás ellenére is sok ölyv esik áldozatul a vadászok lődühének, 
az pedig egyenesen katasztrófához vezetne, ha engedélyez
nék az ölyvek kilövését. A vadászok nagy része ugyanis nem 
ismeri kellőképpen a ragadozó madarakat, és ez azt eredmé
nyezné, hogy minden kampós csőm madárra rálőnének. Az 
egerészölyvek haszna összehasonlíthatatlanul nagyobb eset
leges kártételüknél, ezért csak örülhetünk, hat több van be
lőlük. Túlszaporodásuktól pedig nem kell tartani, hiszen csak 
annyi ölyv élhet egy-egy területen, amennyit a környezet képes 
eltartani. Hogy mekkora jelentősége van és mennyire ismert az 
egerészölyv, bizonyítja az is, hogy a Magyar Madártani Egye
sület a 2012. év madarává választotta.

Az egerészölyv egész Európában és Ázsiában is nagyon 
sokfelé közönséges, gyakran látható ragadozó madárnak szá
mít. Vajdaságban is mindenütt előfordul, ahol nagyobb kiter
jedésű összefüggő erdőségeket talál, ugyanúgy megtalálható 
a Fruska gora (Tarcal-hegység) lankás dombvidéki erdeiben, 
mint a szabadkai homokvidék fenyvesekkel beültetett terüle
tein vagy a nagyobb folyóinkat kísérő (Duna, Tisza) erdőkben.

Szinte minden ember látott már egerészölyvet, ez a madár 
a „nagy sas", amit a laikus látni vél a hétvégi kirándulások alkal
mával. Pedig csak egy ma még aránylag gyakorinak számító 
hasznos rágcsálóirtót látott méltóságteljesen tovaszállni. Az 
egerészölyv röpte lomha, kiterjesztett szárnyakkal néha órá
kig vitorlázik a levegőben egyetlen számycsapás nélkül. Rövid 
nyaka miatt zömökebb hatást kelt, mint az előrenyújtott fejjel 
repülő sasok. Legyezőszerűen széttárt farka, széles szárnya 
jól megkülönbözteti a többi ragadozó madártól. Színezete vál
tozatos, az egészen világostól a sötétbarnáig minden színár
nyalatban előfordul. Alsótestén sűrű barna szárfoltozás látható.

< Az egerészölyv elsősorban rágcsálókkal táplálkozik, 
de rámegy a dögre is

Tavasszal gyönyörű látványt nyújtanak a feszkelohely felett 
sokszor órákon át keringő egerészölyvpárok, miközben mesz- 
szire hallatszó „hié” kiáltásokkal hívják fel magukra a figyelmet. 
Nászrepülésük közben különféle akrobatikus mutatványokat 
produkálnak.

Fészkét gallyakból építi magas fenyő vagy valamilyen más 
alkalmas fa (tölgy, bükk, gyertyán) törzséhez közel, 15-20 mé
ter magasra. Ha ott megtalálja nyugalmát, évekig használja a 
költőpár ugyanazt a fészket, amely a folytonos hozzáépítések 
során hatalmas gallytömeggé duzzadhat, s elbírja még a fiókák 
gyűrűzését végző madarász súlyát is, amennyiben az egyálta
lán fel tud oda kapaszkodni.

A fészkelési időszak az időjárástól függően márciustól júli
usig tart, de a déli vidékeken korábban kezdődik. A mohával, 
száraz fűvel bélelt fészekbe rakja 2-3 zöldesfehér színű tojását, 
amelyeken valamivel több, mint egy hónapig kotlik, főleg a tojó. 
A kikelő fiókák számára az első két-három hétben a hím hordja 
a táplálékot, de ő sohasem etet, a párja végzi ezt a munkát, s 
a harmadik héttől már részt vesz a zsákmányszerzésben is. A 
fiókák másfél hónapos korukban hagyják el a fészket.
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Kis lile a vízparton

A tavaszi madárvonulások alkalmával a halastavak leen
gedett medrében, rendszerint a part menti zónában a töme
gesen jelentkező cankófélék és egyéb parti madarak mellett 
megfigyelhetők a náluk kisebb termetű, rövid lábú, meg-meg- 
iramodó madárkák, a lilék. Három, nagyjából azonos termetű 
és színezetű lileféle is átvonul vizeink mentén. Ezek a parti lile, 
kis lile és a széki lile. A két utóbbi lileféle szórványosan bár, de 
azért költ tájainkon. A kis lilének (15 cm) nincs fehér szárny- 
csíkja, a széki lilének van, ez a bélyeg a repülő madarak meg
különböztetésében segít. A kis lile jellegzetes sötét mellsávja 
összeér, mint egy nyaklánc, a széki lilének csak a melle két 
oldalán van ez a folt. A kis lile szeme felett fehér vonal húzódik, 
a széki lilének fekete szemsávja van.

A kis lile Európában a legészakiabb tájakat kivéve minde
nütt költ, de sehol sem gyakori. Nálunk síkvidékek, folyópar
tok, iszapülepítők, kavicszátonyok ritka fészkelő madara. A 
szabadkai bőrgyár és a közeli víztisztító iszapülepítőin gyakran

volt alkalmunk a tavaszi költési időben is megfigyelni a kis li
léket, majd később fiatal példányokat is láttunk. Ezek mellén 
teljesen még nem ér össze a mellsáv. Minden bizonnyal költe
nek is ezeken az ember számára megközelíthetetlen helyeken. 
A mély iszap teteje beszárad, és ez éppen elég ahhoz, hogy 
megtartsa az aprócska madárkákat, minden súlyosabb élőlény 
menthetetlenül az iszapba vész.

Találtak már az ornitológusok kislile-fészket, homok- és 
kavicsbányában, kiszáradt tómederben, agyagbányában és 
több szikes tónál is. Egy idényben csak egyszer költ, a tojás
rakás április végére, május elejére esik. Abban az esetben, ha 
valamilyen oknál fogva elpusztul az első költés, a kis lile pótköl
tésbe fog, ezzel magyarázható, hogy még júniusban, sőt au
gusztus elején is találtak fészekaljat. A fészek tulajdonképpen 
nem más, mint egy nyílt, kopár terepen kapart talajmélyedés. 
Csak ritkán használ fel fészekanyagul száraz növényrészeket, 
gyökérdarabkákat és egyebeket. A fészekalj általában négy 
tojásból áll, ezeken kotlanak felváltva a hím és a tojó. A fiókák 
három és fél hétre kelnek ki, és felszáradásuk után rögtön el
hagyják a fészket. Aprócska termetükhöz képest hihetetlenül

<  Kis lile



<  A kis lile fészekalja a Tisza iszapzátonyán

jól futnak a lilefiókák, ember legyen a talpán, aki utoléri őket. 
Egyszer a bánáti Sóskopón székilile-fiókákat üldöztem, hogy 
meggyűrűzhessem őket, és csak utánuk vetődve sikerült el
kapni a fürge lábú apróságokat. A fiatalokat a szüleik egy hó
napos korukig vezetgetik, addig, amíg önállóan nem röpülnek. 
A kis lilék a fészkelőhely környékén, a vizek parti sávjában fel
lelhető rovarokkal és csigákkal táplálkoznak.

Tavasszal az első kis lilék március végén érkeznek, és nagy 
részük tovább is vonul észak felé. A tőlünk északabbra költő 
kis lilék már a nyár végén újra megjelennek, észrevehetően 
megnövekedik a számuk augusztus végén, szeptember ele
jén. A kemény fagyok beálltáig megfigyelhetők a vizek közelé
ben. A telet messze délen, Afrikában, a Szaharától délre eső 
területeken töltik.

A széki lile, mint a neve is mondja, a szikes terepek mada
ra. Vaksziken, Bánátban helyenként még költ néhány pár. A 
Törökbecse közelében levő Sóskopó ismert fészkelőhelye, bár 
nem minden évben telepednek meg itt sem, attól függ, hogy 
milyen a vízállás a sekély szikes tóban. A sziksótól kivert, szin
te fehérlő talajon ritkás sziki növénytársulásokban rak fészket. 
Olykor fészkelő gulipánokhoz csatlakozik.

Kerekszékben télen

Az Orompart alatt elterülő Kerekszék télen sem fagy be. 
Évtizedek óta táplálja egy meleg vizű artézi kút, amelyből a 
kifolyó kénes (kénszulfáttartalmú) vízzel együtt éghető gázok 
jutnak a felszínre. A zimankóban tűzszerszámmal a zsebében 
erre vetődő vándor bízhat abban, hogy nem fog megfagyni.

Elegendő egy szikra, és lángra lobban a kerekszéki kút 
vize, a vízzel feltörő metángázkeverék. Kemény teleken a kút 
körül szétfröccsenő víz olykor különös jégszobrokat formáz.

A természetjáró ember számára mindig akad látnivaló a 
Kerekszékben. A parti akácosban és tüskés bokrokon egy
mást érték a vegyes pintycsapatok. A honos erdei pintyeink
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hez ilyenkor északról téli pintyek is csatlakoznak tömegesen. 
Zöldikék, tengelicék és kenderikék mezei verebekkel kevert 
csoportjai nyugodtan pihengetnek a csupasz ágakon. A ná
dasban nádi sármány és kékcinege neszez, szipog. Kisebb 
csapat seregély is felbukkan a távolból, köztük fenyőrigók. Az 
egyik akác kihajló ágán egerészölyv gubbaszt, felborzolt tollai 
között hőszigetelő levegőt tárolt.

Télen nagy előnye egy kútnak, ha nemcsak vizet, de tüzet is ad

A Kerekszék körül leszedetlen, talpon álló kukorica, csé- 
peletlen napraforgó maradt kint télre. A csapadékos időjárás 
gyakran megnehezíti a környező tanyák szorgalmas gazdái
nak munkáját, rendre maradt termény a határban. A madarak 
örülnek ennek a legjobban, nem szenvednek hiányt. Január 
közepén a madármozgás egyszerre három karvalyt is a Ke
rekszékbe csalt. Sikeres vadász a villámgyorsan felbukkanó 
és támadó karvaly, zsákmányát a nádas szélén tapasztotta
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meg. A tépésnyomok, a barnás tollcsomók kenderikeebédet 
sejtetnek, de lehet, hogy egy mezei veréb végezte a ragadozó 
gyomrában.

Nem csak a magbőség vonzza a Kerekszékhez az apró tol
las népet. Korán esteledik, a nyirkos hideg még dermesztőbb 
éjszakai faggyá keményedik. Az aprócska énekesek számára 
nincs jobb éjszakázóhely, mint a Kerekszék „fűtött” nádasa. A 
kútból folyamatosan a nádasba folyó langyos víz több ámyi fű

Hím erdei pinty

tött szállást jelent. A kút környékén a nádban sohasem fagy be 
a víz, a nád oltalmában néhány fokkal mindig melegebb van.

Annak idején, több mint harminc éve, a Kerekszék part
ján próbáltam ki az első távcsövemet. A mocsár túlpartján, az 
akácfákon bakcsócsapat pihent. A 7 x 50-es orosz távcsővel 
a nádszegély rejtekéből izgalommal kémleltem a madárvilágot. 
Ekkor jegyeztem el magamat egy életre a madarak csodálato
san szép világával.



Égi országutak vándorai

Vonuló madárseregek útján

Tavasszal, a kikelettel, a természet újjáéledésével meg
érkeznek vándormadaraink. Hogy hol töltötték a telet, 
milyen útvonalon közelítették meg telelőterületeiket, egy

általán miért és miért éppen akkor kelnek útra az egyes madár
fajok, amikor útra kelnek, mik azok a környezeti és belső bioló
giai késztetések, amelyek vándorlásra ösztönözik, űzik, hajtják 
a madárseregeket? Mindezt még ma sem tudjuk pontosan, és 
lehet, hogy a teljes igazságot sohasem fogjuk megtudni. Vagy 
azért, mert már madarak sem lesznek a közeljövőnkben, vagy 
pedig azért, mert az ember önpusztító ténykedéseinek válik 
áldozatává.

A madarak vonulása, eltűnése, majd újbóli megjelenése 
egy-egy területen már régen feltűnt a természettel együtt élő 
embernek. Hóbortos, csodabogarak, amolyan őskori „mada
rászok” már hajdanán is éltek a Földön. Eleinte csak a betevő 
falat, a mindennapok túlélése késztette emberünket a tollas 
világ alaposabb tanulmányozására. Arisztotelész, a görög gon
dolkodó azonban már nem csak a gyomrán keresztül foglalko
zott a madarakkal, a madárvonulás jelenségével. Igaz, hogy 
egy-egy következtetése mai szemmel badarságnak tűnhet, de 
próbálkozásai egy tudományágat, a madárvonulás-kutatást

Útra keltek a gólyatöcsök >
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alapozták meg. Szerinte a madarak az ínséges időkben fák 
odvába, barlangokba és más biztonságos helyre húzódnak, 
vagy éppen víz alá merülve átalusszák a telet, majd amikor 
tavasszal megjön a felmelegedés, ott folytatják életüket, ahol 
ősszel abbahagyták. Arisztotelész, Nagy Sándor tanítója e té
ves következtetések ellenére elévülhetetlen érdemeket szerzett 
a madárvilág kutatásában. Az állatok története című művében 
például 140 madárfajt írt le részletesen. Még a viselkedésüket 
is megfigyelte, leírta környezetükkel fenntartott kapcsolataikat. 
Tanítása, a madárvonulásra, a madarak eltűnésére adott ma
gyarázata hosszú évszázadokon át élt.

A világ első igazi ornitológusa egy császár volt, mégpedig 
II. Frigyes német-római császár. Az addig leírt megfigyelések 
alapján és a madarak tanulmányozásával olyan ismeretekre 
tett szert, melyek páratlanok voltak a maguk nemében a XIII. 
században. Végérvényesen megdöntötte Arisztotelész tanait. 
Birodalmában jó néhány állatmenedéket, amolyan mai rezer
vátumot létesített. Felkarolta a solymászat tudományát, a mai 
napig használható tanácsokat írt le. Elsőként mutatott rá, hogy 
a madárvonulás okait az egyes földrészek életviszonyaiban 
rejlő különbségekben kell keresni. Átéli táplálkozási nehézsé
geket tartotta döntőnek. És valóban, ma is úgy tekintjük, hogy 
ez a madárvonulás legfőbb mozgatórugója. A vándormadarak 
azért kényszerülnek vonulásra, mert télen a költőterületükön 
egyszerűen éhen pusztulnának. Az időjárás alakulásához iga
zodnak a madarak a költési időben is. A zordabb, északiabb 
vidékeken költő madaraknál a tojások kiköltése és a fiókane- 
velésre fordított idő jóval rövidebb, mint például a mi mérsékelt 
égövi madaraink esetében. A madárvonulás gyakran igazodik 
a hőmérséklet alakulásához, az uralkodó széljáráshoz. A több 
millió vándormadarat legyilkoló olasz vadászok pontosan tud
ják, melyik a fürjet vagy pacsirtát hozó szél. Az időjáráshoz iga
zodó vonulási formák főleg azokra a madárfajokra jellemzők, 
amelyek a megromló környezeti feltételeket tapasztalva ősszel 
útra kelnek. Persze nem mindig ilyen egyszerű a dolog.

Sok olyan madárfajt ismerünk, amelyek már a nyár vége 
előtt útra kelnek, amikor még bőven van táplálék. Minden év

ben pontosan ugyanabban az időben indulnak a megszokott 
útvonalon haladva, és egy jól bevált telelőterületet keres
nek fel. Egy belső parancsnak, egy biológiai időmérő szer
kezet jelzésének engedelmeskedve kerekednek fel a nagy 
utazásra. Ez a magatartásforma számos kérdést vetett fel a 
vonuláskutatásban.

Nyár végén a nálunk, a Vajdaságban is költő gulipánok és 
az északi szomszédjainktól ideérkező fajtársaik nagy, több szá
zas csapatokban gyülekeznek a Törökbecse közelében levő 
Sóskopón. Mintha csak az előttük álló hosszú utat és annak 
veszélyeit tárgyalnák meg, még egy utolsó névsorolvasás és 
útra kelnek.

A vándormadarak legnagyobb részére jellemző, hogy a 
tavaszi szaporodási periódus után a nyár folyamán jócskán 
felszednek magukra, elzsírosodnak. A Ludasi-tó nádrenge
tegében, a múlt század nyolcvanas éveinek a végétől napja
inkig meggyűrűzött több mint hetvenezer énekesmadár, főleg 
nádiposzáta testsúlyának lemérése alapján megállapíthatjuk, 
hogy az elzsírosodás valóban jelentős mértékű. Amíg például 
a tavaszi hónapokban a nádirigók súlya alig húsz-egynéhány 
gramm, addig a nyáron, augusztusban fogott nádirigók között 
szép számban akadt 30-40 grammos példány is. Az énekes- 
madarak testsúlyának normális körülmények között legfeljebb 
10 százaléka a zsír, ez az érték azonban vonuláskor elérheti a 
18-20 százalékot is.

Az egyhuzamban nagy távolságokat átrepülő, tenger vagy 
sivatag fölött vonuló madárfajok zsírkészlete, üzemanyag-tarta- 
léka elérheti akár a testsúlyuk 30-40 százalékát is. Több száz, 
sőt ezer kilométeres útszakaszok átrepüléséhez, az átlagon 
felüli teljesítményekhez szükség is van energiatartalékra. Több 
madárfaj a vonulás előtt az állati eredetű táplálékról a növényi 
anyagok fogyasztására tér át, hogy minél több szénhidrátot 
halmozzon fel a szervezetében. Útra kelés előtt keveset mo
zognak, takarékoskodnak az energiával.

Vonuló bíbiccsapat >



Egyes kutatók a vonulásra való késztetést már a múlt 
század húszas éveiben kapcsolatba hozták a nappalok rövi
dülésével, a napsütötte órák számának csökkenésével és a 
madarak elzsírosodásával. Valamilyen élettani jelzés indítja el 
a vándorlást, a hőmérséklet és táplálék mennyiségének csök
kenését, a madarak energiaigényének megnövekedését tulaj
donképpen a nappalok rövidülése váltja ki. A madarak tehát 
a naponta fokozatosan csökkenő fénymennyiségtől kapják az 
információt, a figyelmeztetést: készülni kell az útra. Az őszi el- 
zsírosodás egyenes arányban áll a nappalok, a megvilágítás 
csökkenésével. Fogságban több madárfajnak mesterségesen 
szabták meg a megvilágítás időtartamát. Azoknál a kísérle

ti példányoknál, amelyeknél a megvilágítás időtartama nem 
csökkent, elmaradt a vonulási nyugtalanság, a fokozottabb 
táplálékfelvétel és az elzsírosodás is.

Az élettani jelenségeket kutató tudósok megállapították, 
hogy ősszel, a megvilágítás időtartalmának a rövidülésével 
a madarak hipofízisében (agyalapi mirigy) csökken a hor
montermelés. Ennek következményeként lassul a pajzsmi
rigy és a nemi mirigyek termelése is, ezért következhet be 
az elzsírosodás, amely anyagcserezavarokat is okoz. Hogy 
ettől a madár megszabaduljon, déli irányba vonul, ahol majd 
elegendő napfényt talál majd megzavart anyagcseréjének a 
helyreállításához.

Égi országutak vándorai



Tavasszal ennek a folyamatnak fordítottja játszódik le: nö
vekszik a megvilágítás időtartalma, beindul a hipofízis hormon- 
termelése és ezzel együtt az ivarmirigyek működése. Az ekkor 
termelődő hormonok az őszivel ellentétes parancsot adnak 
a madárnak: irány észak! Csak a fészkelőterületén található 
napi megvilágítással kerülhet a szervezete egyensúlyba. Ezért 
van az, hogy vándormadaraink minden tavasszal visszatérnek, 
még akkor is, ha téli szállásukon bőven van táplálék.

Egyes madárfajok útra kelését a külső, környezeti tényezők, 
az időjárás megváltozása, a táplálékhiány váltja ki. Az ilyen kül
ső jelzésekre hallgató, a környezeti feltételek megváltozásától 
indíttatott vonulás jobbára csak amolyan nomád kóborláshoz 
hasonlítható. A madarak egyszerűen továbbállnak, otthagyják 
azt a területet, amely nem nyújt megfelelő életfeltételeket. Az

ilyen vonulás nem költődik naptári dátumhoz, a mindenkori 
táplálkozási és időjárási feltételekhez igazodik.

A belső indíttatásra hallgató, a szervezet életfolyamataihoz 
igazodó vonulás azonban már pontosan időhöz van kötve. Az 
indulásra a napi fénymennyiség, a megvilágítás időtartama ad 
közvetve jelzést. A vonulás útvonala is megszabott, nem holmi 
kóborlásról van szó, ősi hagyományokat követ, amihez az ilyen 
madár szigorúan ragaszkodik. A madárvilágban nemcsak az 
említett külső és belső indíttatású vonulási típusok ismertek, 
szép számmal akadnak átmeneti változatok is. Mondhatjuk, 
hogy eredetileg a madárvonulás jelenségét minden bizonnyal 
a külső környezeti tényezők változásai indíthatták el, a pusz
ta létért folytatott küzdelem kényszerítette rá a madarakra ezt 
a sok-sok veszélyt magában rejtő viselkedésformát. Idővel, a
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törzsfejlődés során élettani jelenségekhez kötődő bonyolult vi
selkedési formává vált. Tökéletesedett a folyamat, az átmeneti 
formáknál pedig még ma is tart ez a tökéletesedés.

Hogy mióta vonulnak, vándorolnak, költözködnek a ma
darak? Erre a kérdésre nehéz lenne pontos választ adni. A 
kutatók egy része hosszú fejlődés után kialakult jelenségnek 
tekinti, mások szerint hirtelen jelent meg a vonulás. Az álla
tok viselkedésével foglalkozó tudomány a viselkedésformák 
változásaival, fejlődésével próbálja magyarázni a jelenséget. 
A legkézenfekvőbbnek a jégkorszakot emlegető fejtegeté
sek látszanak. A nagyjából tízmillió évenként egymást váltó 
jégkorszakok, a hosszabb-rövidebb ideig tartó lehűlések és 
felmelegedések a madárvonulás kiváltó okai lehettek. Egy- 
egy jégkorszak beköszöntése gyökeresen megváltoztatta 
az élővilág képét. Az élőlények, így a madarak is, kényte
lenek voltak kedvezőbb életfeltételek után nézni, majd ami
kor újra lakhatóvá vált egy terület, visszatértek oda. Idővel 
ezekből a mozgásokból fejlődhetett ki a mai, évszakokhoz 
kötődő madárvonulás.

A madarak vonulási útvonalainak kialakulásában döntő 
szerepe lehetett a földrajzi adottságoknak. Az útra kelő mada
rak követik a hegyláncot, folyómedrek iránymutatását, és bát
ran szembenéznek az akadályokkal, amelyek tengerek vagy 
sivatagok formájában várnak leküzdésre. Egyetlen nekirugasz
kodással kénytelenek átrepülni a tenger felett vezető útszaka
szokat, pihenésre, megállásra nincs mód, a gyöngébbek oda
vesznek. A homoktenger, a sivátag hasonlóan nagy kihívás, 
de ha ott nem is találnak táplálékot, legalább megpihenhetnek. 
A kedvező széljárás nagy segítségére lehet a vonuló madár
seregeknek, de ha szembe fúj a szél, a szárnyaló csapatokat 
visszavetheti, eltén'theti eredeti úti céljuktól. Ha kimerülnek a 
madarak energiatartalékai, az végzetes lehet.

Az országúti vándor számára az útszéli csárda a pihenő
hely. Vándormadaraink is megpihennek hosszú útjuk során, 
éppen ezért úgy választották meg a telelőterületeik felé veze
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tő utat, hogy útközben legyen néhány alkalmas pihenő-, táp
lálkozó- és éjszakázóhely. A vonulási útvonal kialakulásában 
az út menti gyülekezőhelyek is rendkívül nagy jelentőségűek. 
Minden ország, minden természetvédő feladata megőrizni a 
hagyományos vonulási állomásokat az eredeti állapotukban, 
hiszen ezekre a helyekre biztosan számítanak a megfáradt 
vándorok.

Egyik legismertebb, legtöbbet megénekelt madarunk, a 
fehér gólya dél-délkeleti irányba vonul, hogy a Boszporusz 
keskeny tengerszorosán keresztül a Közel-Keletet érintve kö
zelítse meg a fekete kontinenst. Nem véletlenül tesznek gó
lyáink kerülőutat, ügyesen megkerülik a Földközi-tengert és 
annak minden veszélyét. Sokkal könnyebb számukra a szá
razföld felett utazni, különösen, ha tudjuk, hogy itt a felfelé 
szálló légáramlatok, a termikek segítik kecses gázlómadaraink 
előrehaladását. A felszálló levegőt elegendő meglovagolni. A 
gólyák, mint valami lifttel, felvitetik magukat a magasba, majd 
vitorlázva, egyetlen számycsapás nélkül akár száz kilométert is 
megtehetnek.

Az európai vándormadarak nagy általánosságban észak
déli irányban vonulnak. A madarak zöme délnyugati irányt 
vesz, hogy a Földközi-tenger partvidékét követve, az enyhe 
mediterrán éghajlatot kihasználva a Gibraltár-szoroson keresz
tül közelítse meg Afrikát. A mi gólyáinktól eltérően a Nyugat- 
Európában fészkelő kisebb gólyaállomány éppen ezt az utat 
választja Afrika felé.

A vándormadarak zöme elköltözéskor és hazatéréskor is 
általában ugyanazt az útvonalat használja. Kivétel azért akad. A 
nálunk is gyakori tövisszúró gébicsek augusztusban (a nyugat - 
és közép-európai példányok) Olaszországon végigvonulva, a 
tengert átrepülve érkeznek az afrikai kontinensre, majd a Nílust 
követve haladnak egész Dél-Afrikáig. Tavasszal, a visszaút so
rán Kenyát elérve letérnek erről az útról, és a Vörös-tengert 
átrepülve Kis-Ázsia irányába folytatják az utat, hogy azután a 
Boszporuszon átkelve térjenek vissza Európába. Éjszaka vo
nulnak, egy-egy nekilódulással akár 500 kilométert is átrepül
nek, két éjszakai út után általában két napot pihennek. A tövis
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szúró gébicseink érdekes vonulására a kutatók a csapadék és 
a táplálék eloszlásában találták meg a magyarázatot.

A legtöbb vándormadár éjjel utazik. Hogy miért pont éjsza
ka? Az éjszakai vonulásnak számos előnye van. Tapasztalatból 
tudjuk, hogy este elül a szél, és éjszaka általában szélcsend 
van, vándormadaraink tehát zavartalanul utazhatnak, meg a ra
gadozók sem zargatják őket, napközben azután táplálkozhat
nak, erőt gyűjthetnek a vonuláshoz. A nappal vonuló madarak 
általában a tájékozódásmódjuk miatt teszik ezt, ezek a fajok 
a nap állása, a terep adottságai alapján találják meg a helyes 
irányt. A legtöbb énekesmadarunk, valamint a parti madarak: 
a szalonkák, a cankók, de a kacsák és ludak nagy része is 
éjszaka vonul. A vadlibák és a darvak érzékenyen reagálnak az 
időjárás változásaira, ezért találkozhatunk télen, valamint éjjel 
és nappal is vonuló csapataikkal.

A vándormadarak egy része egyedül vág neki a nagy útnak, 
de zömük csoportokba verődve vagy hatalmas seregekben 
vonul. Némelyik madárfaj képviselői óriási területeken szétszó
ródva, széles frontban özönlenek a telelőhelyek felé, mások 
viszont mintha csak keskeny országutat követnének 40-50, 
legfeljebb 100 kilométer széles sávban vonulnak. Az ilyen, 
keskeny utakat használó fajok a folyók, hegyek, tengerpartok 
vonalát követik, amolyan természetes vezető vonalat hasz
nálnak. Minden ősszel és tavasszal a darvak nagy csapatait 
figyelhetjük meg, amint átkelnek a Tsza felett tavasszal észak
keleti, ősszel délnyugati irányba vonulva. Vajdaságban 30-50 
kilométeres keskeny sávban zajlik a daruvonulás, ez az útvonal 
körülbelül Ada és Horgos között van. Tavasszal egymást érik a 
szinte zsinórban vonuló csapatok. Legnagyobb a daruinvázió 
márciusban, de vonuló csapatokat még május elején is lát
hatunk. A fiatal, még nem ivarérett darvak kis csoportjai át is 
nyaralhatnak tájainkon.

A daruvonulás útvonala északkelet felé vezet, a V alakban 
húzó kecses madarak érintik Délkelet-Magyarországot, rendre 
megpihennek az ismert darupihenőhelyeken, Kardoskút mel
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lett, a hortobágyi pusztákon, majd onnan folytatják útjukat az 
észak-európai költőterületeik felé. Vajdaságban a Sóskopó 
Speciális Természeti Rezervátum a legismertebb darupihenő
állomás. A magyarkanizsai községhez tartozó Kapitány-réten 
késő ősszel, novemberben és a tavaszi vonulás alkalmával is 
rendre találkozhatunk nagyobb pihenő, táplálkozó darucsapa
tokkal. Sőt nyáron, júniusban is felbukkanhatnak kóborló cso
portok. Mindez arra enged következtetni, hogy a múlt század



ötvenes évei előtt, amíg a mocsaras területet nem alakították át 
halastóvá, megszokott, rendes pihenőhelyük volt itt a darvak- 
nak. Néhány évtized alatt azonban olyan gyökeresen megvál
tozott a terület képe, hogy többé nem tudja ellátni a darufoga
dó szerepét, pedig éppen a daruvonulás fő útvonala mentén 
fekszik, hasonlóan, mint a szomszédos Kardoskút.

A darucsapatokhoz képest a partifecskék seregei több 
ezerszer is népesebbek lehetnek. Az apró, gyors röptű rovar
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pusztítók hada már a nyáron, július-augusztus folyamán nagy 
csapatokban érkezik hozzánk kontinensünk északabbi tájairól. 
A napközben vonuló partifecskék vagy füstifecskék tízezres 
seregei sem ritkák, mégsem figyelhetők meg, túl magasan, 
gyorsan és észrevétlenül vonulnak. Hogy mekkora fecske
tömegek repülnek keresztül vidékünkön egy-egy augusztusi 
napon, az csak este derül ki, amikor a vándorok sorai tömö
rülnek, és éjszakázóhelyet keresnek valamelyik mocsár vagy 
tó nádasában.

A Kopácsi-réten, a Ludasi-tavon és a hódegyházi halasta
von is volt alkalmam közelről megfigyelni, amint a tó nádren
getegébe augusztusi estén tízezernél is több partifecske hú
zott be. A nap már régen lebukott a horizont mögött, amikor a 
partifecskék alacsonyabban kergetnek, többször is elhúztak a 
nádas felett, és minden fordulónál, mintha csak egy adott jelre, 
a fecskefelhő egy darabja bevágott a nádba, röpke negyedóra 
alatt tízezer fecskét nyelt el a nádas.

A vonuló vándormadarak útjai kifürkészhetetlenek, sok-sok 
feltevés született nemcsak arra vonatkozóan, hogy milyen út
vonalon vonulnak és hová érkeznek, hanem arra is, hogy ho
gyan vonulnak, mekkora sebességgel és milyen magasságban 
utaznak a levegő vándorai. Olyan feltételezések is napvilágot 
láttak, hogy sok vándormadár akár több ezer méter magasan 
is vonulhat, hiszen tudjuk, hogy nagy magasságban ritkább a 
levegő, kisebb a légellenállás, könnyebben haladhatnak előre 
a madarak. A második világháború idején kifejlesztett műszer, 
a radar korszerűsödésével sok új, értékes adattal gyarapodott 
az addig csak feltételezésen alapuló magasságmérés. Kide
rült, hogy alacsonyabban, néhány száz méter magasan vonul 
a vándormadarak jelentős hányada. A hegyvonulatok azonban 
sokszor magassági rekordok megdöntésére késztetik mada
rainkat. A vonulás magasságának is megvannak a határai, a 
ritka, oxigénszegény levegőben, nagy magasságban nincse
nek meg a repülés feltételei.

A repülőgépes megfigyeléseknek köszönhetően tudjuk, 
hogy a vadlibák például 2500 méter felett is szoktak vonulni, 
2000 méterig is felhatol az örvös galamb, láttak már darvakat
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négy kilométer magasságban is. Ilyen magasságig egyes éne
kesmadarak is eljutnak, a tőkés réce pedig még hat kilométe
res magasságban sem szédül. A gémek is képesek rekord- 
magasságot elérni, akár öt kilométeren is utazhatnak rövidebb 
ideig.

A madarak, különösen a fecskék és ragadozó madarak 
röpülési sebességéről legendák keringenek, egy azonban biz
tos, huzamosabb ideig egy madár sem képes tartani a szédí- 
tően gyors, az akár száz kilométeres sebességet is meghaladó 
száguldást. Legendás gyorsaságáról ismert a vándorsólyom, 
a prédájára zuhanó madár több mint 300 km/óra sebességre 
is felgyorsulhat. Ez a szélvészmadár azonban vonuláskor alig 
60 kilométeres utazósebességre vált.

A laikus ember azt gondolhatná: a nagyobb testű, súlyo
sabb madár lassabban, a kisebb és könnyebb gyorsabban 
tud repülni vonulás közben. Ez nincs azért így, például a 10 ki
logrammot is elérő túzok gyorsabban röpül (55 km/óra) vonu
lás közben, mint a 20 grammos, nyilallásáról ismert füstifecske 
vagy a többi hasonló súlyú énekesmadár. A fecske utazóse
bessége 40-45 km/óra. A folyton repülő, életét a levegőben

leélő, röpülés közben alvó, táplálkozó és párosodó sarlósfecs
ke azonban már utazás közben sem rest 100 kilométeres se
bességre kapcsolni, sőt ennél többre is képes. A seregély és 
a vadkacsafélék is a sebesen vonuló madarak közé tartoznak. 
A repülés magasságát és sebességét természetesen nagy
ban befolyásolják a környezeti tényezők, az időjárás alakulá
sa, a légnyomás, szél stb. Az sem mindegy, hogy mennyire 
sürgős a madárnak, hogy idejében elérje költőterületét, hogy 
maradjon ideje az utódok felnevelésére. Gólyáinknak például 
nem túlzottan sürgős az út afrikai telelőterületeik felé, komóto
san, napi 100-150 kilométert megtéve akár tízezer kilométeres 
távolságra is eljutnak, hogy Dél-Afrikában tölthessék el a telet.

A madarak nemcsak repülve vonulnak, egyes vízimadárfa
jok úsznak, sőt gyalogolva is nagyobb távolságok megtételére 
képesek. Még a XIX. század elején az USA-bán több ezer gya
logló szárcsát figyeltek meg, amire nem találtak elfogadható 
magyarázatot. Télen olykor a Tiszán és a Dunán is felbukkan 
a sarki búvár, amely a folyónkon úszva ezer kilométert is meg
tesz. Vannak olyan vándormadaraink is, amelyeknél a hím és a 
tojó eltérő időben a vonul, és gyakran a végcéljuk sem azonos, 
vonatkozik ez elsősorban egyes récefajokra. Állítólag ez azért 
van, mert a hím és a nőstény eltérő időben vedlik.

A vedlés jelensége érzékenyen befolyásolja a madárvonu
lást, a tollruha cseréje idején szó sem lehet vonulásról, egy-két 
hétre a vízimadarak kényszerpihenőn vannak, ezt az időt azon
ban bekalkulálják a vonulásba. A vedlés a vonulás irányába is 
beleszól. A madarak vedlés idején a legkiszolgáltatottabbak, 
éppen ezért a vedlés helyét nagy gonddal választják ki, akár 
több ezer kilométert is megtesznek azért, hogy nyugalmas 
vedlőhelyet találjanak maguknak. Tavasszal színpompás a 
madarak nászruhája, a díszes tollazat a párválasztást segíti, 
a családalapítást szolgálja. Nyárra megkopik, elhasználódik a 
nnadártoll. A kopott evezőtollakkal nem biztonságos a repülés.

Vedléskor a madár sok veszéllyel találja magát szemben, 
ugyanakkor fokozott táplálékfelvételre szorul az új tollazat ki-

< A túzok kemény teleken elvonul költőhelyéről



alakítása miatt. Az északon fészkelő vadludaknak alig marad 
idejük a rövid sarkvidéki nyáron a fiókák felnevelésére, nem
hogy még ott várják be a vedlést is. A vadkacsák hímjei, a 
gácsérok már a nyár elején csapatokba verődnek, indulnak a 
vedlőhelyekre, a tojók csak a fiókanevelés befejeztével csat
lakozhatnak. Az Európában költő kacsák Ázsiába ruccannak 
át vedleni potom négyezer kilométeres utat megtéve. A vízi
madarak, kacsák, libák leghíresebb vedlőhelye a Volga folyó 
deltája, ahol nyaranta 4-5 millió különböző úszómadár vedlik, 
szaknyelven lohosodik. A vedlés kiváltotta vonulás még nem 
az igazi, amolyan szükséges kényszermegoldás, köztes vonu
lás az igazi megkezdése előtt.

Vándormadaraink több ezer kilométert megtéve is téved- 
hetetlenül jutnak el kitűzött úti céljukhoz, pedig sem térkép, 
sem iránytű nem áll a rendelkezésükre. A madarak tájékozódó 
képessége régtől izgalomban tartja az ember fantáziáját, de 
a vándormadarak tájékozódási képességét mind a mai napig 
nem sikerült teljes egészében megfejteni. Logikusnak látszik 
a feltevés, hogy a fiatal vándormadarak szüleiktől veszik át,
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tanulják meg a költözés útvonalát, majd adják tovább utódaik
nak. Ennek az állításnak a bizonyítása érdekében több kísérle
tet végeztek a gólyákkal.

A Németország területén fészkelő gólyák egy része a Gib
raltáron keresztül vonul, kivéve a keleti tartományok gólyáit, 
mert ezek a Boszporuszt átröpülve érik el a Nílus völgyét. A 
gólya több családból összeverődő csoportokban vonul. Több 
fiatal gólyát befogtak és csak akkor engedték útjukra őket, 
amikor már az öregek elvonultak. Az így visszatartott fiatalok 
követték szüleik útját, habár először indultak el.

Ezek a kísérletek azt igazolták, hogy a gólyák öröklik a fajra 
jellemző vonulási stratégiát, de ez a szokásmód a gyakorlatban 
meg is változhat, tehát nemcsak arról van szó, hogy a fiatalok 
vonuláskor követik a tapasztalt utazókat, szüleiket. Előfordul az 
is, hogy a szülőmadarak és utódaik vonulási időpontja és vég
célja is különbözik. Ilyen tulajdonságokkal rendelkezik például 
a mindenfelé gyakori seregély.

Vonuláskor a magasban röpülő madár nagy távolságokra 
ellát. A száz méter magasan repülő madár 42 kilométer su
garú kört lát be. Ezer méter magasságból tiszta időben több 
mint száz kilométerre ellátni. A közismert tőkés récék éjjel és 
nappal is egyaránt vonulnak, ami azt jelenti, hogy más mó
don tájékozódnak nappal és másként éjszaka. A legbiztosabb 
támpont a felhőtlen égen a nap. Vonulás közben a madarak a 
tapasztalat és a látott földi terepadottságok mellett az égbolt 
jeleire, tájékozódási pontjaira is figyelnek. Bebizonyosodott, 
hogy a vonuló seregélyek a nap állását is felhasználják a tájé
kozódáshoz. Az éjjel vonuló madarak tájékozódási módjának 
felderítése érdekében planetáriumot, mesterséges éjszakai 
égboltot varázsoltak a nyugtalan, fogságból kitömi és vonulni 
akaró vándormadarak elébe. Kiderült, hogy az éjszaka vonuló 
madarak útjuk során az égitestek állására támaszkodva találják 
meg a helyes irányt. Amikor a mesterséges égbolton megvál
toztatták az égitestek helyét, a vándormadarak az új helyzethez 
igazodva próbáltak kijutni a fogságból. Érdekes, hogy a hold
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nemhogy segítené, hanem inkább zavarja a madárvonulást, 
ez azért van, mert a csillagfényes égbolthoz képest a hold ál
landóan változtatja pályáját. A holdfény félrevezetheti a vonuló 
vándormadarakat. Éppúgy, mint a világítótornyok vagy a váro
sok éjszakai fényei.

Minden élőlény, a növények, állatok és az emberek is ren
delkeznek olyan, eddig még meg nem magyarázott képes
séggel, amely lehetővé teszi az idő múlásának érzékelését. 
Az állatok viselkedése, az ember tevékenysége időhöz kötött, 
általában ismétlődő ritmusokból áll. Az időmérő képesség és 
a tájékozódás között valamiféle kapcsolat van, hiszen a meg
világítás időtartalmának mesterséges növelésével vagy csök
kentésével meg lehet változtatni a fogságból szabadulni aka
ró seregély kitörési irányát. Azaz a megvilágítás időtartalmától 
függően más-más irányban szeretne útra kelni. Kísérletek iga
zolták, hogy a vándormadarak csak akkor tudnak a nap és a 
csillagok állásából tájékozódni, ha biológiai órájuk zavartalanul 
működik. A postagalambok kitűnő tájékozódásukról ismertek. 
A fiatal postagalamboknak három hónapra van szükségük, 
hogy a nap járását figyelve elsajátítsák a tájékozódás képes
ségét.

A vándormadarak tájékozódását segíti az uralkodó szél
irány is. Sok vándormadár kihasználja az állandósult szeleket. 
A szelek szárnyán könnyebb az utazás, kevesebb energiát 
emészt fel a repülés, és ha a megfelelő cél felé viszi a vándor
madarak seregeit, akkor kétszeresen is áldásos lehet. Még ma 
is vita tárgya, hogy a föld mágneses erőtere segíti-e a mada
rakat a tájékozódásban. Állítólag a vörösbegy rossz időben is 
kitűnően tájékozódik a föld mágneses erővonalainak köszön
hetően. A földi mágnesesség kihatással van a postagalambok 
tájékozódási képességeire is. Ezt úgy próbálták bebizonyítani, 
hogy a postagalambok szárnya alá kicsiny mágnest erősítet
tek, ami miatt azok elvesztették tájékozódási képességüket. 
Meglehet azonban, hogy a kísérleteknek semmi közül sincs 
a földmágnesességhez, lehet, hogy egész más hatással volt 
a galambokra helyezett mágnes. A galambokkal ellentétben a 
seregélyeket a legcsekélyebb mértékben sem befolyásolta a

mágneses zavarás. A madárvonulásban van még jó néhány 
megválaszolatlan kérdés, kutatni való téma.

A vonuló madárseregeket a technika korszerű vívmányai 
mellett is nehéz nyomon követni. A földhözragadt ember eset
leg helikopterrel vagy repülővel eredhet a nyomukba, de tar
tósan követni a vonuló madarakat, különösen, ha azok nagy 
területen szétszóródva, fokról fokra közelítik meg a telelőte
rületüket, szinte elképzelhetetlen. Ahhoz, hogy hozamosabb 
ideig valahogyan nyomon tudjuk követni a vándormadarakat, 
valamiféle tartós megjelölésükre van szükség, az eredményes 
munkához pedig az adatok tömegének a begyűjtését kell el
végezni. Mindezek a problémák, a megfigyelés nehézségei 
komoly feladat elé állítják a kutatókat. E téren az utóbbi évek 
hozták meg az áttörést. A madarak hátára erősíthető, műhold
dal követhető rádióadók révén sok új információhoz jutottak a 
kutatók a madarak vonulási útvonalainak a felderítésében.

A madarak jelölése, a gyűrűzés kezdete a XIX. század vé
gére nyúlik vissza. 1899-ben egy dán gimnáziumi tanár, bizo
nyos Mortensen első ízben kísérelt meg gólyákra és vadka
csákra sorszámmal és postacímmel ellátott fémgyűrűt rakni.



< Repülő gólya

Nagy szerencséje volt a lelkes természetbúvárnak, mert a 
megjelölt lábú vándormadarak közül a következő évben visz- 
szajelentettek néhányat.

A madár lábára kerülő könnyű alumíniumgyűrű csak akkor 
ad információt, ha valahol ismét kézre kerül a madár, hálóval 
vagy más módon befogják, esetleg lelövik, vagy elpusztulva 
megtalálják. Ha valaki gyűrűzött madarat talált, a gyűrűn fellel
hető adatok, az intézmény rövidített címe alapján értesítheti a 
jelölőt a megkerült madárról. Temérdek adat gyűlt össze a száz 
éve folyó madárgyűrűzésnek köszönhetően. Külön nemzetközi 
adatbankban gyűjtik ezeket az értékes adatokat, amelyeknek 
köszönhetően sok vitás kérdésre fény derült a madárvonulás
ban.

A jelöléshez meg kell fogni a madarat, ami megint egy kü
lön probléma, sokszor fáradságos, időigényes munkával járó 
feladat. A fészken ülő fiókák gyűrűzésétől a vadlibák, kacsák, 
csapatainak rakéta vontatta hálókkal való befogásáig sokféle 
módszer áll az ornitológusok rendelkezésére. A legegysze
rűbbnek tűnik a fészken ülő fiókák meggyűrűzése. Könnyű 
dolga van a madarásznak, ha mondjuk egy szigeten fészkelő 
több ezer párból álló sirálytelepen jár, és csak le kell hajolnia, 
néhány óra alatt több száz fiókát is megjelölhet. Olykor azon
ban hatalmas fatörzsön vagy a ragadozó madár sziklafalak te
tején álló fészkéhez kell felmászni, ami már alpinistafelszerelést 
és ügyességet igénylő feladat.

A radar és a madarakra erősíthető parányi rádióadó for
radalmasította korunkban a vonuláskutatást, ezek a modern 
módszerek azonban még korántsem jelentik azt, hogy a ha
gyományos gyűrűzés kimegy a divatból. A vonuló madarak 
azonosításának többi módszere is kezd elterjedni. A madarak 
szárnyhosszának pontos mérésével például különbséget le
het tenni az Észak-Európában és Közép-Európában fészke-

Mutasd a lábad, megmondom ki vagy!
Színes gyűrűt viselő fiatal sárgalábú sirály >
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lő nádíposzáták között. Az északabbra fészkelő madaraknak 
hosszabb utat kell megtenniük a dél felé vezető útjuk során, 
ezért szárnyuk valamivel hosszabb.

Alumínium helyett műanyag

A XX. század utolsó éveiben egyre inkább a színes jelölő
gyűrűk használata került előtérbe, ami áttörést hozott a sirá
lyok és a náluk nagyobb testű madarak vonuláskutatásában. 
A hagyományos alumíniumgyűrűkkel szemben a sirályméretű 
és a nagyobb testű madarak lábára felrakott 2-4 betűt, illetve 
számot tartalmazó, kétszínű, tartós műanyagból készült gyűrűk 
távcsővel vagy erős teleszkóppal akár 100-150 méter távol
ságból is leolvashatók. Korábban a gyűrűs madárról érkezett 
jelentés általában azt jelentette, hogy a gyűrűs madár elpusz
tult, valaki megtalálta és levette a lábáról az alumíniumgyűrűt, 
majd azt (vagy csak a gyűrűn olvasható adatokat) visszaküldte 
az adott ország gyűrűző központjába. A színes gyűrűs mada-
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rak közül sokszorta többet megfigyelnek az általában önkéntes 
madármegfigyelők. A sorozatos észlelések nyomán egy-egy 
színes gyűrűs madarat nyomon lehet követni kóborlásai so
rán, sok új adat gyűlik össze az ilyen madarak telelőterület- és 
fészkelőterület-hűségéről, a két megfigyelés között megtett út
ról, a madár koráról stb.

A színes gyűrűs madárjelölés száz évvel az első gyűrűzési 
próbálkozások után új korszakot indított el a madárvonulás- 
kutatás terén.

A Vajdasági Madártani és Madárvédelmi Egyesület (2011 - 
tői Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület) is bekap
csolódott a színes gyűrűs madárjelölési akciókba. Tartomá
nyunkban színes gyűrűkkel jelöltek már fekete gólyákat, nagy 
kócsagokat, kanalas gémeket, kis kárókatonákat, kék vércsé
ket, szalakótákat, dankasirályokat, valamint szerecsensirályo- 
kat is.

Évente sok-sok ezer vándormadár viszi magával veszélyes 
útjára a jelölőgyűrűket. A gyűrűs példányok ezreiből azonban 
csak nagyon-nagyon kevés kerül avatott kezekbe, sok vadász 
mind a mai napig nincs tisztában vele, hogy mi is a teendő, 
amikor gyűrűt viselő madarat ejt el. Általában mint kuriózumot 
mutogatják ismerőseiknek, hogy gyűrűs madártrófea került a 
birtokukba ahelyett, hogy a megkerülést jelentenék valamelyik 
gyűrűző központnak vagy szakavatott egyénnek, aki tudja, mi 
a teendő ilyen esetben.

A gyűrűs példányok megkerülésének nagyobb az esélye, 
ha vadászható madárfajról van szó. Európában évente több 
mint egymillió különféle vízimadár, főleg kacsa került puska
végre. A gyűrűt viselő példányokról több visszajelzés érkezik, 
a meggyűrűzött kacsák mintegy 15 százalékát jelentik vissza. 
A vadászat szempontjából kevésbé értékes vándormadarak 
esetében a megkerülés aránya jóval tíz százalék alatt van, és 
csak ritkán éri el az öt százalékot. A nagyobb termetű mada
rak, mint amilyenek a sirályok, megkerülése eléri a 4-5 száza
lékot, de amióta színes gyűrűs jelölés folyik, a megkerülések, 
azaz a leolvasások száma 30 százalék fölé emelkedett, ami 
nagyon nagy előrehaladást jelent.

Az apró énekesmadarak közül sok ezret meg kell jelölni 
ahhoz, hogy néhányról hírt kapjon a gyűrűző. A poszáták, a 
fecskék esetében a megkerülési arány legfeljebb fél-egy szá
zalék körül alakul. Ezekről a fajokról még mindig nem tudjuk 
pontosan, hol töltik a telet, csak annyit, hogy valahol Afrikában.

A madárvonulás-kutatásnak még számos vitás kérdés
re kell megadnia a jövőben a feleletet, de talán még ennél is 
fontosabb, előbbre való a madárvédelem megszervezése. A 
vonuló madárseregek hosszú és viszontagságos útjuk során 
nemcsak a természet veszélyeivel szembesülnek, hanem el 
kell viselniük, túl kell élniük az ember környezetalakító tényke
désének súlyos következményeit, a természetrombolás te
remtette új feltételek között is fenn kell valahogy maradniuk, 
a túlélésért folytatott küzdelemből győztesként kell kikerülniük. 
Ahány országon vonulnak át vándormadaraink, annyiféle kö
rülmény közé kerülnek. Legveszélyesebbek a mediterrán or
szágok, amelyeken keresztül vezet az út a fekete kontinens
re. Ezekben a Földközi-tenger menti országokban évente a 
vándormadarak millióit gyilkolják halomra. Mindaddig, amíg 
az európai fürjek állománya nem csökkent drasztikusan, csak 
Egyiptomból telente 6-7 millió fürjet szállítottak a nyugat-euró- 
pai piacra.

A Nemzetközi Madárvédelmi Tanács (ICBP) kezdeménye
zésére felmérték, hogy valójában mekkora is az a pusztítás, 
amit a mediterráneumban évente elkövetnek. Az adatok lesúj- 
tóak: a térségben több mint 10 millió állig felfegyverzett vadász 
és gátlástalan orvvadász kegyetlen mészárlást visz végbe. A 
vadászat Málta szigetén a legkíméletlenebb, pedig éppen itt 
van a vándormadarak egyik fontos pihenőhelye a tenger fölött 
vezető hosszú útjuk során. Nem sokkal jobb a helyzet Olaszor
szágban, Franciaországban, Spanyolországban és az észak- 
afrikai államokban sem. Libanonban és Szíriában összesen 
több mint 30 millió vándormadarat lőnek telente!

Az Arab-félszigeten sem kímélik vándormadarainkat, az 
első színes gyűrűvel is ellátott, Bánátban gyűrűzött szalakótánk

Lelőtt kis kárókatonák a hódegyházi halastavon >



2011 áprilisában éppen Szaúd-Arábiábán, a hazaút során 
került kézre, méghozzá úgy, hogy tucatnyi másik szalakótával 
és húsz-egynéhány sárgarigóval együtt egyszerűen lepuffan- 
tották. Az olajdollárokban dúskáló arab sejkek kedvelt hobbija 
a vadászat, mindenre lőnek, ami mozog, repül. Állítólag még 
meg is főzik és elfogyasztják a szép színes énekesmadarakat. 
Megdöbbentő mészárlás, és úgy tűnik, hogy nem sokat tehe
tünk ellene.

A vadászat korlátozása mellett meg kellene kísérelni a ma
darak élőhelyének a megvédését is, mert csak nyugodt fész- 
kelési és táplálkozási feltételek biztosításával menthetjük meg 
az egyes fajokat a teljes kipusztulástól.

Végül is hol töltik a telet az Európában és nálunk, a Vaj
daságban is honos vándormadarak. A vonulási útvonal, amit 
főleg a gyűrűzési adatokból tudunk, legtöbb vándormadár 
esetében szárazföldünk felett, a tengerpart vonulatát követve, 
sokszor nagy kerülővel, de déli irányba vezet. Csak kevés ma
dárfaj képes olyan rekordokra, hogy egyhuzamban átrepülje a 
Földközi-tengert. Ez nem is meglepő, hiszen a madarak több

sége képtelen a vízen megpihenni, de még az úszni tudó vízi
madaraknak is gondot okoz a nyílt tengeren táplálékot találni.

A vidékünkön fészkelő vándormadarak egy része azzal is 
megelégszik, ha az óvilág fagymentes tengerparti vagy na
gyobb vízparti részein, esetleg éppen a szárazföld belsejében 
meghúzódhat, és ott várhatja be a következő tavaszt. Euró
pában az északon költő kacsák, récék, bukók, ludak, hattyúk 
kisebb-nagyobb parti madarak egy része a déli áramlatoknak 
köszönhetően enyhébb klímájú Balti-tenger és az Atlanti-óceán 
partvidékén töltik a telet. Dél-Európában már jóval több madár 
telel. Több mint 150 madárfaj vág neki a Földközi-tengernek, a 
fekete kontinensen elterülő telelőterületek, a kedvező éghajlat 
és táplálkozási feltételeket nyújtó vidékek felé. Mindig a legrö
videbb utat választják, a félszigetek és a szigetek mintegy hidat 
képeznek Afrika felé. A fáradt vándorok olykor a fehérhajókra is 
leszállnak megpihenni.

A Földközi-tenger partvidékén több mint harminc faj böjtöli 
ki a telet, csaknem ugyanennyi vándormadárfaj meg sem áll a 
dél-afrikai területekig. Afrika legdélebbi részéig két tucat ma
dárfaj jut el, de csaknem ennyi választja úti céljául a trópusi Kö
zép-Afrikát. Míg nálunk tombol a hideg tél, a vándormadarak 
egy része, tíz-egynéhány faj Kelet-Afrikában érzi magát otthon, 
a Nílus folyó környéke is alkalmas telelőterület, sőt a Szaha
ra vidékén is találnak megfelelő táplálékforrást egyes költöző 
madaraink. Sok madárfajról azonban még mindig nem tudjuk, 
hogy hol tölti a telet.

A hatalmas afrikai kontinensen szétszóródó vándorma
darainkról, az ottani viselkedésükről, táplálkozásukról, moz
gásukról keveset tudunk, az afrikai országokban a madártani 
kutatások még gyerekcipőben járnak, főleg az Európából és 
a többi kontinensről odaérkező külföldiek ideiglenes akcióiban 
merülnek ki. Ha a telelőterületeken is intenzívebb madárgyűrű- 
zés folyna, jóval többet megtudhatnánk. Az Afrikában megje
lölt vándormadár európai megkerülése is ugyanolyan értékes 
adat, mint amikor az általunk gyűrűzött példányokról érkezik hír. 
Az egykori gyarmatországok nagy része sajnos napjainkban is 
sok gazdasági, etnikai, politikai és más problémával, népélel
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mezési gondokkal küszködik, nem csoda hát, ha a vándorma
darakban is előbb látnak táplálékot, mint gyűrűzésre alkalmas, 
a tudomány nemes céljait szolgáló hírvivőt.

Benépesül a Ludas-parti madárvárta

A madárgyűrűzés kezdete óta eltelt több mint száz évben a 
világon sok millió madarat gyűrűztek meg. A sorszámmal, fel
irattal ellátott könnyű alumíniumgyűrű jól bevált. A módszernek 
köszönhetően számos madárfaj vonulási útvonalát és telelő
állomását sikerült viszonylag pontosan nyomon követni, illetve 
felden'teni. Sok apró énekes esetében azonban még ma is 
inkább csak találgatjuk, melyik útvonalon közelíti meg telelő
területeit.

Tájainkon először 1910-ben gyűrűztek madarat, Jugoszlá
viában először a zágrábi omitológiai központ irányításával folyt 
a madárjelölés egészen az 1990-es évek elejéig, az ország 
széthullásáig. Szerbiában a madárgyűrűzés koordinálását, a 
gyűrűkiadást és adatnyilvántartást a belgrádi Természettudo
mányi Múzeum végzi.

Vajdaságban a vándormadarak jelölését, gyűrűzését az 
1980-as évek közepéig csak maroknyi lelkes amatőr ornito
lógus végezte. Közülük is külön elismerés illeti a zentai szár
mazású, 1991-ben Nagybecskereken elhunyt Pelle István ve
gyészmérnököt, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a gólya- 
gyűrűzés és általában a madárkutatás terén. Életében a gólyák 
ezreit gyűrűzte meg Vajdaság-szerte. Segítőtársaival több ezer 
fészken ülő fiókát jelölt meg, amelyek közül szép számmal ke
rültek meg a környező és az afrikai országokból, sőt vajdasági 
gyűrűs gólyát még Indiában is találtak. A gólyák megkerülési 
adataiból lassan összeállt a kép, hogy merre is vonulnak, és 
hol töltik legszívesebben a telet. A mai napig egy Zentán gyű
rűzött gólya a távolságtartó rekorder, a kikelés helyétől 9240 
kilométerre került meg Dél-Afrikában.

A Ludasi-tó partján 1987 áprilisában alakult meg az öko
lógusok egyesülete, amelyik az 1984-ben elhunyt Csornai Ri- 
chárd gyógyszerész és ornitológus nevét viseli. Az egyesület

ben az ornitológusok voltak a legtevékenyebbek. Az 1985-órta 
rendszeressé vált gyűrűzőakciók, madárjelölő táborok szép 
eredményeket hoztak. A táborok első két évtizedében mintegy 
70-80 000 madarat sikerült megjelölni, és a gyűrűzött fajok 
listája meghaladja a százat. A két tavaszi gyűrűzőtábort kö
vetően, 1987-től már szervezett nyári madárvonulás-kutatás, 
gyűrűzés folyik a Hajdújárásnál, a Ludasi-tó partján kialakított 
madárvártán.

A nyári madárgyűrűző akciókon egyhetes váltásokban ál
talános és középiskolás diákok, egyetemisták, madárbarátok 
csoportjai szakemberek irányítása mellett kutatják a tó élővilá
gát, folytatják korábban megkezdett munkát. Minden évben 
több ezer nádiposzáta, barkóscinege, fecske és egyéb ma
dárfaj kerül befogásra, és a külföldön jelölt vonuló-kóborló ma
darakból is számos példány éppen itt, a Ludasi-tó nádasában 
került kézre.

A keleti vonulási útvonal felkutatása

A ludasi gyűrűzőtáborban 1989 nyarán a szakmai irányí
tást, a gyűrűzéssel kapcsolatos teendőket a Magyar Madárta
ni Egyesület tapasztalt gyűrűzői vállalták magukra. A Budapest 
közelében, Ócsán működő gyűrűzőtáborba viszont a fiatal vaj
dasági madárbarátok látogattak el tapasztalatgyűjtés, a nem
zetközileg elfogadott madárgyűrűzési és mérési módszerek 
elsajátítása céljából. A nyári ludasi gyűrűzőtáborok beindításá
ban dr. Csörgő Tibor, a MME vérbeli ornitológusa is részt vett. 
A Magyar Szónak adott akkori nyilatkozatából idézünk:

Az énekesmadár-gyűrűzés és ezen belül különösen a 
nádiposzáta-gyűrűzés a múlt század hetvenes éveiben vett 
nagy lendületet Magyarországon, majd tovább lépve célul 
tűztük ki olyan gyűrűzőállomás-hálózat létrehozását, amely 
Magyarországtól Európa déli részéig felölelné a madarak ke
leti vonulási útvonalát. Az énekesmadarak nagy testű rokona-

A cserregő nádiposzáta gyűrűzés után „ellenőrzi”
a róla felvett adatokat >



iktól eltérően vonulásuk alkalmával nem szelik át a tengereket. 
Északról dél felé haladva, a Földközi-tengerhez érve annak 
partvonalát követve folytatják útjukat, és így jutnak el a telelőte
rületeikre. A nyugati, délnyugati vonulási irány már nagyrészt ki 
van kutatva. A vándormadarak a nyugat-európai vonulási útvo
nalon elindulnak, például Skandináviából és Németországon, 
Spanyolországon át a Gibraltári-szorosnál átrepülik a tengert, 
és Marokkó felett érik le a fekete kontinenst.

Magyarországon az 1970-es évek közepétől kialakult a 
gyűrűzőtáborok hálózata. Az Észak-Európában költő énekes- 
madarak egy része, mint amilyen például a csilpcsalpfüzike 
vagy a cserregő nádiposzáta, nem jelenik meg a Kárpát-me- 
dencében, ezt a számyméretek, a számyformula méréséből 
tudjuk; nincsenek olyan befogások, olyan egyedek, amelyek
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az északi populációra jellemző méreteket viselnék magukon. 
Az észak-európai énekesmadarak szárnya majdnem egy 
centivel hosszabb, mint a nálunk költő példányoké. Ezek az 
énekesmadarak költőhelyükről elindulva nagy valószínűség
gel egyenesen délnek veszik az irányt, és átszelik az orosz 
pusztákat anélkül, hogy felbukkannának a Kárpát-medencé
ben, és így jutnak el Kis-Ázsiába, majd onnan tovább Afrikába. 
Majdnem biztos, hogy így vonul a Ludason is sokat gyűrűzött 
cserregő nádiposzáta észak-európai populációja is. Bár né
hány kóborló északi példány betéved a Kárpát-medencébe, 
de nagy tömegben nem mutathatók ki a hosszabb, hegye
sebb szárnyú példányok.

Ezek a madarak tehát valahogyan eljutnak a telelőhelyekre, 
s ezt az útvonalat jó volna pontosabban tisztázni. Ehhez kelle
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ne egy olyan hálózat, amelynek a ludasi gyűrűzőtábor a máso
dik állomása, ha úgy vesszük, hogy a Budapesttől nem mesz- 
sze délre található ócsai az első. A ludasi táborhoz illeszkedne 
egy délebbi pont, mondjuk valahol Macedóniában, azután a 
végső állomás lenne egy törökországi. A föltételezett vonulási 
útvonalak további részében, Izraelben például már gyűrűznek, 
Afrikába meg úgysem tudunk eljutni, ahová feltételezzük, hogy 
mennek az énekesmadaraink. A cél, felderíteni a keleti vonu
lási útvonalat.

A fő cél ez, de számtalan apróbb betétcélja is van egy-egy 
ilyen madárgyűrűző akciónak, tábornak. Az iskolás gyerekek 
számára a természet, a madarak megismerése igazi élményt 
jelent. Ezenkívül, a begyűjtött biometriai adatok -  számyméret, 
testtömeg, kondíció -  feldolgozásával érdekes populációvizs
gálatokat lehet végezni” -  mondta Csörgő Tibor.

Az azóta eltelt több mint két évtizedben a madárgyűrűzés 
fellendülésének köszönhetően számos madárfaj vonulási útvo
naláról sikerült közelebbi információkat szerezni. A Magyar Ma
dártani Egyesület Madárgyűrűző Központja az 1908-tól 2006- 
ig rendelkezésre álló összes madárgyűrűzési és megkerülési 
adatot feldolgozta. A gyűrűzési adatbank számítógépes adat
bázisában összesen 4,2 millió adat gyűlt össze. A hatalmas 
adatbázis feldolgozásának látványos eredménye a Kossuth Ki
adó által 2009-ben megjelentetett 670 oldalas, térképekkel és 
színes rajzokkal, ábrákkal gazdagon illusztrált pazar kiadvány, 
a Magyar madárvonulási atlasz. A tekintélyes kiadványból sok 
érdekes adatot tudhatunk meg madaraink vonulási szokásai
ról, vándorlási útvonalaikról és telelőterületeikről.

A palicsi dankasirály-gyűrűzés 
első eredményei

A dankasirály közismert madár, egész évben alkalmunk van 
megfigyelni. A folyókon, tavakon, halastavakon, mocsarak kör
nyékén, mindenütt, ahol nagyobb vízfelület van, csapatosan 
bukkannak fel, az alkalmas helyeken, a vízinövény-uszadékon, 
a szigeteken kisebb nagyobb telepekben rendszeresen költe

nek. Minden évben költenek a Palicsi-tó szigetein is. A dan
kasirály fészekben ülő aprócska fiókái hálás gyűrűzőalanyok, 
mivel egy-egy telepen több ezer pár is költ, viszonylag rövid 
idő alatt meggyűrűzhető nagyszámú fióka. Az apró énekesma
daraktól eltérően a nagyobb termetű sirályok közül több kézre 
kerül, és így gyakoribb a visszajelzés a gyűrűs példányokról.

A Palicsi-tó szigetein a nyolcvanas évek eleje óta folyik 
rendszeres dankasirály-gyűrűzés. Özvegy József 1981 -1982- 
ben nagyobb számú fiókát gyűrűzött a szigeteken. Ezek voltak 
az első megjelölt dankasirályok a Palicsi-tó szigetein, közülük 
1984 márciusában három sirály kézre került Dél-Spanyolor- 
szágban, 1655 kilométerre a gyűrűzés helyétől. Egy másik 
, 1982-ben jelölt példány 1985 januárjában Dél-Franciaország- 
ban, a Rhone folyó deltavidékén került elő. A Rhone deltájá
ban még három, Palicson gyűrűzött dankasirály került meg. 
A megkerülések időpontjából (december és január) arra lehet 
következtetni, hogy a mi dankasirályaink előszeretettel töltik a 
telet ezen a Földközi-tengerhez közel eső mocsaras vidéken.

Hasonlóan négy megkerülés van Észak-Olaszországban 
Ferrara, Treviso és Bologna környékéről, az Adriai-tengertől 
nem messze, ezek is őszi-téli leletek. A Palicsi-tó szigetein 
jelölt dankasirály-fiókák közül Észak-Afrikában, Algériában is 
kézre került egy-egy példány. Az általam 1984. május 31-én 
jelölt sirályfióka ugyanaz év decemberében már Afrikában volt. 
A fiatal dankasirály-fiókák a kikelés helyéről szinte a szélrózsa 
minden irányába elkóborolnak, ezt bizonyítják a szomszédos 
Romániából, Arad környékéről érkezett jelentések. Itt két pél
dány is előkerült, mindkettő a nyári kóborlás idején.

Érdekes véletlenek is vannak: 1986 áprilisában gyűrűz
tem a dankasirály-fiókákat a Palicsi-tavon, majd három évre 
rá, 1989 májusában megtaláltam az általam jelölt egyik sirály 
tetemét a hódegyházi halastó mellett. Valószínűnek látszik, 
hogy a Palicsi-tó szigetein kikelt fióka felnőttkorban visszatérve 
a szülőföldjére a hódegyházi halastavon szeretett volna költeni, 
ami madárviszonylatban csak néhány számycsapásra van a 
Palicsi-tótól. A Palicsi-tavon 1984-től 1989-ig öt év alatt csak
nem kétezer dankasirály-fióka lábára került gyűrű. Az eredmé



nyék, a megkerülések egyértelműen mutatják, hogy a nálunk 
kikelő dankasirályok határozottan nyugat-délnyugati irányba 
vonulnak, és a Földközi-tenger partvidékén telelnek, de elkó
borolnak a kontinens belsejébe is.

Korai vándorok

A decemberi igazi tél után eben az évben a január már 
csak enyhe télutó volt. Hamar beköszöntött a tavasz, a ván
dormadaraink ezt mintha csak megérezték volna, egy részük 
már február utolsó hetében megjelent vidékünkön. Guelminó 
János zentai nyugalmazott biológiatanár február 28-án már 
látott egy gólyát a Tisza felett észak felé repülni. Március kö
zepére szoktak megérkezni az első gólyák, a februári gólya 
ritkaságnak számít mifelénk. Magam is tapasztaltam február 
végi terepjárásaim alkalmával, hogy a tavasz már az ajtónkon 
kopogtat. A telelésről költőterületeik felé tartó bíbicek, cankók 
és kócsagok nagy számban keresgéltek a kapitány-réti halas
tó egyik leengedett tómedrében. Több száz nagy goda, még 
több pajzsos cankó és bíbic szedegetett az iszapos tófené
ken. A sekély vízben 15-20 kecses nagy kócsag lesett zsák
mányra szürke gémek társaságában. A mederben sok volt a 
dankasirály is, egy részük már kezdte felvenni a nászruhát, a 
fejük csokoládébama színt kapott. A vadrécék csapatai is egy
mást érték.

Február végén a pusztán ugyancsak megpezsdül az élet. 
A legelő belvízmentes, magasabb fekvésű részein az ürgék 
hamar felébrednek téli álmukból, és a föld alá vezető járata
ik nyílásából kíváncsian kandikáltak ki a kellemesen cirógató 
tavaszias napsütésben, pedig a naptár szerint még javában 
benne jártunk a télben. A pacsirtadal hamisítatlan tavaszi han
gulatot kölcsönzött a tájnak, a búbospacsirta-párok vidáman 
kergetőztek az út menti töltésoldalakon. A vizenyős, tocsogós 
rétek jellegzetes fészkelő madara, a piroslábú cankó füttyen
tésszerű hívóhangja elárulta, hogy már ők is visszatértek hosz- 
szú vándorújukról. A vándormadaraink megjelenésével azon
ban még nem tűntek el a téli vendégmadaraink. Az út menti
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száraz, gazos árokpartokon még csapatosan szedegettek a 
kenderikéket, a Tisza menti erdőkben, a gyümölcsösökben 
még ott hangoskodtak a bogyókra „vadászó” fenyőrigók. A 
villanypóznákon és a síkság monotóniáját megtörő facsopor
tokban, a kihajló ágvégeken ott üldögéltek az egerészölyvek, 
amelyek valahonnan északabbról húzódtak le hozzánk az ot
tani sokkal zordabb tél elől. A szántások és legelők állandó 
lakóinak, a különféle rágcsálóknak az aktivitása télen sem 
csökken, a lomha ragadozók, az egerészölyvek találnak ma
guknak elegendő zsákmányállatot. Kisebb számban, de rend
szeresen megfigyelhetők az ölyvnél valamivel ügyesebb raga
dozók, a kékes rétihéják. Közülük is leginkább a barna ruhás, 
fehér farkcsíkjáról felismerhető tojók mutatkoznak gyakrabban. 
A hamvasszürke hímek ritkábban bukkannak fel. A parkok és 
erdők február vége felé már hangosak a fészkelőterületüket 
elfoglaló és védelmező cinegék énekétől.

Március elsején a Törökkanizsa mellett S alakban el
terülő halastavat kerestem fel. Itt is a kapitány-rétihez 
hasonló látvány fogadott, a leengedett tómederben hem
zsegtek a pajzsos cankók és nagy godák, bíbic is szép 
számmal akadt, és több mint 20 nagy kócsag vadászga- 
tott a sekély vízben. Az északi tó vizén a kacsák domi
náltak, sok volt a barátréce, legalább 400-500 példányt 
számoltam össze, több mint tucatnyi volt a kontyos réce, 
a fekete ruhás, fehér hasú hímek egymás után merültek 
alá, 6-7 pár kis bukó is volt a tavon, ezekből egy helyen 
soha ennyit nem láttam. A kis bukókkal tartott néhány 
nagy bukó is, ez is ritka átvonuló madarunk. A sokféle 
vadréce, a búbos vöcskök és a szárcsák kavalkádja igazi 
vízimadár-paradicsomra hasonlított.

A partot övező szegélynádasban is nagy volt a forgalom. 
A szarkák csapatosan ereszkedtek be a nádba, nem tudni, 
mit kereshettek ott. A barkóscinegék csilingelő hangja mindig 
kellemes színfoltja egy-egy terepjárásnak. A vízparti fűzcsoport 
egyik lehajló ágán a függőcinege tavalyi fészkét hintáztatta az 
enyhén lengedező kora tavaszi szél. Hamarosan új fészek épí
tésébe kezdenek ezek az apró és egyedülálló fészekszövési
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technika birtokában lévő madárkák, a fészekkészítés nagy
mesterei.

Madárfelvonulás a tófenéken

Ősszel, amikor már hideg, párás, ködös homályba bur
kolózik reggelente a táj, aranysárga és bronzbarna leveleket 
kerget a gyakran viharos erővel feltámadó délkeleti szél, a 
nyugodtabb, szélcsendes napokon előszeretettel keresem 
fel valamelyik halastavunkat. Az őszi kirándulások mindig 
tartogatnak kellemes élményeket, szokatlan természeti tü

neményeket, érdekes madármegfigyelési lehetőségeket. 
Az őszi madárvonulás ideje egybeesik a halastavak leha
lászásával. Sokszor már nyár végén megkezdik a kiszemelt 
tórész vizének leengedését, hogy a sekély vízben, a meder
ben kialakított csatornákban, az úgynevezett halágyakban 
összegyűljön a termés, a hal, főleg a pontyok tömege. Az 
őszi halszüretre a messzi északon költő parti madarak vo
nuló seregei bukkannak fel és ellepik a nemrég még vízzel 
teli tó medrében.

A lehalászás komoly munka, a több vagon hal kiemelése 
még mindig sok kézi munkát igényel. Annak ellenére, hogy
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„csak" a halágyakban kell meghúzni a hálót, nincs az a halász, 
aki ne kapna reumát a hideg víztől, hiszen ott még a halász
csizma sem igen véd meg a csontokig hatoló hidegtől. Amíg a 
halászok a halkiemeléssel vannak elfoglalva, a madárseregek 
sem tétlenkednek. A kárókatonák kóborló kisebb-nagyobb 
csapatai előszeretettel dézsmálják a halat. Napi fejadagjuk 
legalább fél kiló hal, és a pontyot sem kímélik. A kárókatonák 
nemkívánatos vendégek a halastavakon, a halőrök gyakran 
megpróbálnak elejteni egy-egy hallopót, de ténykedésüket 
csak ritkán koronázza siker. A fekete tollruhás kárókatonák 
pontosan tudják, mekkora a vadászpuska lőtávolsága, a süví
tő sörétek már hatástalanok, kemény tollúkról úgy peregnek le, 
mint a vízcseppek, amikor a hallal a csőrükben felbukkannak 
a víz alól.

A XXI. század első évtizedében látványosan megnőtt az 
addig ritkaságszámba menő kis kárókatonák száma, a nagy 
testvérük mellett több százas, sőt ezres tömegekben is meg
jelentek a Kárpát-medence halastavain. Igazi sikertörténet a kis 
kárókatonák állománygyarapodása. Telente is szinte minden 
halastavon, csatornán, folyón csapatosan figyelhetők meg. A 
2012-es januári nemzetközi vízimadár-számlálási akció részve
vői (a Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület koordi
nálásával 170 madarász, amatőr ornitológus vett részt a szám
lálásban) a vajdasági vizeken több mint 12 500 kis kárókatonát 
vettek számba. A Dunán, főleg a folyam vajdasági alsó szaka
szán a nyolcezret is meghaladta a kis kormoránok száma.

A kis kárókatonák termetüknél fogva kisebb étvágyúak is, 
ezért nem jelentenek akkora veszélyt a halastavakra, mint a 
nagy kárókatonák, amelyek akár egy 70-80 dekás halat is ké
pesek egészben lenyelni.

A halállományra nézve a kormoránoknál sokkal ártalmat
lanabbak az ezres tömegekben gyülekező dankasirályok. A
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fehér madarak szinte elözönlik a tómedret, a jelenséget leg
inkább az afrikai tavak százezres flamingótömegeihez lehetne 
hasonlítani. A tó vizének leengedésekor óhatatlanul visszama
radó kis tavacskákban, apró „tengerszemekben” mindig ma
rad néhány kisebb hal, amelyik a sirályok gyomrában végzi. 
A lehalászás alatt álló halastavon a dankák és a nagy termetű 
sárgalábú sirályok egyben önkéntes köztisztasági alkalma
zottak is, ők takarítják el a haltetemeket. Ebben a munkában 
segítségükre vannak a mindenütt ott settenkedő, közismerten 
dögre járó szarkák és dolmányos varjak.

A sáros tófenék a vonulófélben lévő parti madarak igazi te- 
rülj-terülj asztalkája. A mederben gyülekeznek a cankók, a part
futók, a lilék és sárszalonkák is. A cankók a vízirovarokat, az 
iszapban megbúvó rákocskákat, rovarlárvákat, férgeket szedik 
össze. A sárszalonka például a hosszú csipeszre emlékezte
tő csőrével mélyen beleszúr a vizes talajba és anélkül, hogy 
látná, hol rejtőzködik a giliszta vagy rovarlárva, tévedhetetlenül
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megleli. Csőre érzékeny szerszám, tapintásra is alkalmas, ami 
nagyban elősegíti a zsákmányszerzést. Még egy érdekes tu
lajdonsága van ennek a hosszú, csipeszre emlékeztető csőr
nek. Mélyen az iszapba szúrva a madár nem képes szétnyitni 
csőrét, viszont a csőrhegye külön is szétnyitható. A cankók 
rövidebb csőre inkább a lágy iszapban való keresgélésre szol
gál. A lilék egészen rövid csőre csak a sáros meder felszínéről 
tudja felcsippenteni az eleséget, így azután a különböző fajok 
nem táplálékkonkurensei egymásnak. A madárfelvonulás ha
lastavainkon az első kemény fagyok beálltáig tart.

Felvonulás után

Május első heteiben végérvényesen lezajlik a nagy felvo
nulás, a vándormadarak zöme ekkorra már megérkezik köl
tőterületére, véget ér a több tízezres cankócsapatok átvonu
lása. A réteken, legelőkön, a mocsaras kiöntések és halasta
vak környékén óriási tömegekben időznek a cankófélék és a 
többi parti madár. A leggyakoribb cankófaj, a pajzsos cankó 
kisebb-nagyobb csapatokban figyelhető meg, magányosan 
kóborló, egyedül keresgélő példányaikkal csak nagy ritkán 
találkozhatunk. Ha ilyet látunk, az azt jelenti, hogy valahol a 
közelben ott van a vonuló sereg gerince is, amelyhez előbb- 
utóbb csatlakoznak a lemaradt példányok. A nedves, tocso- 
gós tavaszi legelőkön, pusztákon nemcsak megpihennek és 
táplálékot gyűjtenek a pajzsos cankók, ekkor zajlik a tojóknál 
termetesebb hímek párviadala is. A pajzzsal, azaz a hímek 
nyaki részén kialakult tollgallérral és hegyes csőrrel felfegyver
zett bajvívók küzdelme attrakciószámba megy. Szinte nincs két 
egyforma mintázatú és színezetű nyakpajzsot viselő hím. Min
den hím igyekszik ellenőrzés alatt tartani egy szűk kis területet, 
amit a tojók felkeresnek, és sor kerül a nászra. A párzás tehát 
még vonulás közben lezajlik. A párok csak a nász rövid idejére 
találkoznak, a hím hűtlen marad a megtermékenyített tojóhoz, 
éli a maga életét, az utódnevelés teljes egészében a tojóra há
rul. Ezért van az, hogy az északi tundravidék jellegzetes költő 
madarának a hímje már júliusban visszaérkezik, vonul dél felé.

Noha a pajzsos cankók násza vidékükön is megfigyelhető, 
esetleges költéséről nem tudunk.

A vonulás megkezdődött

Augusztus második felében már észrevehetően rövidülnek 
a nappalok, és rendszerint az idő is lehűl, csak ritkán emel
kedik a hőmérő higanyszála 25 fok fölé. Kora reggel egyre 
gyakrabban sűrű pára üli meg az alacsonyabb területeket, a 
felkelő nap sugarai a fűszálakat ellepő kövér hamnatcseppeken 
törnek meg. A körkörös pókhálón gyöngysor gyanánt apró, 
csillogó vízcseppek ragyognak. A levegő illata is az ősz kö
zelségéről árulkodik. A nap már nem kúszik olyan magasra az 
égen, hosszabbak az árnyékok, és egyre gyakrabban lehet 
látni, hallani a vonuló madárcsapatokat, bőven akad látnivaló a 
réteken és a vizeink mentén.

Augusztus vége, szeptember eleje a gyurgyalagok, vagy köz
ismertebb nevükön a méhészmadarak (házi méhet is fogyaszt) fő 
vonulási ideje. A néha kétszáz méter magasan kerengő, kavargó 
csapatok észrevétlenek maradnának, de elárulja őket jellegzetes 
„prütty-prütty” hangjuk. Vonulás közben a röpülő rovarokra vadá
szik ez a színpompás, a trópusi Afrika színes madárvilágát idéző 
gyönyörű madár. Csak ritkán ereszkedik le a csapat pihenőre. A 
kis termetű ragadozó madarak, a kék vércsék is ekkor kelnek útra, 
míg a közismertebb rokonuk, a vörös vércse kitart a legkemé
nyebb fagyokig, és ha nem túl zord az időjárás, a telet is átvészeli. 
A tavainkon és halastavainkon figyelhető meg a leglátványosabb 
madárvonulás. A pajzsos cankók nagy tömegei keresgélnek a víz 
szélében, apró rovarokat, lárvákat gyűjtenek a pihenőiken, ősz 
elején nagy tömegekben vonulnak át vidékünkön, bár a tavaszi 
vonulás kifejezettebb.

Ilyenkor láthatjuk a legtöbb réti cankót is, és olykor egy-egy rit
ka sárjáróra és fenyérfutóra is ráakadhatunk, a magas észak apró 
parti madarai nem mindennapi látványosságok. A halastó partján 
üldögélő szemlélő jutalma lehet a víz felett keringő kecses halász
sas megragadó látványa, amint a vizet kémleli és csak arra vár, 
hogy a vízfelszín alatt megpillantson egy halat, és máris össze



csukott szárnyakkal kődarabként zuhan alá. A felcsapódó hullá
mokban gyakran teljesen eltűnik, de a következő pillanatban már 
erős számycsapásokkal emelkedik ki a habokból, fel a magas
ba, karmai között a ficánkoló zsákmánnyal, amelyet mindig fejjel 
előretartva visz, hogy azután valami nyugalmas helyen, száraz fa 
ágán vagy éppen a földön elfogyassza.

A fehér homlokú, fekete szárcsák ilyenkor még csak gyüle
keznek a vízen, majd októberben kelnek útra, de szép szám
mal akad áttelelő példány is, amelyek közül kemény teleken 
sok elhullik. A vizek közelében, folyók mentén, az árokpartokon 
szeptember elejére beérik a bodza lédús, édes, fekete, termé
se, amely mágnesként vonzza a különféle poszátafajokat. A 
sűrű ágak között barát-, mezei-, kis és karvalyposzátákat les
hetünk meg táplálkozás közben. A fülemüle és még sok egyéb 
madárfaj is felbukkan a bodzásokban. A nyárvége jellegzetes 
képe a drótokon gyülekező fecskecsapat, sorban ülve, csivi- 
telve „beszélik meg” az előttük álló hosszú utat, merre, hogyan 
és mikor induljanak. Egymás mellett láthatjuk a fehér mellényű 
molnárfecskét, a villás farkú füstifecskét és a legkisebb fecs
kénket, a partifecskét is. Az augusztus végi, napokig eltartó 
zimankós, hideg, esős idő alaposan megtizedelheti a legyön
gült, éhező fiatal fecskék állományát. Az út menti telefon- és 
villanydrótokon mindenütt láthatjuk a vonulóban lévő, fürge 
mozgású, aprócska rozsdás csaláncsúcsokat, a fehér fark
tövük felröppenés közben elárulja őket. Csak egyesével, de 
egymás közelében láthatók. A kora őszi táj jellegzetes vonuló 
madárcsapatait alkotó seregélyek hullámzó felhőként gomo
lyognak tova az égen.

Elcsavargott keselyű

Nőnap előtt, 2013. március 7-én izgatott hangon telefo
nált Ágoston Attila törökkanizsai madarászkolléga, hogy egyik 
ismerőse keselyűt vélt látni nem messze a halastótól, az egyik

Egy fiatal rétisas (felül) megkergette a fakó keselyűt, 
ilyet még ő sem látott erre felé >
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búzatáblán. Terepjáróba vágtam magam, és Zentárói húsz 
perc alatt már Törökkanizsára értem. Negyed órát sem kel
lett keresgélni, hamar megtaláltuk a hatalmas fakó keselyűt, 
az egyik szántáson ácsorgott. Vajdaságban több évtized ma
darászás után először adatott meg, hogy keselyűt lássunk és 
fotózzunk.

A madár viszonylag jól tűrte a kíváncsiságunkat, 50-70 
méterre bevárt, a terepjáró ablakából sok fotót készítettünk 
róla. Amikor már megsokallta a kíváncsiskodásunkat, szárnyra 
kapott, és egy dűlővel odébb szállt. Követtük a fenségesen 
hatalmas madarat, majd amikor újra leszállt, ismét becserkész
tük, nem tudtunk betelni a látvánnyal. Félórai keselyűfotózás és 
megfigyelés után már éppen visszaindultunk, amikor szinte a 
semmiből felbukkant egy fiatal rétisas, és a keselyűre támadt. 
Két kilométeren keresztül zavarta, rá-rácsapott, majd mindkét 
madár leszállt egy búzatáblára, és „kibékültek”.

A termetes keselyű mindkét szárnyán úgynevezett 
számykrotáliát viselt, a tartós műanyagból készült sárga színű 
lapocskákon a K19-es volt olvasható. A feltűnő számymarker 
már messziről leolvasható távcső segítségével, ugyanolyan 
sárga lapocska virít a számybélésén is. A jelzés a magasan 
keringő madárról alulról is leolvasható, Sőt a jobb lábán is volt 
sárga gyűrű, ugyancsak K19-es felirattal.
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A belgrádi Ragadozómadár-védelmi Alapítványon keresztül még 
aznap kiderült, hogy a Törökkanizsánál felbukkant fakó keselyű négy
éves tojó, és 2011 -ben Bulgáriában engedték szabadon egy kese- 
lyű-visszatelepítési program keretében. A keselyű Spanyolországból 
származik, és az elmúlt négy évet Bulgáriában töltötte tíz másik ke
selyűvel együtt, amelyeket állandó etetéssel, dögök kihelyezésével 
próbálnak helyben tartani és rávenni a tartós megtelepedésre.

Ki tudja, a K19-es mit gondolt, mit nem, de felkerekedett, 
és jó messzire elcsavargott Bulgáriából, meg sem állt lorökka- 
nizsa határáig, ahol több napon át tartózkodott. Talán még ka
punk róla hírt, ha esetleg máshol is megfigyelik a madarászok.

A fakó keselyűk még nem is olyan régen rendszeresen 
portyáztak a Tisza vidéken is. A néhai Csornai Richárd (1903- 
1984) csantavéri patikus és ismert ornitológus jegyezte fel,

A K19-es jelzésű fakó keselyű
több napon át lörökkanizsa határában mutatkozott

hogy 1947. július 6-án hét fakókeselyű jelent meg Zenta ha
tárában. Egy elpusztult ló teteme vonzotta őket oda. A tarlón 
heverő, bomlásnak indult háziállatot tépő keselyűk jelenlétére 
felfigyeltek a környéken élők is.

A dögevők annyira belakmároztak a lótetemből, hogy alig 
tudtak szárnyra kapni. A tanyai emberek nagy ostorokkal üt
legelték a belakott madarakat, végül egy legyengült keselyűt 
elfogtak, majd zsákba gyömöszölték, s bevitték Zentára az ál- 
latpreparátorhoz, aki kitömte a szerencsétlen madarat, és a 
kirakatban mint üzlete leglátványosabb trófeáját állította köz
szemlére. Az emberek csodájára jártak a majdnem három 
méter számyfesztávolságú hatalmas madámak.Fotó: Egy fiatal 
rétisas megkergette a fakó keselyűt, ilyet még ő sem látott er
refelé.
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Vajdasági vizeken

A Tisza-parti erdő fészkelői

Verőfényes, de hűvös és szeles vasárnap reggel indultunk 
neki a Tszának az adai csónakkikötőből át, a túlpartra. A bá
náti folyópartot szegélyező erdőben csak lassan tudtunk elő
rehaladni a sűrű aljnövényzetben. Az egy hónappal korábban 
felfedezett karvalyfészket kerestük. Az egyik termetes nyár
fa magasában meg is leltük a keresett karvalytanyát. Ezúttal 
csöndes volt a fészek környéke, nem állt őrszemet a karvaly
hím kotló párja közelében. Úgy látszik, május közepére már 
felnevelték és útjukra engedték fiókáikat.

Keveset tudunk e ritka, inkább csak a téli hónapokban 
megfigyelhető, kis termetű, de villámgyors ragadozó madár 
fészkeléséről, ezért olyan jelentős az Adával szembeni karvaly
költés. Vízfolyásnak szemben, a bánáti partot követve haladt 
csónakunk, a négytagú csapatból egyszer csak valaki felkiál
tott a meglepetéstől: „Páva a fán!" És valóban, alig két méterre 
a víz fölé hajló fűzfa törzsén egy gyönyörű pávakakas üldögélt 
a félelem legcsekélyebb jelét sem mutatva. Majdnem a vízbe 
ugrott a pompás tollazatú madár, de nem sikerült nyakon csíp
ni, elfutott a sűrűbe. Kár, mert a természetben feltűnő külseje 
miatt nem sok esélye van a túlélésre. Mindenesetre videofel
vétel tanúsítja, hogy valóban pávakakas ült a fán.

A moholi kompátjáró előtt kötöttünk ki, ott, ahol a szürke 
gémek költenek. Az öreg madarak messziről hordják az élel
met fiókáiknak. Itt az egykori Tisza-kanyar levágása után holt
ág volt, de már évtizedek óta nincs benne víz, a terület érde
kessége a hatalmas tölgyekből álló erdő, amit az adaiak és a 
moholiak csak Makkos néven emlegetnek. Ebbe az erdőbe 
ötliteres üres konzervdobozokból kialakított madárodúkat rak
tunk ki. A 16 odú közül öt lakott volt, három kékcinege- és két 
széncinegepár foglalta el a fényesen villogó pléhdobozokat, 
hogy ott költsék ki fiókáikat. Az egyik odú tele volt tollas, ki- 
röpülés előtt álló széncinege-fiókákkal. A cinegepár tizenegy 
tojást rakott, mind kiköltötték és fel is nevelték, ami szép telje
sítmény a madárszülőktől.

Karvalyportré >
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Motorcsónakunkkal tovább hajóztunk északnak. Ada és 
Zenta község határán működik a Kalocsa-öntözőrendszer 
vízkiemelő állomása, kissé lejjebb a Tisza nagy ívű bal ka
nyart ír le, ami miatt a folyó vize alámossa a jobb partot. 
Különösen a tavaszi áradások idején rombol a zavaros ár, 
szaggatja a sárga löszpartot. A víz, a levonuló árhullámok, 
partszaggató munkája nyomán magas sárga löszfal jellemzi 
a teljes folyókanyart. Ez a Sárgapart, a partifecskék biro
dalma, egyes években 3-5000 pár is költ a löszfalba vájt 
üregekben. A költés sikerét számos dolog befolyásolja, a 
fecskék legnehezebben a tartós rossz időt viselik el, amikor 
nem jutnak elegendő rovartáplálékhoz. Ott jártunkkor a par- 
tifecsketojók már javában kotlottak biztonságos költőürege
ikben, a löszfalban.

A Sárgaparttal szemben egy tíz méter magas fűzfára rakta 
fészkét az egerészölyvpár. Gyanúsan csöndes volt a fészek 
környéke, a szülőmadarak egyike sem mutatkozott, pedig már 
fiókáknak kellene lenni a fészekben. Frank Zoltán fiatal adai 
ornitológus macskaügyességgel kúszott fel a fészekhez, és 
csak annyit állapított meg, hogy két tojás megzápult, otthagy
ták a madarak. Hogy miért maradtak kitöltetlenek az egerész
ölyv tojásai, csak találgathattuk.

Botoló füzesek

A Tiszát szegélyező öreg füzesekben sétálva a kellemes 
májusi levegő tele van madárdallal, versenyt énekel az erdei 
pinty, az énekes rigó, a barátposzáta, a mesterdalnok fülemüle 
és a többi tollas aprónép. Folyónk hullámterében, a víztől a gá
tig még többfelé megtalálhatók a páratlan madárgazdagságú 
öreg fűzerdők. Sajnos az ember a legutolsó mostoha módjára 
viselkedik a töltések lábánál húzódó füzesekkel. A 100 méter
nél is szélesebb fűzfasávokat egyszerűen kivágják, s a több 
méter kerületű törzseket ott hagyják, átengedik az enyészet
nek, csak a vastagabb ágakat viszik el. Ez volna a modem 
erdőgazdálkodás?

A Tisza hullámterében nem is olyan régen még nagyon 
sok öreg, odvas, üreges törzsű fűzfa állt ideális fészkelőhelyet 
biztosítva számos énekesmadárfaj számára. Az erdőgazdaság 
sajnos nem tűri meg az odvas öreg füzeket, egyszerűen ki
vágják, és hagyják elrothadni a földön, ezzel szisztematikusan 
megsemmisítik a madarak fészkelőhelyét, pedig még hosszú 
éveken át nyújthatnának otthont az énekesmadámak. Az ál
landó irtások, az egyre kevesebb természetes odú miatt jócs
kán megcsappant a madarak egyed- és fajszáma. Korábban 
is létezett erdőgazdaság és -gazdálkodás, de az egészen 
másképp nézett ki. Végig a Tisza mentén keskenyebb-szé- 
lesebb fűzfasáv húzódott a hullámtér szélességétől függően. 
A fűzfákat rendszeresen, három-négyévenként két-három mé
ter magasságban lefejezték (botoló füzesek), és az ágakat a 
töltés erősítésére használták. A fűzfák állandó vágása a törzs 
vastagodását eredményezte. A vágások helyén idővel szám
talan odú keletkezett, amihez a farontó rovarok ténykedése is 
hozzájárult.

Az ártéren, a kubikgödrök között jellegzetes formára 
alakított füzek találhatók. Ágaikat a törzs közelében vissza
vágva sűrű, gömbszerű lombozatú hullámtörőt alakított ki az 
ember. Ezzel a kubikerdők a töltés védelmét is szolgálják. 
Annak idején három sorban telepítették ezeket a fasoro
kat, és minden évben 1-1 sort műveletlenül hagytak, míg 
a másik két sorban teljesen „kopaszra” metszették a fákat. 
A kezelést végző saját maga hasznosíthatta a lemetszett 
vesszők felét, míg a másik felét töltés javításra használták 
fel. A kubikgödröket, mivel a töltések közvetlen közelében 
helyezkednek el, azok védelme érdekében (árvízvédelmi 
okokból) mezőgazdaságilag nem hasznosították, ennek kö
szönhetően szinte változatlanul maradhattak meg napjain
kig. A kubikgödrök háborítatlan sávja a hullámterek egyik 
legértékesebb élőhelyévé vált. A kubikok rendszere fész
kelő- és táplákozóhelyül szolgál többek között a gólyák és 
gémek számára is.

Ez a fűzfasáv ideális otthont nyújtott egész sor odúla
kó madárnak. Szinte minden odvas fában megtelepedett



valamilyen madár. A nagy lakáskínálatnak köszönhetően az 
odúban fészkelő madarak koncentrációja olyan nagy volt, 
amilyenre másmilyen erdőben nem akadt példa. Elég volt 
májusban megkopogtatni az odvas fűztörzseket, és a kör
nyező fákról egymás után röppentek ki a kotló madarak. 
Olyan is előfordult, hogy egy fában három különböző ma
dárfaj is megtelepedett.

Erről legtöbbet a néhai Pelle István (1927-1991), zentai 
születésű ornitológus tudna mesélni, egyik utolsó levelé
ben írta: „Zenta környékén így költöttek tömegesen csókák, 
vörös vércsék, seregélyek, mezei verebek, kerti rozsdafar- 
kúak, szalakóták, búbos bankák, zöldküllők, tőkés récék, 
széncinegék. Közvetlenül a törzsből kihajló vékony ágak tö
vében az örvös galamb. A sűrű fűzfavesszők között a törzs 
mellett a légykapó építette meg fészkét. A nagy, öreg fűzfák 
között sok kubikgödör volt és még több gazos, csalános, 
szedres, gyalogakácos rész is. Ott költött a halvány geze, 
a berki tücsökmadár, a barátposzáta, a kerti poszáta és a 
fülemüle."

A közel fél évszázaddal ezelőtti, a múlt század hatvanas 
éveit idéző felsorolásból sajnos ma már az említett fajoknak 
közel a felét ki kell hagynunk. Nem fészkel vagy csak elvét
ve található meg a Tisza-parti erdőben az egzotikus szépségű 
szalakóta, a vörös vércse inkább ritkább fasorokban, a legelők 
közelében található erdőfoltokban üres szarka- és varjúfész
kekben költ, nagyon megritkult az örvös galamb, a zöldküllő, 
a berki tücsökmadár, a halvány geze és a kerti rozsdafarkú is.

A motorfűrészekkel felszerelt ember máról holnapra letarolja 
a megannyi bogárnak, madárnak és sok egyéb életformának 
otthont, életet adó évszázados fűzfatörzseket. Jó lenne, ha 
belátnák, több haszon van az öreg füzesekből, ha meghagyjuk 
őket úgy, ahogy vannak, hiszen az erdő megújítja önmagát. A 
sokat emlegetett biológiai sokféleség egyre inkább a biológiai 
sivárság, fajszegénység felé tolódik el.

Örvös galamb fűzfa híján nyárfán rakott fészket >

Vajdasági vizeken

Tölgyfák magasában

Április elején újra felkerestük a Makkost, Mohollal átellen- 
ben, a Tisza bánáti oldalán, az egykori gazdag madárvilágáról 
ismert, mára teljesen kiszárított, az enyészetnek átadott holtág 
környékét. Az egykori patkó alakú mederben már csak gaz nő. 
Épp ésszel felfoghatatlan, hogy kinek lehetett az érdeke, hogy 
lecsapolják, kiszárítsák a Tisza páratlan szépségű holtágát, ha
lak és madarak, megannyi állat- és növényfaj paradicsomát. 
Jó néhány éve már, hogy vízutánpótlás nélkül maradt a terület, 
a megerősített és magasított gáton zsilip hiányában a tavaszi 
áradások alkalmával sem jut át a folyó vize az egykori meder
be. Az éltető víz holtágba pumpálásra nincs pénz. Elegendő
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lenne a töltéstestbe átereszt építeni. A holtág patkó alakban 
körülölel egy jókora erdőt, a Makkost. Az öreg tölgyesből még 
15-20 hektár maradt meg. Az ittenihez hasonlóan termetes, 
harminc méter magas tölgyfák már csak kevés helyen díszítik 
a fátlan és kopár vajdasági rónát.

A paradicsomi idők nyomait őrzik a megritkult kis kócsag 
és üstökös gém egykori fészkeinek máig látható maradványai. 
A vízzel együtt ők is eltűntek innen, a tölgykoronák szédítő ma
gasságában csak a szívós, alkalmazkodóbb szürke gém pró
bálkozik rendszeresen a fészekrakással. A tölgyfák koronáinak 
biztonságos magasságában évente 100-150 pár szürke gém 
telepszik meg. A rozzant előző évi fészkek egyikében hollópár 
talált otthonra. Öntésterület, vízzel teli holtág híján a gémszülők 
kénytelenek a legközelebbi mocsaras terület, a Pádétól észak
ra a Tisza irányába húzódó Betlehem-pusztáról vagy a Bátka 
holtágból beszerezni az élelmet, de eljárnak a 8-10 kilométerre 
fekvő hódegyházi halastóra is.

A tölgyes közepén vagy 25-30 méter magasan egy terme
tesebb fészekre figyeltünk fel, a kotló madár farka kilátszott a 
fészekből. Valamilyen ragadozó madár lehet. A fatörzs meg- 
kopogtatása után egy héjatojó állt fel a fészek szélére, majd 
tovasuhant. Távozásunk után csakhamar visszatért a fészekre.

A moholi tölgyesben, vagy ahogyan a helybeliek nevezik, a 
Makkosban egy pár rétisas is biztonságban tud költeni. Az ember 
azonban itt is megzavarja a nyugalmát, előfordult, hogy a feb
ruárban már javában kotló rétisas fészkelése az aljnövényzetet 
gyérftő, a sarjhajtásokat kivágó erdészeti dolgozók jelenléte miatt 
meghiúsult. A munkások tudatosan vagy butaságból, de jelen
létükkel több napon át újra és újra leriasztották fészkéről a kotló 
sast és a hidegtől megzápultak a tojások. Amennyiben az erdő- 
gazdaság odafigyelt volna, hogy mikor és hol végzik az erdészeti 
munkákat, meg lehetett volna kímélni a sasfészket.

A 2012-es év kemény fagyokat hozó februárjában a mint
egy száz párra tehető vajdasági rétisasállomány közel kéthar-



Nagy goda >

mada nem tudott fiókát röpíteni, a mínusz 20 foknál is alacso
nyabb hőmérsékletben a folyamatos kotlás ellenére a tojások 
végzetesen kihűltek.

A Makkosban korábbi látogatásunk alkalmával az egyik 
tölgyfa oldalában, nagyobb üregben macskabagoly ülte öt to
jását, utóbb azonban valamilyen ragadózó feldúlta a bagoly
fészket, mind az öt tojás ki volt éve. A mindenütt jelen lévő 
nyest (a településeken is elszaporodott) gyakran kifosztja az 
erdei madarak tojásos vagy fiókás fészkeit. Nyest vagy más 
hozzá hasonló ragadozó művelhette ezt a pusztítást is. A fé
szekalj elvesztése után a madarak általában pótköltésbe kez
denek, alkalmasabb, biztonságosabb helyen megpróbálkoz
nak az elveszített fészekalj legalább részbeni pótlásával.

Madárparadicsom 
a Csík-ér felduzzasztásával

A Csík-ér vékony érként csörgedezett a Tiszáig, sohasem 
volt nagy vízhozamú, vonatkozik ez különösen az elmúlt száraz 
esztendőkre, az aszályosabb években a patak szinte teljesen 
kiszáradt. A múlt század 80-as éveiben Zenta község határ
folyóját, a tomyos-zentagunarasi úttól délre húzódó völgyet 
gátakkal keresztben elzárták, és a vizét öntözés céljára felduz- 
zasztották (Sveticevo-akkumuláció). Idővel egy nagy kiterjedé
sű mesterséges tó alakult ki (1986). A több mint száz hektárt 
kitevő elárasztáson több sziget is keletkezett, az új élőhely 
mágnesként vonzotta ide a madarakat, a vízi világ jellegzetes 
képviselői sorra megtelepedtek.

A tocsogós, zsombékos part menti átmeneti sávban a bíbi
cek, a nagy godák és a piroslábú cankók is kedvező életfelté
teleket találtak. A víz alá került füves területen még szedegető 
batlát is lehetett látni, ami napjainkban igazi ritkaságnak számít,

< Rétisas száll a fészke közelében

Vajdasági vizeken

a mocsaras területekről gyakorlatilag kipusztult, bár alkalman
ként költött néhány pár például a hódegyházi halastó kiterjedt 
gyékényesében vagy a Temes menti elhagyott halastavak 
nádrengetegében, vegyes gémtelepen.

A Csík-ér völgyében a víz nem tudta elárasztani a maga
sabb részeket, így ezek szigetként szárazon maradtak alkal
mas fészkelőhelyet kínálva a dankasirályoknak. Az alacsony 
növényborítású részeket kedvelik a récék, a tőkés réce mellett 
költ itt a cigányréce, a kanalas réce és a böjti réce is. Leg
több a szárcsa, a ritkás nádasban egymást érik a fészkek. A 
szárcsafészkek szomszédságában laza telepben költenek a 
kis vöcskök, ha veszélyt éreznek, sietve nád- és gyékényle
velekkel takarják be a tojásaikat, és eltűnnek a víz alatt. Nem 
messze a kis vöcsköktől a feketenyakú vöcskök vegyes tele
pet alkotnak a szerkőkkel. A vöcskök is kotlanak a tojásaikon, 
bár a mindig nedves, bomló fészekanyag hője nagy szerepet 
játszik a tojások kiköltésében.

A mesterséges tó leglármásabb lakói az úszó fészkeken 
százszámra költő fattyúszerkők, vagy más néven fehérarcú 
szerkők. Jellegzetes, fekete a sapkájuk, a fehér arcból hegyes
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piros csőre ugrik elő. A vízre zöld növényi részekből, sásle
velekből ingatagnak tűnő, a tojásokat egyben tartó, lebegő, 
látszólag hanyagul összedobált fészket építenek. A párok egy
máshoz közel építkeznek és telepet alkotnak. A tojó az úszó 
fészek közepére rendszerint három tarka mintás tojást rak, 
amelyeken párjával felváltva kotlanak.

A part menti és vízben álló sűrű növényzetben minden
felé nádrigók, cserregő és foltos nádiposzáták énekelnek. 
Innen nem hiányozhatnak a gémek sem, a gyékényesben 
költ a törpegém, de a nagyobb vörös gém, a szürke gém 
és a vakítóan fehér tollruhát viselő nagy kócsag is rend
szeresen megfigyelhető. Ahol nádiposzáták költenek, ott a 
fészekparazita kakukk is megjelenik, hogy valamelyik gya
nútlan madárka fészkébe csempéssze tojását. A megcél
zott fészekaljból kiemel egy tojást és helyébe saját hasonló 
mintázatú tojását csempészi. A gyanútlan poszáta pedig 
tovább kotlik a tojásokon, nem is sejtve, hogy kakukkfiókát 
melenget. A kis kakukk néhány nappal előbb kell ki, mint a 
poszátafiókák, aztán sorban, egymás után a hátával kilöki a

< Lebegő kis nádsziget a fehérarcú szerkő fészke, éppen csak akkora, 
hogy megtartsa három tojását

fészekcsészéből a poszáta tojásait, és ezzel egyeduralko
dóvá válik a fészekben, csak őt eteti a poszátapár.

A Csik-ér táplálta mesterséges tavon tavasztól őszig nagy 
a nyüzsgés, vonuláskor, az őszi, tél elejei madárgyülekezők 
alkalmával olykor az ezres nagyságrendet is meghaladó szár
csa- és vadkacsaseregek gyűlnek itt össze. A vízi szárnyas a 
legkeményebb fagyok beálltáig kitart.

Tavaszi madárfelvonulás a Topolyai-tavon

Április közepén a reggel még erős, helyenként viharos 
szél délfelé megszelídült, a szemerkélő esőt hozó felhők is 
felszakadtak, és a nap is elő-előbukkant, így már nagyobb él
mény volt körbejárni, meglesni a Topolyai-tó madárvilágát. A 
csöndesebb tórészeket előnyben részesítő búbos vöcskök 
zöldesbama hínárt gyűjtöttek úszó-lebegő fészkeik megépíté
séhez. A tojó 5-6 világos, krémszínű tojást rak, amelyek idővel 
a bomló növényi anyagoktól megbámulnák. Ha a tojó veszélyt 
érez, csőrével sebtében betakarja a tojásokat, és gyorsan alá
merül, eltűnik a vízben.

A kis vöcskök ugyancsak párban álltak már, az ő fészkük 
is úszó fészek, de sokkal kevésbé feltűnő, olykor alig emel
kedik a víz felszíne fölé. Az egyik kisebb, elkülönülő tórész
ben, ahol a legtöbb a vízből kiálló száraz gally és facsonk, 
a vízen ritka récefajokat sikerült megfigyelni. Időnként ta
vaszi átvonulóként megjelenik vizeinken az üstökös réce. 
A gácsér rozsdavörös buksi feje, feltűnő piros csőre és a 
narancssárgába hajló tollüstöke igazi „csemegévé” avatja a 
terepet járó madarászok szemében, nyaka és melle fekete, 
oldala fehér, megkapó ez a színkombináció. A récék kö
zül jelen voltak még a cigányrécék kisebb csapatai, a cso
koládébarna gácsérok fehér feneke jól kivehető volt még 
szabad szemmel is. A barát- és tőkés récék a Topolyai-tó 
állandó és rendszeres fészkelő madarai. A tőkésréce-tojók 
közül ekkor már néhány a kicsinyeit vezetgette.



A vízből kiálló száraz ágakon két helyen is küszvágó csér 
pihent. A mindenkor és minden vízen jelenlevő dankasirályok 
innen sem hiányoztak. A parti füves, iszapos sávban cankók 
szedegettek. Néhány szürke cankó mellett kisebb csapat réti 
cankó és néhány billegető cankó bökdöste szorgalmasan 
csőrével a puha iszapot. A piroslábú cankót elárulta jellegze
tes, trillázó füttye. A sekély parti vízben öt-hat hófehér tollruhás 
nagy kócsag lesett zsákmányára. A vízimadarak közül tavain
kon legtömegesebb a szárcsa, nincs ez másként a Topolyai
tavon sem (Zobnaticai-tó).

A nádasok jellegzetes ragadozó madara a barna rétihéja, 
néhány pár költ a tó nádasában is, a mezőgazdasági terüle
tekre rendszeresen járnak pockozni, egerészni. Egy varjú üres 
fészkében megtelepedett a vörös vércse és az erdei fülesba
goly is, gazdagítva a környék madárvilágát. A tó melletti füves 
területeken költ a bíbic. A sok-sok nád megannyi énekesmadár 
élőhelye. A nádiposzáták, köztük a jellegzetes pirregő hangot 
adó nádi tücsökmadár is biztonságban van itt. Barkóscinege, 
kékbegy és nádi sármány ugyancsak alkalmas fészkelőhelyet 
talál a területen. Néhány óra leforgása alatt több mint ötven 
madárfajt sikerült megfigyelni és számba venni.

A környékbeli lakosság kedvelt üdülőhelye a tó, sajnos a 
horgászok és a kirándulók egy része nem ügyel a tópart tisz

taságára, maguk után hagyják a műanyag vizespalackokat és 
egyéb hulladékot. A víz szélében megszaporodtak a horgász- 
bodegák, amelyek sokat rontanak a természetes környezet 
esztétikai élvezetén.

Tóparti tábor

A fiatal topolyai környezetvédők Arcus (szivárvány) nevet vi
selő civil szervezete, középiskolások és egyetemisták nyaranta 
egy-egy hetet táboroznak a tó nyugati partján, és a környék 
élővilágával ismerkednek. A madármegfigyelés is rendszere
sen szerepel az ökológiai tábor programjában. A táborozókkal 
július első napjaiban jártuk be a mintegy 7 km hosszú tavat, 
amely a Krivaj folyócska felduzzasztásával keletkezett. A mű
vészteleptől indulva a szemerkélő eső nem sok jót ígért, de 
mire kis csapatunk megtért a háromórás gyalogtúráról, addigra 
már a nap is megmutatta magát. A Krivaj völgyében létreho
zott változatos alakú és mélységű víztározó nagyon sok ma
dár táplálkozó-, pihenő- és fészkelőhelye is egyben. Ősszel 
és tavasszal a vonuló récecsapatok nagyszámban pihennek 
itt meg.

Bár csapadékos tavasz volt, a nyári tábor idejére a meg
szokottnál majdnem egy méterrel alacsonyabban állt a tó víz
szintje. A Krivaj vizét Nagyfénynél (Žednik) is duzzasztják, a 
zárógáton át utánpótlás hiányában Topolya irányába már csak 
vékonyan csordogál a víz.

A tóból szárazon meredeznek az ég felé a valamikori a 
Krivaj-parti fák, a sirályok, szürke és vörös gémek, valamint 
egy-egy szerkő, küszvágó csér és más madárfajok pihenő
helyéül szolgálnak. A vízimadarak közül szép számban költ itt 
a búbos vöcsök. Az öreg madarak nyár elején már termetes, 
mindig éhes fiókáik etetésével, tanítgatásával vannak elfog
lalva. A tó partjáról sikerült meglesni, amint a barátrécetojók 
népes fiókakisérettel úsztak ki a vízre, gyakran több család 
csemetéit terelgetik, vigyázzák együtt a tojók.

<  Portyázó barna rétihéja a nádas felett

Vajdasági vizeken
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Kevés az olyan partszakasz, amelyet ne bontana nád vagy 
gyékény. Ahol nem zárja el a nádszegély a parttól a vizet, a 
sáros parti zónában a cankóknak alkalmuk van az iszapot „tur
kálni", férgeket, lárvákat keresgélni. E partszakaszokon vegyes 
táplálkozó társaságok alakulnak ki, pajzsos, réti, billegető és 
szürke cankó is együtt táplálkozik. A vegyes asztaltársaság 
tagjai eltérő hosszúságú csőrrel döfködik a part mentén visz- 
szahúzódó víz nyomán szabaddá váló iszapfövenyt, minden 
cankó megtalálja a maga táplálékát, nem jelentenek egymás
nak konkurenciát, más-más mélységből tudják kicsippenteni 
zsákmányukat.

A sűrű nádas otthont ad a legapróbb gémfélénknek, a tör
pegémnek, melyből több pár is fészkel a tó szélesebb nádsze
gélyeiben. A törpegém fiatal példányai már akkor kimerészked
nek a nádas rejtekében készült fészkükből, amikor még repülni 
sem tudnak. Hosszú lábujjaikkal ügyesen kapaszkodnak, nád
szálról nádszálra, leereszkednek a víz színéig, ahonnan rova
rokat, puhatestű víziállatokat, idővel pedig már apróbb halakat 
is tudnak zsákmányolni. A bátrabb fiatalok kimerészkednek a 
nádasok közti füves tisztásokra, gazos vízpartra.

A part mentén körös-körül horgászokkal lehetett találkozni, 
egy részük csöndben üldögélt, de sajnos olyanok is voltak, 
akik hangos zene mellett áztatták a horgászzsinór végére tű
zött kukacot. A hegyi tangó üvöltése elnyomja nádi énekesek 
dallamos strófáit, ismétlődő trillázó énekét, a barkóscinege 
kellemes, csilingelő hangját. A nádi tücsökmadár folyamatos

pirregése messzire hallatszik, nádszálon kapaszkodva, csőrét 
az égnek emelve hallatja jellegzetes, tücsökciripelésre emlé
keztető énekét. Az énekes nádiposzátákból feltűnően sok van 
a parti gazosban. Ahol véget ér a nád, ott rendszerint gyom
növények veszik át az uralmat. A gyomok között sok a csalán, 
amelyben előszeretettel rak fészket az énekes nádiposzáta. 
A part vonulatát követő fűzsor alkalmas hely a függőcinege 
mesterien szőtt, zárt fészkének. Nem hiányzik innen a foltos, 
valamint a cserregő nádiposzáta sem, és a legtermetesebb, 
a nádirigó is otthon van a Topolyai-tó nádrengetegében. A tó 
melletti kaszálót naponta felkeresik a bíbicek, a sárga billege
tők és a seregélyek laza csapatai.

A szilágyi halastavon

Apatin tőszomszédságában, a Dunától nem messze talál
ható a csöndes kis magyar falu, Szilágyi. A faluban a halastó 
közelségének és egyéb táplálékforrásoknak köszönhetően év
ről évre több gólyapár is fészkel. A halastó május elejei látoga
tásunk alkalmával le volt engedve. Lakatos János apatini ma
darász és ismert, világjárt természetfotós kollégával a meder
ben 35 gólyát számláltunk meg sok-sok gém társaságában, 
a mélyebb mederszakaszokra igyekeztek, ahol még volt víz. 
Távolabb, a víz szélében nyolc fekete gólya vadászgatott. A 
közeli, Duna menti erdőkben még költenek ezek a ritka, rejtett 
életmódú, óvatos és félénk madarak. A gémek közül legtöbb 
volt a kanalas gém, 60 darabot vettünk számba, köztük tucat
nyi nagy kócsag és 25-30 kis kócsag pompázott fehéren.

A halgazdaság dolgozói kifejezetten nem szívelik a legen
dásan nagy halpusztítónak tartott kárókatonákat. Az őrök min
den lelőtt kormoránért a dicséret mellé még egy üveg sört is 
kapnak, ami igencsak meglepő információ volt. A nagy káróka
tonák valóban főleg hallal táplálkoznak, de zömmel inkább az 
apró „szeméthalat” fogyasztják, bár a halivadékot is megtize
delhetik, ottjártunkkor is láttunk több csapat kárókatonát. Ezek

<  Törpegém



a madarak már kiismerték az ember gyarlóságát, és a puska 
lőtávolságát is, ezért jó előre szárnyra kapnak a közeledő pus
kás őrök elől, messzire elkerülik a két lábon járó veszedelmet. 
Ezért aztán nem fenyeget a veszély, hogy a halőrök esetleg 
berúgnának a sok sörtől. A sekély vizű kettes tóban több ki
sebb sziget alakult ki, még nem töltötték vissza vizet. Ezeken 
a földnyelveken nagyon sok vízi- és parti madár pihent. A még 
nem ivarérett dankasirályok százai között sok volt a szerkő is. A 
korábbi években több alkalommal is költöttek a dankasirályok 
a szilágyi halastavon. Lakatos kolléga a látogatásomat meg
előző évben az egyes számú tavon több mint száz párt szá
molt össze a fészkükön.

Nyárilúd-pár a halastó szélében

Vajdasági vizeken

Vajdaságban az 1980-as években talán sehol sem költött 
olyan rendszeresen és nagy számban a nyári lúd, mint a szilá
gyi halastavon. Terepjárásunk alkalmával is láttunk egy párt, 
de az őrök elmondták, hogy több vadlibapárt is láttak, ame
lyek 4-5 kislibát vezetgettek, több mint húsz pár nyári ludat 
számoltak össze. A halastó nádasa és gyékényese többféle 
vadréce számára is megfelelő fészkelőhelyet biztosít, költ a ví
zinövények között a bölömbika és a törpegém is. A nádirigó és 
a többi nádiposzáta faj is otthon van a területen csakúgy, mint 
a nádi sármány.

Halastavi kóborlásunk során az egyik töltés tövében egy 
tarka tojáshéjra bukkantunk, amelyet szarka vagy dolmányos 
varjú rabolt el valamelyik cankó fészkéből. Alaposabb szemre
vételezés után megállapíthattuk, hogy piroslábú cankótól szár
mazik a tojáshéjmaradvány. Korábban még nem került elő e faj 
fészke a halastavon és környékén. A tocsogós medrű, hosz-



szú ideig feltöltetlen, fokozatosan kigazosodó tómedrekben 
a piroslábú cankó megtelepedhet, a talajra, kis mélyedésbe 
rakja tarka, színével és mintázatával a környezetbe beolvadó, 
rejtő színű tojásait, ha szerencséje van, az elárasztásig sikerül 
kiköltenie fiókáit, amelyek a kelés és felszáradás után azonnal 
önálló életet kezdenek és táplálkoznak.

A piroslábú cankók ideges viselkedéséből is arra lehetett 
következtetni, hogy költenek a tavon, riasztó hangjukkal figyel
meztetették fiókáikat az emberben megtestesülő közeledő 
veszedelemre. Tavasz lévén sok volt a vonuló, kóborló paj
zsos cankó, a hímek nyakán a tolipajzs már kialakulófélben 
van. Magyarországon több helyütt is megtalálták a pajzsos

cankó fészkét, a Vajdaságban az ornitológusoknak még nem 
sikerült bizonyítani e faj költését. A májusi délelőttön a szilágyi 
halastavon hatvan madárfaj sok száz példányát jegyezhettük 
fel terepnaplónkba.

A Palicsi-tó változó madárvilága

A Szabadka melletti Palicsi-tó kettes tóegységének ma
dárvilága az itt fészkelő ritka madárfajokról vált ismertté. A tó 
szanálása alkalmával, még a múlt század hetvenes éveinek 
közepén a második szektorban a kitermelt iszapból három, 
egyenként száz méternél is hosszabb szigetet alakítottak ki.



< Bakcsópár

A szigeteken csakhamar megjelentek a sirályok, csérek, gé
mek, récék és más vízimadarak. Nagyméretű, az ezer párt is 
meghaladó vegyes sirálytelep alakult ki. A madárszigeteken 
minden évben többé-kevésbé ugyanazok a fajok telepednek 
meg, de még sincs két egyforma év az itt élő madarak életé
ben. A Sirály-szigetnek elkeresztelt hosszúkás iszapszigeten 
egyes években 1000-1500 pár dankasirály költ, közöttük pe
dig 1986 óta (ekkor találtuk meg az első költő párokat) 30- 
50 pár szerecsensirály is megtelepszik. A szerecsensirályok 
szempontjából az eddigi legsikeresebb a 2012-es év volt, 
amikor is 151 pár fészkelt sikeresen.

A szigetek rendszeres lakói közé tartozik a bakcsó is, népi 
nevén vakvarjú. 1988-ig csak a legnagyobb, a Hosszú-szi
getnek nevezett földnyelv fűz- és nyárfáin költöttek. Időközben 
azonban megjelent a mellette levő sziget kevésbé sűrű fáin és 
bodzabokrain is. Amint megtelepedtek a bakcsók, az a néhány 
pár szarka, amelyik itt szokott költeni, teljesen eltűnt, pedig a 
korábbi években csak ők bitorolták e sziget a bodzafáit. Az 
egyes években költő bakcsóállomány meghaladja a száz párt.

A múlt század nyolcvanas éveinek közepétől egyre több vi
zes élőhelyen költenek a bütykös hattyúk. A Palicsi-tó szigeteit 
körülölelő sűrű nádasban is rendszeresen fészkel néhány pár, 
telente pedig több tucat madár, családi csapatok tartózkodnak 
a vízen. A kacsák társaságában a tó közepén folyamatosan 
úszkálva a legnagyobb hidegben sem engedik befagyni a vi
zet. Szép, kedves, kecses madár a hattyú, de a madarászok 
nem örülnek állandó jelenlétének. Ahol egy hattyúpár megte
lepszik, a fészek körzetéből minden más vízimadarat messzire 
elűz. Több pár hattyúra többszörösen érvényes ugyanez. A 
hattyúk megtelepedésével a tó szigetein csökkenni látszik a 
költő récepárok száma.

Magyarországon, a Balatonon megkezdték a túlszaporo
dott bütykös hattyúk ritkítását, a természetvédelmi hatóságok 
jóváhagyták a hattyú szelektív, időszakos gyérítését. Kilövés
sekkel próbálják korlátozni a túlszaporodásukat.

Vajdasági vizeken

Lóhoz, bakcsóhoz ne közelíts hátulról!

Az április végi fészekrakás idején (1989 tavaszán) a fák
kal leginkább benőtt, leghosszabb palicsi szigetről a bakcsók 
átköltöztek a szomszédos, kisebb szigetre, amelynek gazos 
növénytakarója sok érdekes récefajnak, a mindenütt honos 
tőkés és barátréce mellett a böjti, kanalas, cigány- és a Vaj
daságban csak itt költő kontyos récének is a fészkelőhelye. A 
náddal nagyrészt körülnőtt, bő száz méter hosszú szigeten bo
dzabokrok, néhány fehér nyárfa és vadrózsa telepedett meg. 
Ezeken a fákon készültek a bakcsók fészkei, kevesebb fán 
is ugyanennyi, 120 fészkelő pár telepedett meg, hasonlóan a 
korábbi évekhez, ami azt eredményezte, hogy például egyet
len nyárfán 18-20 fészek is díszlett, és a rózsabokor tetejére 
is fészket raktak a bakcsók, sőt a sűrű nádszálak is hordoztak 
néhány bakcsófészket.

A bakcsótelep a következő évben tovább vándorolt egy 
szigettel odább, de a költő párok száma nem változott jelentő
sebben. A Csornai Richárd Ökológiai Egyesület tagjai rendsze
resen végeztek bakcsófióka-jelöléseket a Palicsi-tó szigetein 
(ezt a munkát 1995-től a Riparia Természetbarátok Egyesülete 
végzi). Évente több mint száz fióka lábára kerül jelzőgyűrű. Kö
zülük egy példány került kézre felnőttkorban, Olaszországban. 
Egy 1984. május 20-án jelölt fiatal példány két évvel később, 
1986. március 15-én került meg Udine környékén. Valaki le
lőtte, a trópusi Afrikában található telelőterületéről vissztérőben 
lévő madarat.

A Hosszú-sziget bakcsótelepén az 1980-as évek végétől 
a krémsárga tollruhájú üstökös gémek is megpróbálkoztak a 
költéssel, méghozzá nem is akárhogyan, a megüresedett bak
csófészkeket foglalták el és tatarozták saját szükségleteikre. A 
bakcsófiókák kirepülése után a megüresedett fészkeket átala
kították. Nagy leleményességre vall, hogy az üstökös gémek 
a bakcsófészkeket alapnak használva vékonyabb ágakból rá
építették saját fészküket megspórolva ezzel az alapozás fára
dalmait. A nem szokványos fészekrakási módszert 1988-ban



102 Gergely Józse f/ Madárnaptár

fél tucat pár alkalmazta, bár a sűrű fűzbokrok és fák megköze
líthetetlen magasában még további elfoglalt fészkek lehettek.

Az üstökös gémek sikerrel telepedtek meg a Palicsi-tavon, 
az elkövetkező években a bakcsófészkek között 10-15 se
lyemgém fészekaljat lehetett találni egyenként három-öt tojás
sal, de nem minden évben használták fel az üres bakcsófész
keket saját fiókáik kiköltésére. Az időjárás függvényében évről 
évre eltér a költés kezdete, és annak ellenére, hogy az üstökös 
gémek később érkeznek vissza telelőterületeikről, megtörténik, 
hogy a bakcsófiókák még nem hagyják el az otthont jelentő 
gallyfészket, az üstökös gémek viszont már elérkezettnek látják 
az időt a költésre, ezért saját fészket építenek.

A bakcsógyűrűzés, noha nem kell magas fákra mászni -  a 
fészkek alacsonyan készülnek a bodza- és nyárfákon ko
rántsem veszélytelen foglalatosság. Alig néhány percre van 
szükség, hogy a fiókák lábára rákerüljön az alumínium jegyző
gyűrű, de ez éppen elegendő ahhoz, hogy a bakcsófiak sorra 
kiöklendezzék a félig emésztett reggelijüket, kisebb-nagyobb 
halakat, békákat, egereket és minden egyebet, amit a szüle
ik zsákmányoltak számukra a kora hajnali órákban. Valóság
gal záporozik a madarászok fejére a kihányt, félig emésztett 
bűzös halmaradék. De ez még a jobbik eset. A fiókák másik 
önvédelmi reakciója a híg ürülék fröcskölése. Nem árt tudni, 
hogy nemcsak a lovat, de a bakcsófiókát sem szabad hátulról 
megközelíteni, mert úgy járhat a fészekhez felmászó ember, 
mint ahogyan az egyik fiatal madarásszal történt, amikor óvat
lanul túl közel talált hajolni a fészekhez, és az egyik fióka éppen 
szemközt spriccelte. A fehér, híg és bűzös ürülék végigfolyt a 
fiatalember arcán, prüszkölve mászott elő a sűrű bodzabokor
ból, amely több bakcsófészket is rejtett.

Természetesen a fiókák nyugalma és biztonsága az elsőd
leges szempont gyűrűzés alkalmával. Egy ember nem tud zöld 
ágra vergődni a fiókákkal. Különösen, ha már nagyobbak a 
bakcsógyerekek, megtörténik ugyanis, hogy ijedtükben kiug- 
ranak a fészekből, lepottyannak a földre, majd, uzsgyi, be a 
nádba, és ha netán nem tudnak kikeveredni a sűrűből, szüleik 
nem tudják őket tovább etetni. A fészeknél gyűrűző madarász

minden mozdulatát még legalább ketten figyelik a fa alatt, hogy 
idejében el tudják csípni a menekülő, szétmászkáló fiókákat, 
és visszahelyezzék őket a biztonságot jelentő fészekbe. A bak
csószülők 3-5 fiókát nevelnek, de az ötös fészekalj ritka, azaz 
ha le is rakják az öt tojást, csak legritkább esetben kel ki mind 
az öt, illetve nevelik fel mind az öt utódot.

A katasztrofális szennyezést szenvedett Palicsi-tó 1970-es 
években történt szanálásakor a vastag rétegben felhalmozó
dott iszapból alakították ki a mai madárszigeteket. A laza szer
kezetű szigeteket idővel a mindenütt megtelepedő gyékény és 
nád nőtte körbe. Az uralkodó északnyugati szél hajtotta hullá
mok elmosták a szigetek egy részét A hullámverte oldalakon 
nem tudott kialakulni a védelmet jelentő szegélynádas, és a 
szigetekből évente egy-másfél métert is elmos a víz. Ott, ahol 
megvetette a lábát a gyékény és a nád, valódi madárparadi
csom alakult ki.

A szegélynövényzetben megtelepedett a legkisebb gémfé
lénk, törpegém is. Ez az aprócska gémféle a többi, nagyobb 
rokonától eltérően nem alkot telepeket, hanem egyesével rejt
ve marad a sűrű vízinövény között. Fészkét éppen csak olyan 
magasra készíti, hogy ne lepje el a víz. Általában hat tojásból áll 
a törpegémek fészekalja, s a kikelő fiókák csak rövid ideig ma
radnak a fészekben, nyolc-tíz napos korukban már szétmász-



kainak, és a környező növényzetben húzzák meg magukat, itt 
szüleik még három hétig etetik őket, mire önállósulnak.

A törpegém rejtett életmódja miatt fiókakorban szinte nem 
is gyűrűzhető. Apró termetének köszönhetően azonban a fel
nőtt példányok a nyári madárgyűrűző akciók során gyakran 
fennakadnak a nádasban kifeszített finom szövésű madárhá
lókban. A nyári Ludas-parti gyűrűzőtáborok egy hónapja alatt 
30-40 törpegém is a meggyűrűzött madarak listájára kerül.

A szigeteket körülölelő, a parti sávban néhol tíz méternél 
is szélesebbre duzzadt nádszegély nagyon sok érdekes ma
dárfaj költőhelyéül is szolgál. A sirályok által legsűrűbben lakott 
sziget egyik oldala mentén több méter széles, gyékényes sáv 
húzódik. A sekély parti zóna itt a sziget körül éppen megfelel 
a fekete nyakú vöcsök fészkelési igényeinek. A többi három 
nálunk költő vöcsökfajtól eltérően a feketenyakú vöcsök te
lepesen fészkel. A tojásrakás május közepétől június végéig 
zajlik. Június 10-e körül a Palicsi-tó kettes szektorának vizén 
már olyan feketenyakú vöcsköket is lehet látni, amelyek a ví
zen úszkálva hátukon utaztatják kicsinyeiket. A kicsik erősen 
kapaszkodnak, amire szükségük is van, mert a szüleik velük 
együtt buknak le a víz alá táplálékot keresni, vagy éppen a 
veszély elől keresnek menedéket a felszín alatt. Amikor újra 
felbukkannak, a vöcsökfióka ugyanúgy az apa vagy éppen az 
anya hátán ül, mint lemerülés előtt. Kérdés, hogy az apró vö
csökgyerek a mama hátán honnan tudja, hogy mikor kell mély 
lélegzetet venni a merüléshez.

A feketenyakú vöcskök kifejezetten vonzódnak a danka
sirálytelepekhez. A szigeten költő lármás sirályok mellett biz
tonságban érzik magukat. A fészküket agresszíven védelmező 
sirályok igyekeznek elkergetni minden betolakodót, így közvet
ve ugyan, de őrzik a vöcskök fészkeit is. Június közepén a 
feketenyakú vöcskök fészkeiben szinte kivétel nélkül 4 tojást 
lehetett találni. A Palicsi-tó szigetei körül, néhány lépésre a

< Madágyűrűzéskor fogott fiatal guvat
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parttól legalább 20-30 feketenyakú vöcsök szokott fészkelni 
helyenként alig egy méterre egymástól. A tojásokat a fészekről 
távozó madarak gondosan betakarják a fészek anyagául szol
gáló bomló növényi maradványokkal. A szülőmadarak néhány 
nap híján három hétig felváltva kotlanak a tojásokon, a kikelő 
fiókák azonnal jól úsznak és buknak.

A gyékényesben, a szigetek körüli vízinövények rejtekében 
rendszeresen fészkel a vízityúk is, fészkét gyékény és nádle
velekből készíti kevéssel a vízszint felett. A hím olykor a fészek 
közelében egy kisebb fészket is készít, ahova a kikelő fiókákat 
vezeti, amíg a párja a maradék tojásokat üli. Júliusban másod
szor is költenek. A vízityúk ritkán verődik csapatba, mindig kis 
számban fordul elő költésre alkalmas területen.

A mocsarak, tavak legrejtettebb életmódú fészkelője a 
guvat, a párok júliusban már a második költéssel vannak elfog
lalva. A Palicsi-tó gyékényes, nádas szegélyzónájában is meg
telepszik azokon a helyeken, ahol a ledőlt növényzet felülről 
biztosítja a fészek takarását. Az öklömnyi vízimadár gyékényle
velekből viszonylag terjedelmes, vaskos fészket épít, amelybe 
a tojó 8-10, ritkán akár 12-13 tojást is rak. A fiókák egyszerre 
kelnek ki, mert a kotlást csak az utolsó tojás lerakása után 
kezdi meg. A fekete, pelyhes apróságok hamar elhagyják a 
fészket, de majdnem két hónap kell ahhoz, hogy röpképessé 
váljanak. Apró halakat, békát, kisemlősöket, sőt madarat is
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zsákmányolnak. A Ludasi-tó nádasában élő guvatok gyakran 
megkeserítik a madárgyűrűzők életét, ha tehetik, a nádasban 
hálóba akadó énekesmadarakat is kikezdik, olykor csontig le
eszik a lágy részeket.

Úszó szigetek ós madarak

Zöldesen csillogott a Ludasi-tó tükre a július végi forró nyári 
napsütésben, amikor ingatag, valaha zöldre festett, de a mo
csár bomlasztó erejétől megkopott csónakunkat ellöktük a 
süppedős parttól. A nádszegélybe vágott keskeny nyiladékon 
keresztül két csáklyahúzás után máris a nyöt vízen siklottunk.

Enyhe északnyugati szél borzolta a nyugodt víztükröt. A csák- 
lya olykor mélyen hatolt a bugyborékoló iszapba, igencsak 
meg kellett fogni, nehogy beleragadjon. A Ludasi-tó alig né
hány centiméter mélységig átlátszó vizében szabad szemmel 
is jól kivehetők az egyre hízó, dagadó algatelepek. A szennye
ződés nyomán az algaburjánzás megállíthatatlan.

Tompán koppan a csáklya durvára faragott hegye. Elsül
lyedt csónakmaradvány fogja fel a jól irányzott döfést, sok éve 
heverhet már a tófenéken. Se szeri, se száma az ilyen víz alatti 
akadályoknak. Ringatózó csónakban haladt kis csapatunk a 
parti nádas mentén, amikor fenyegető „csér-csér” kiáltásokkal 
közeledett felénk egy szemlátomást méltatlankodó küszvágó



csér. Betolakodók létpék át birodalma láthatatlan határát. A tá
madó kedvű, fekete sapkás, villás farkú, hegyes, piros csőrű 
madár viselkedésével elárulta, hogy valahol a közelben van a 
fészke vagy a fiókái.

A nyílt vízen mégsem költhet. Nem messze a csónaktól csak
hamar megpillantottuk azt a helyet, ahol a küszvágó csér fészket 
rakhatott. Jókora, vagy három méter hosszú úszó szigetet rin
gatott a tó vize. A feltevésünk helyes volt, a csérszülő nem ok 
nélkül méltatlankodott jövetelünk láttán. Az összetapadt nádtor
zsák, gyökerek kusza szövedékén, az úszó sziget száraz végé
ben kis mélyedésben egy tojást lapult. Mellette alig vettük észre 
a pelyhes, néhány napos, tarka tolipihés, a környezetbe tökéle
tesen beleolvadó, mozdulatlanul lapuló csérfiókát. Fényképezés 
és gyűrűzés következett, addigra előkerült a csérfióka nagyobbik 
testvére is. A tó élővilágát éppen megörökítő tévések is filmre vet
ték a küszvágó csér eme kései, július végi költését. A szennyvíz- 
terhelés hatására a tófenéken vastag iszapréteg halmozódott fel 
bomlásával oxigénhiányt okozva, minek hatására helyenként elhal 
a nád gyökere, elválik a tófenéktől és az úszólápokhoz hasonló 
szigetek alakulnak fészkelési lehetőséget biztosítva akár több ma
dárfaj számára is.

Az úszó lápokon előbb-utóbb a vízi életközösségre nem jel
lemző növényfajok, szántóföldi és más gyomok telepednek meg, 
melyeknek a magjai a szél szárnyán vagy a víz hátán hamar el
jutnak mindenhova. Az úszó szigetek elsősorban a vízimadarak 
kedvenc tartózkodási helyei, itt pihennek meg a szerkők kis csa
patai, a mindig jelenlevő, a tó életéhez szorosan hozzá tartozó 
sirályok és vadkacsák, valamint a szürke gémek.

A Ludasi-tó nem mindennapi madárvilágáról, természeti 
értékeiről, a madárvonulás e fontos állomáshelyéről már sokat 
hallhattunk és olvashattunk, főleg, amióta az amatőr és hiva
tásos természetbúvárok egyre behatóbban kutatják a termé
szetnek eme ritka, de a jelekből ítélve biztos pusztulás útján 
haladó darabkáját. A lelkes kutatók mind több érdekes ösz- 
szefüggésre, másutt nem tapasztalt jelenségre világítanak rá.

< Mocsári teknős sütkérezik a nádszigeten
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A tavat jól ismerő horgászok és természetjárók korábban 

nem tulajdonítottak nagy jelentőséget a Ludasi-tavon ide- 
oda sodródó úszó szigeteknek. Természetesnek vélték, hogy 
vannak ilyen nádtorzsákból, sás- és nádgyökerekből, vízinö
vények maradványaiból összeállt úszó szigetecskék. A vízen 
lebegő úszó láp kiszűri a vízből a bomló szerves hulladékokat, 
fokozatosan kialakul rajta a talaj, amely lehetővé teszi száraz
földi növények megtelepedését is. A gyommagvak jó tápta
lajra találnak az úszó lápokon, gyökérzetük gazdag fonadéka 
még jobban összetartja a tutajt. Európában csak az igen ritka 
láposodó tavakban találhatók a Ludasi-tavihoz hasonló úszó 
szigetecskék.

A nyílt vízen himbálódzó, éppen csak kialakulóban levő 
vagy már növényzettel dúsan bontott szigetecskék a madarak 
figyelmét sem kerülik el. Elsősorban pihenőhelyül, búvóhelyül 
szolgálnak számukra, de a rovarevő madarak táplálékot is talál
nak itt. Rajtuk egész nyáron látni üldögélő dankasirályokat, oly
kor ritkább sirályfajok is megpihennek, mint amilyen a kis sirály 
vagy a nagy termetű, messzire elkóboroló tengeri sirályok, de 
még a nagy kárókatonák is előszeretettel időznek rajtuk, szét
tárt szárnyakkal itt szárítgatják a víz alatti halvadászat alkalmával 
átázott tollaikat. Rendszeres vendégeik a kacsák, az úszó és 
bukórécék is. A tőkés récék olykor többen is tartózkodnak az 
úszó szigeteken, de a barátréce és a cigányréce sem kivétel. 
Síkvidéki tavaink nyári vendégei, a szerkők csapatosan buk
dácsolva, libegve vitorláznak a víz felett, majd röpke pillanatra 
lefékezve, szinte a levegőben megállva csippentik fel a víz fel
színéről a rovarokat vagy a közvetlenül a vízfelszín alatt úszó 
apró halakat, küszöket. Nyár végére a szerkők átszíneződnek, 
sötét és világos foltok tarkítják tollruhájukat. Nem könnyű első 
pillantásra meghatározni, kormos, fehérszámyú vagy fehérarcú 
szerkő húzott-e el a víz felett. A kitartóan röpködő szerkők is 
előbb-utóbb leszállnak pihenni az úszó lápokra.

A madarak ürüléke is elősegíti a termőtalaj-képződést, 
hamarabb megtelepedhetnek a lágy szárú növények. A nö
vényekkel sűrűbben benőtt úszó szigetek már megfelelnek a 
kacsák, szárcsák és több más madárfaj fészkelési igényeinek



106

is. A madarak mellett a mocsári teknős is szívesen sütkérezik 
a Ludasi-tó sajátos képződményein, az úszó nádszigeteken.

jellegzetesen felfelé hajló csőrével, amely szerszám az apró 
rákocskák kiszűrésére is alkalmas. Annyira közel voltak, 
hogy sikerült lefotózni őket.

Gulipánok a tómederben

Május végén első ízben jutottunk el a bánáti Tiszahegyes 
(Idős), vagy ahogy a szajániak mondják Högyös melletti ha
lastóra. Az egyik több mint száz hektárt borító tórészről már 
korábban leengedték a vizet, az időközben kiszáradt repe
dezett, cserepes tómeder már-már holdbéli tájra emlékez
tetett, csak a legmélyebb részekben maradt vissza kevéske 
víz. Amint megálltunk a tóparton, azonnal fölötlött, hogy a 
terület alkalmas lehet a gulipánok fészkelésére. És valóban, 
távcsővel körülkémlelve a távolban kivehetők voltak a me
der magasabb, lapos, szigetszerű részein kotló gulipánok. 
A partközeli víztócsában kis csapat gulipán kaszálta a vizet

A mederben sétálva a gulipánok már messziről felkeltek a 
keményre száradt iszapmederben kis mélyedésbe rakott tojá
saikról. Nem volt könnyű meglelni a talajszínű és tarka mintás 
tojásokat. A megtalált fészkekben 4-4 tojás volt, teljes fészek
aljak.

A tómeder sekély vizű tócsái más parti madarakat, cankókat 
is ide vonzottak, sikerült megfigyelni a vékony piros nádszállá- 
bú és tűhegyes csőrű gólyatöcsöt is. Mindössze egy példány 
mutatkozott, de feltételezhető, hogy költ a halastó medrében, 
mivel a gulipánéhoz hasonló élőhelyigényű madár. Májusban 
még javában tart a cankók tavaszi vonulása, pajzsoscankó- 
csapatok keresgélnek a puha iszapban, de rendre csatlakoz
nak hozzájuk a fekete hasú havasi és az apró partfutók is.



< Gulipánok a tómederben

Csak kis számban vonul át vidékünkön az ezüst- és aranylile. 
A tiszahegyesi tavon is csak egy ezüstlile mutatkozott. Egyetlen 
halastóról sem hiányzik azonban a danka- és sárgalábú sirály, itt 
is volt belőlük több száz példány nem ivarérett kóborló egyed. Le
nyűgöző látványt nyújtott az a nászruhás kis sirály, amely közvet
len közelünkben vitorlázott le a meg-megerősödő északi szélben. 
A nászruhás kis sirályt két átszíneződő példány követte.

Bánátban rendszeresen fészkel a gulipán a Melence melletti 
Ruszanda szikes tóparti zónájában és a Sóskopón is, amely a 
csapadékszegény években már nyár elején teljesen kiszárad, 
így volt ez 2012-es évben is, ami a rekkenő nyári forróság
ról és a hosszan tartó, a mezőgazdaságnak milliárdos károkat 
okozó aszályról vált emlékezetessé. A hódegyházi halastavon, 
amíg rendszeresek voltak a tavaszi hosszabb vízleengedések, 
a tómeder szárazulatain olykor két tucat gulipán is megpróbál
kozott a költéssel. Sajnos nagyon gyakran nem tudták kikölteni 
fiókáikat, mert a halgazdaság újra feltöltötte a tavat vízzel, és el
úsztak a tojások. Hasonló a helyzet a magyarkanizsai község
hez tartozó Járáson, a Kapitány-réti halastavon is, a szárazon 
hagyott ivadéknevelő tavak alján gulipánok és gólyatöcsök is 
rendre megkísérlik a költést, de ezek a próbálkozások gyak
ran végződnek a tojások elárasztásával. A halgazdaság sajnos 
nem várja meg a fiókák kikelését.

A természetes vízjárású szikes mocsarak fokozatos eltűnésé
vel a gulipán és a gólyatöcs rendre megpróbál költeni a sertés- és 
marhafarmok trágyaszikkasztóin, ülepítőtavain, ahol sem az em
ber, sem a négylábú ragadozók nem tehetnek kárt a fészkekben.

Pádénál, a Karikán

Június közepéhez képest szokatlanul hűvös volt az idő, 
az északi szél meg-megújuló rohamainak szinte semmi sem 
állta útját, csak az a kis akácfaliget dacolt a széllel, amelyet

A barna rétihéja pelyhes fiókái a fészkükben >
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a patkó alakban futó Karika mocsaras terület partjára ültetett 
valaki jó néhány évvel ezelőtt. A Pádéról Száján felé vezető 
út mellett, ahol a csatornává szélesített Aranka felett átívelő 
hídon készül átszökellni az út, ott van a Karika. A pádéi vadász
egyesület minden nyár elején kacsákat telepít ide, hogy azután 
augusztustól lelövöldözhessék őket. Szerencsére addigra a 
mocsárvilág tollas lakóinak nagy része befejezi a költést, útjára 
bocsátja utódait.

Tavasszal, amikor a csapadékínség kiszáradással fenyege
tett, a Karika mellett csordogáló csatornából feltöltötték a terü
letet, június elején újabb vízmennyiséget juttattak a Karikába, 
bár ez a megoldás már nem volt olyan szerencsés, a nádban 
és a gyékényesben fészkelő madarak fészkének egy része el
úszott. Szerencsésebb lett volna egy kora tavaszi vízpótlás.

A viszonylag kevésbé ismert terület sok érdekes madár
faj otthona. A Tisza mentén a Karika volt az utolsó ismert 
fészkelőhelye a vidékünkön ritka vörösnyakú vöcsöknek. Ko
rábban, amikor a gyékényfoltok között mély vizű tisztások vol
tak, költött itt a fehérarcú szerkő is. A gyékény rejtekében évről 
évre jó néhány pár guvat, vízityúk, szárcsa és egyéb madárfaj 
találja meg életfeltételeit az utódneveléshez. A nádiposzáták 
is jelentős számban vannak otthon csakúgy, mint a nádi sár
mány. A zsombékos, tocsogós részeken több pár nagy goda 
költött.
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A Karika partján elhaladó dűlőúttól alig kőhajításnyira, a 
gyékényesben barna rétihéja készített fészket. Még májusban 
rábukkantunk, június közepén pedig már szépen tollasodé, 
de még fehér pihetollat viselő fiókák várták a portyázó raga
dozómadár-szülőket. A terebélyes, a víz felett biztonságos 
magasságban készült fészekben az öt majdnem hófehér to
jásból négy fióka kelt ki. Ekkor már vagy kéthetesek lehettek, 
legalkalmasabbak a gyűrűzésre. Tiltakozó csőrtátogatások és 
a hegyes karmaik bevetése ellenére sértetlen kézzel sikerült 
csüdjükre illeszteni az alumínium jelzőgyűrűt. A fészekben az 
aznapi reggeli árulkodó maradványa, jókora kecskebéka két 
combja hevert. A rétihéjaszülők szívesen kijárnak vadászni a 
Karikát övező kiterjedt legelőre, ahol rágcsálókat zsákmányol
hatnak. Előfordul, hogy apróbb énekesmadarat vagy vízityúkot 
ragadnak el, de láttunk már barna rétihéját termetes ponttyal is 
a karmai között.

A feltöltött Karika tocsogós partján néhány kanalas gém 
kaszálta a vizet, jobbra-balra csapkodva szűrték ki a vízből az 
apró rákocskákat, rovariárvákat, halakat. A három-négy méter
rel a meder szintje fölé emelkedő parton, az akácosban közel 
egymáshoz három kis őrgébics is fészket rakott, a hideg szél
ben a még alig tollas fiókáikat melengették. A szarkák már kirö
pültek, az üres fészekben vörösvércse-tojó kotlott. A mocsa
ras terület közelében hattagú búbosbanka-család ereszkedett 
le bogarászni, nemrég röpülhettek ki a fiatalok, még együtt volt 
a család. A víz fölé hajló gyékényen fiatal, de már röpképes 
sárgabillegető-csemetéket etettek a szülei.

Csüllő a csövön

A sirályfélék családjába tartozó csüllő vagy háromujjú csüllő 
nevét onnan kapta, hogy a negyedik lábujja szinte teljesen 
visszafejlődött.

Több ezres telepekben fészkel a meredek tengerparti szir- 
teken, csak ritkán vetődik el a kontinens belsejébe egy-egy 
nem ivarérett kóborló példány. Ilyen második éves csüllőt si
került megfigyelni és egészen közelről lefotózni a Törökkanizsa
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melletti halastón. A sötét, rövidlábú sirályra emlékeztető, még 
helyenként barnás, átszíneződő tollakat viselő madár nyugod
tan álldogált a partról a halastó vize fölé benyúló vastag cső
vezetéken. Ötfős madarászcsapatunk előbb csak távcsővel 
figyelte, majd a parti füves talajon kúszva, mászva egyre kö
zelebb jutottam a madárhoz. Minden fél méter távolságnye
rés után újabb és újabb fotót készítettem róla, hátha éppen a 
következő pillanatban fog felreppeni, de a csüllő jól tűrte a kí- 
váncsiskodásomat és a fényképezőgép kattogását. Csak egy 
kisebb teleobjektív volt kéznél, de az is éppen elegendőnek 
bizonyult, hogy közeli képeket készítsek a ritkán megfigyelhető 
madárról.

A csüllő unottan ásítozni kezdett, amit sikerült megörökíte
ni, a fotónak az Ásító inas nevet adtam. Már alig 3-4 méterre 
hasaltam a madártól, de még akkor sem mutatta a félelem 
legkisebb jelét sem. Végül, amikor már több tucat fotót ké
szítettem róla, felálltam a földről, a csüllő ekkor megsokallta 
a tolakodó közelségemet, és az ijedség legkisebb jelét sem 
mutatva könnyed szárcsapásokkal tovalibbent a tó vize fölé, 
ahol már a földhözragadt kétlábúak nem tudták követni.

Annikor tízezer daru kiabál

Ökömyálas, kellemes, napsütéses, inkább kora őszi, mint
sem novemberi időjárás fogadott a Sóskopó Speciális Termé
szeti Rezervátumban. A nagyjából észak-déli tájolású, a Tisza 
egykori medréből kialakult, különleges élővilágot felvonultató 
mocsár nyugati partja 6-8 méterrel emelkedik a nádasokkal, 
sásosokkal, fogyatkozó sótűrő növényekkel szegélyezett szi
kes tó fölé. A napsütéses kora délutánon a dombvonulatról 
kitűnő rálátás nyílik a vízimadarak paradicsomára. A teleszkóp 
és a kézi távcső látómezőjében mintha csak karnyújtásnyira 
úszkálnának a megfakult tollruhás récék, a termetes vadlibák, 
a lilikek és nyári ludak, a sirályok, a parti sávban megpihenő



bíbiccsapatok és a hajlott csőrű szélkiáltók. Személődés köz
ben Simoncsik Szilviával, a rezervátum biológusával arról be
szélgetünk, milyen látnivaló tárul a természetjáró ember szeme 
elé az őszi Sóskopón.

A környezetvédelmi törvény a védett területekre legalább 
egy szakember alkalmazását irányozza elő, viszont a pén
zeléséről nem rendelkezik. Ezért aztán igencsak esetleges a 
dolog. A védett területek kezelőjének, a törökbecsei vadász
egyesületnek kell pályázat útján előteremteni a terepbejárások
hoz és a felszerelés beszerzéséhez szükséges pénzt. A terepi 
biológus a rezervátum kezelőjétől kapott kis motorkerékpárt, 
fényképezőgépet, laptopot, mikroszkópot, valamint távcsövet 
és van egy iroda, ahol a heti megfigyelési adatokat rendsze
rezheti. Folyik a Sóskopó élőhelyeinek a feltérképezése. Az 
utóbbi években jelentős változásokon ment keresztül a terület, 
a szikes, a part menti fehér vakszik visszaszorulóban van. A

szikesek ritka növényei közül egyesek, mint amilyen például a 
sziksófű is, már csak kis foltokban fordulnak elő. El kell végezni 
a pillanatnyi állapot felmérését, amit ha összevetünk a korábbi 
évtizedek adataival, kiderülhet, hogy mely növény- és állatfajok 
vannak visszaszorulóban, vagy kerültek végveszélybe. Ezek
ből és más kutatók vizsgálódásaiból meg lehet tervezni a vé
dett terület hosszabb távú kezelési programját a még fellelhető 
természeti értékek megóvása érdekében.

Az ember, különösen a mezőgazdasági tevékenység 
formájában állandóan jelen van a rezervátumban, ami a parti 
zóna beszántásában és elgazosodásában, a szerves anya
gok, a műtrágya bemosódásában nyilvánul meg. Mindez 
hosszú távon kedvezőtlenül hat a sziksós mocsár élővilá
gára. A Sóskopó vizének egy része föld alatti forrásokból 
származik, ezek a vízerek hozzák felszínre a nátriumsókat, 
amelyek a víz jellegzetes sikamlós, szappanos tapintását és
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sósságát okozzák. A nyári aszály ellenére 2011 -ben meg
maradt a kopó vizének jelentős része, köszönve az előző 
évi rendkívüli csapadékos időjárásnak. A Sóskopó fogyat
kozó víztartalékának a pótlására készült egy tanulmány. A 
Sóskopóval szomszédos kisebb Póstakopóba a közeli 
DTD-csatornából vizet pumpálnak. Innen a talajon keresztül 
átszivárog a felesleges víz a Sóskopóba, és így meg lehet 
gátolni, hogy a sós víz kiédesedjen. Havonta két alkalommal 
mérik a víz sótartalmát és a talajvíz mélységét.

A Sóskopó partján elkészült a látogatóközpont, amelynek 
tornyából és két magaslesről rálátni a kopó vizére és belátni 
a környéket. Rendszeresen érkeznek kiránduló csoportok 
a területre. A terület kezelője biztosít szakvezetést, iskola 
a természetben órákat tartanak a gyerekeknek. A rezervá
tum ilyen formában az oktatást, az ökoturizmust is szolgálja. 
Csoportosan és egyéni szervezésben is látogatható a te
rület, előtte azonban mindenkinek kötelező bejelentkezni, a 
vadőrnél. Egyre népszerűbb a természetfotózás, ősszel a 
vadludak, a récék és a darvak több ezres csapatai pihen
nek és táplálkoznak a rezervátumban és környékén témát 
adva a fotósoknak.

Novemberben hamar esteledik. Teleszkóppal és a teleob- 
jektíwel felfegyverkezve a vízre néző zárt magaslesből figyel
tem az érkező darucsapatokat. Az esti daruhúzás élményét 
nem szabad kihagyni! Napközben mintegy másfél ezer daru 
portyázott a környéken, ami jó jel, gondoltam, mert akkor az 
esti behúzáson ennek a többszörösére lehet számítani. Nem 
is csalódtam, sötétedésig 5-8000 daru krúgatása töltötte be a 
Sóskopó feletti egyre párásabb légteret. Mielőtt a darvak csa
patai nyugalmas és biztonságos alvó- (már amennyit ezek a 
madarak alszanak) és pihenőhelyet kerestek, a vizet elborítot
ták a récék és vadlibák több ezres tömegei. Lehetetlen volt el
dönteni, hogy vadkacsából vagy daruból van-e több. Az egész 
napi portyától, a szántó-vető traktorok követésétől megfáradt 
sirályok ezrei is csatlakoztak a nyílt vízen úszkáló récetöme
gekhez. Velük együtt a madarak száma már jóval meghaladta 
a tízezret.

Darucsapat érkezik a Sóskopóra >

Sajnos a darugyülekező nem folyt zavartalanul. Két ízben 
is akácrönköket szállító autó riasztotta fel a víz széléig merész
kedő, szomjukat oltó darvakat. A magaslesből felhívtam az őrt, 
hogy mit keresnek az illetők a rezervátumban az éjszakázni 
gyülekező daravak között. Előre szóltak a favágásról és szál
lításról, ez rendben is volna, de a terület kezelője a madarak 
nyugalma érdekében megszabhatja, hogy három óra után ne 
tartózkodjon senki a rezervátum közepén.

A telihold egyre magasabbra kúszott a horizont fölé. A víz 
fölött sűrűsödött a pára, de a holdfényben még kivehetők vol
tak a víz felett oda-vissza szálló, hangosan kiabáló darucsa
patok. A rendkívül félénk, óvatos, hosszú lábú madarak csak 
másfél órával sötétedés után ereszkedtek le a rókabiztos vízre. 
Vízben ácsorogva, csak perceket szunyókálva várják be a pá
rás, ködös, hűvös novemberi hajnalt, hogy a nap első suga
raival szárnya kelve folytassák a táplálékkeresést a környező 
földeken. A kemény fagyokig maradnak, majd továbbvonulnak 
délre. A legkitartóbbak dacolnak a téllel, és ha szerencséjük 
van, tavasszal a Sóskopón várhatják be a délről visszatérő faj
társaikat.

Darumadár magasan száll, szépen szól...

„Hatalmas, czímeres madár, mely a magyar nemesség 
armálisában nagyon sokszor van meg, és ősi soron becses 
madara a magyarságnak.” (Hermán Ottó, 1835-1914)

A daru a magyarság egyik megbecsült ősi vándormada
ra, amely kapcsolatban állt ősi hitvilágunkkal. A hűség és az 
éberség madara. A darunak Közép- és Belső-Ázsiában két 
faja ismert, a közönséges vagy szürke daru és a pártás daru. 
Daruszobrot ma is találunk Belső-Ázsia énekmondóinak és 
gyógyító embereinek a háza előtt. Egymagában, egyik lábában 
követ tartva az éberség jelképe. A koronázási palást szegélyén 
pártás daruk vannak, ugyanígy IV. Béla XIII. századi címerében.



Párosával, őrmadárként ábrázolták a XIII. és XIV. századi ma
gyar pénzeken. Makó, Tompa, Püspökladány és más telepü
lések címerében daru látható. A daru valószínűleg a finnugor 
korból származó hangutánzó szó.

A középkori Magyarországon, a nemesi udvarokban a 
rétben fogott darufiókákból nevelt szelíd darvakat tartottak 
a darvászok felügyelete mellett. Az 1554. évi egri összeírás 
szerint Magyarszálláson húsz szelíd daru volt. Ezt a falut 
darvászok és pákászok lakták. A parasztudvarokban még 
a századforduló idején is tartottak szelíd darut. 1827-ben a 
bajomi református pap azt írta a Sárrétről: „sehol az ember 
madaraknak annyi sokaságát egy rakáson nem látja, mint

Vajdasági vizeken

a Sárrét költőhelyein. Soha olyan sipításokat, lármát nem 
hall, mint az olyan madarak csinálnak akkor, de soha annyi 
tojásokat egy rakáson nem találhat, úgy, hogy a pákászok 
három csónakkal voltak a rétben és mind a hármat, amint 
csak bírhatta, tojásokkal rakták tele.” Messze földön híre 
volt a Sárrét madárvilágának.

Egykoron a daru a parasztudvar díszmadara volt, viselke
déséből az időjárásra következtettek, hangos krúgatásukkal az 
idegent jelezték. Egy valamirevaló legény darutoll nélkül a lábát 
sem tette ki a kapun. A sárréti vásárokon a darvászoktól lehe
tett venni darutollat egy-két köböl búza áráért, a szebb toliakért 
akár egy borjú árát is megadták, és szívesen hordtak darutol
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las kalapot a parasztlegények. Egykoron a darvak kiáltására 
kezdték el a tavaszi vetést és az őszi betakarítást.

Mocsaras területeken élő gázlómadár. Szabályos rendben 
repülnek a vezér irányításával, amely éles, átható hangot hallat. 
Amikor a vezető fáradni kezd, vagy erőtlenedik a hangja, ak
kor egy másik daru lép helyébe. Egy legenda szerint a darvak 
minden éjszaka királyuk köré gyűlnek, majd felváltva őrt állnak, 
hogy védjék magukat az ellenségtől. Amelyikük épp szolgálat
ban van, követ tart a karmai közt, és fél lábon áll, hogy el ne 
aludjon. Ha a virrasztó véletlenül elaludna, a kő kiesik, és erre 
felébred.

így válhatott a daru az egyházatyáknál és a bestiáriumokban 
az éberség, a hűség és a szerzetesi élet rendjének megteste
sítőjévé. Ez az éberség vigyáz a többi erény megtartására is. 
Az antik világban a tavasz és az életöröm szimbóluma. Gyak
ran utánozták a darvak kör alakú násztáncát a beavatási rítu
sokban, ezzel utaltak az élet és a halál körforgására.

Bütykös ásólúd, az új telepes

Vajdaság vizein a kecses bütykös ásólúd egészen a kö
zelmúltig őszi-tavaszi átvonuló, meg-megpihenő vízimadár
ként volt ismert. A tavainkon és halastavainkon időnkét 20-30 
egyedből álló csapatok is feltűntek, néhány napon át meg
figyelhetők voltak, majd továbbálltak. Kisebb csapataik még 
decemberben is fel-fel bukkantak, a kemény fagyok beálltáig 
maradtak vidékünkön.

Az egyre gyakoribb tavaszi megfigyelések, a költési 
időben mutatkozó párok azt sejtették, hogy e tetszetős, 
vörhenyes-fehér tarka tollruhás, vörös csőrű vízimadár 
előbb- utóbb költeni is fog vizeinken, annál is inkább, mert 
a szomszédos Magyarországon már a XX. század utolján

Június végén a fiatalok már kezdtek hasonlítani szüleikre



több helyen is megtelepedett, és sikeresen költött is. Az 
első bizonyított vajdasági fészkelése a Melence melletti 
Ruszanda-tóhoz köthető 2011 nyarán, pontosabban július 
elsején a Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület 
néhány tagja egy fiatal, néhány napos ásólúdfiókát pillantott 
meg a tavon a szülőmadarak, a tojó és a gúnár társaságá
ban. Ezzel először sikerült bizonyítani Vajdaságban (Szerbi
ában) a bütykös ásólúd költését.

A rákövetkező évben e sorok írójának adatott meg a sze
rencse, hogy egy újabb ásólúdpár fészkelésére bukkanjon. Ez 
a lúdpár nem természetes élővizet választott kicsinyei felne
velésére, megelégedtek egy disznófarm trágyaülepítő tavával. 
A Csóka melletti Árenda disznófarmról kifolyó hígtrágyát egy 
mesterségesen kialakított, a mintegy kéthektáros ülepítőtóba 
pumpálják, amelynek töltéseit benőtte a gaz és a nád. A 
szennyvíztározó közepén két kisebb nádsziget is kialakult, a 
bűzös víz felszínén lebegő szervesanyag-réteg megkemé

Vajdasági vizeken

nyedve gólyatöcs, gulipán és bíbic fészkelőhelyéül is szolgál 
tavasszal.

Az ülepítőtavon évekre visszamenőleg több alkalommal is 
megfigyelhető volt egy-egy bütykös ásólúd a récék és szár
csák között, már csak idő kérdése volt, hogy mikor fog meg
telepedni és költeni. Magyarországon az első bizonyított büty
kös ásólúdfészkelés cukorgyári ülepítőtavon történt. Madarász 
terepjárásaim alkalmával 2012 tavaszán kéthetente felkeres
tem az ülepítőt, május végén és június elején is mutatkozott 
a tojó, majd június 13-a szerencsés napnak bizonyult. A tojó 
közelében három, kb. 5-6 napos fehér-fekete tarka lúdcseme- 
te úszkált gondtalan nyugalomban, sikerült is lefotózni őket. 
Csakhamar előkerült a hím madár is, majd amikor az öreg ma
darak megneszelték a jelenlétemet, riasztották a három kicsit, 
amelyek gyorsan beúsztak a sűrűbe.

Bütykösásólúd-tojó és -gúnár
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Következő látogatásom alkalmával, június 29-én örömmel 
tapasztaltam, hogy a három bütyköslúd-csemete a gondos 
szülők mellett bő két hét alatt a duplájára nőtt. A trágyaülepítő 
szennyvíztározó tehát megfelelő otthont, táplálkozási feltétele
ket biztosított a bütykösásólúd-család számára. Július folya
mán már nem követtem tovább a sorsukat, a fiatalok remélhe
tőleg a hónap végére elérték a röpképes testméretet, és szülői 
felügyelet nélkül is megtalálták helyüket a sok veszélyt rejtő 
természetben. Abban a természetben, amelyben a nagyobb 
testű vízimadarakra, récékre, libákra stb. a puskás ember je
lenti a legnagyobb veszélyt.

Többször volt alkalmam megfigyelni a bütykös ásóludakat 
a Duna-deltában, ahol nevükhöz híven a négylábú ragado
zóktól mentes kisebb-nagyobb szigetek laza, homokos ta
lajába költőüregeket kapartak, mint valami rókakotorék, és 
ott költötték ki tojásaikat. A vizeinken egyre-másra megtele
pedő bütykös ásóludak fészkelési szokásai némiképp más
ként alakulnak. Olyan helyen költött az eddig megfigyelt két 
pár, ahol nem volt lehetőség föld alatti üreget kaparni a fész
küknek. A Csóka melletti disznófarm trágyaülepítő tavának 
sűrű gazzal, náddal, gyékénnyel benőtt oldalában készítette 
fészkét az itt megtelepedett pár.



Természet- és madárvédelem

Fa leszek, ha...
(Az erdők világnapja, március 21.)

Nehezen és nagy sokára másztunk le.
Áfáról.
Kezdetben csak percekre hagytuk el a fakorona bizton

ságát. A kíváncsiság végül legyőzte a félelmet. A síkságon 
csoportokban portyázva fák, bokrok terméseit gyűjtögettük, 
madárfészkeket fosztoggatunk, majd fahusánggal kergettük el 
prédájától a ragadozót. Nyers volt a dög, de...

Két fadarabot dörzsölgettünk egymáshoz... és megsült a 
hús. Kihegyeztük, és lándzsánk lett, majd nyíl és i], fejsze és 
fűrész: megszületett a fanyüvő ember!

A fával kezdődött: Éva leszakította a tiltott fa gyümölcsét... 
és az utolsó fa kivágásával ér véget a civilizáció.

„Ugyanis tapasztalásból tudjuk, miként életünk első zsen
géjétől annak fogytáig minduntalan fára van szükségünk.

A gyermek születése után fában fürösztetik, házi bútoraink, 
gazdasági eszközeink, tömérdek gépek, és mívek nagyobbára 
fából készíttetnek; -  hát az üveghuták, vashámorok, olvasztók, 
vaspályák, s egyéb gyárak évenkint mennyi fát emésztenek?” 
{Erdészeti Lapok, 1863. május)

Majd ha nyárfa-testben élek, 
rezgő lombbal hintelek, 
majd ha árny leszek, kísérlek,

ha koporsó, rejtelek, 
ha tűz leszek, melengetlek, 
ha fény leszek, áldalak,

(Weöres Sándor: Rongyszőnyeg. 68.)

Eleink már 150 ezelőtt is sürgető szükségletnek tartották 
vidékünk fásítását:

„Ujabb korban a futó homoknak faültetések általi megköté
se sürgető szükségnek ismertetett, nemcsak azért, hogy ez ál
tal a használható jó föld a homok általi elbontástól megóvassék, 
de azért is, hogy a sok haszonvehetetlen homoktéreken erdők 
neveltetvén, idő múltával ezek értékesekké, jövedelmezőkké 
váljanak.

A faültetés, főleg az alföldön, nemcsak klimatikus szem
pontból kívánatos, de a folyók szabályozásával, az álló vizek 
lecsapolása s kiszárításával előre látható, az alföldi gazdaságot 
már is sujtoló gyakori szárazság növekedése, ennek mérsék
lése tekintetéből a halaszthatatlan teendők közé soroztatott.” 
{Erdészeti Lapok, 1863. május)

Már a Monarchiában sem új az idegenhonos fafajok bete
lepítésnek gondolata, az Erdészeti Lapok 1881. februári száma 
Honosításra alkalmas amerikai erdei fák cím alatt több tucat telepí
tésre alkalmasnak vélt fafajt ajánl, még a mamutfenyőt is. Pedig az 
erdészek jól tudták, hogy az őshonos fafajok legnagyobb hánya
da lombhullató keményfa volt, erről számol be az Erdészeti Lapok 
1866. májusi száma is: ,A magyar tartományokban átalán véve a





lombfa erdők, a bükkesek és tölgyesek túlnyomók, s a fenyvesek 
aránylag kisebb területet foglalnak el.”

Gyorsan növő fafajtákat kerestek a homokos és más laza 
talajok megkötésére.

Két idézet az Erdészeti Lapok egyik 1933-as számából: 
„A homokfásítás első periódusában a szél által hordott és ká
rokat előidéző homok megkötése volt a legfőbb cél olyan fa
fajjal, amely gyorsan nő, nem nagyon válogatós a talajban s 
amellett gyorsan szaporítható és olcsón telepíthető. Mindezen 
kívánságoknak kitűnően megfelelt annak idején a fekete nyár 
és ez a fafaj lett a homokfásításnak majdnem egy évszázadon 
át uralkodó fája."

„Szabadkán ugyan már 1770-1771-ben eszközöltek mes
terséges erdősítést tölgymakkvetéssel, 1784-ben feketefe
nyővel is tettek kísérletet, de kevés eredménnyel.”

Az akác telepítése 1868 után indult meg nagyobb arány
ban. Akik erre a fára esküdtek, elfejtették, hogy az akác nem 
tűr meg más fás növényt a közelében, legfeljebb bodza nő az 
akácosokban. Ezért az akácerdő nem igazi erdő.

A behurcolt, idegenhonos fafajok sora egyre gyarapodott: 
akác, feketefenyő, ezüstfa, kanadai nyár, amerikai kőris (az 
1800-as években kezdték telepíteni), zöld juhar (amerikai, a 
XIX. század elején hozták ide) mellett a nyugati ostorfa, amely 
a szabadka-horgosi homokvidéken tarack módjára terjed. A 
gyalogakác Észak-Amerikából került Európába, itt a termé
szetes erdők és rétek helyét veszi el. Kiirthatatlan. Gyökérzete 
rongálja a töltéstestet, és megakadályozza, hogy a fű gyöke
ret verjen. A hullámtérben sűrű állományt képez, és lassítja az 
áradások levonulását. Újabban a kései meggy indult hódító 
útjára. Nemcsak fafajok, fás szárú cserjék, de számos átkos 
gyomnövény, például a selyemkóró és a virágpor-allergia első 
számú kórokozója, a parlagfű is amerikai „szerzemény".

< Nyár végén a gólyák és a géniek termetes fák magasában 
találnak biztonságos éjszakai menedéket

Természet- és madárvédelem

Madarak és fák napja

Tájainkon, az egykori Magyarországon Hermán Ottó termé
szettudósnak, az utolsó polihisztornak, a Magyar Királyi Ma
dártani Intézet megalapítójának köszönhetően 1906-ban ün
nepelték meg először május 10-ét, a madarak és a fák napját.

A környezetünkben élő madarak állományváltozásán pon
tosan lemérhetők a környezetváltozások hatásai. Nem kell ah
hoz madárszakértőnek, ornitológusnak lenni, hogy világosan 
lássuk és tapasztaljuk az egyes madarak számának rohamos 
csökkenését. Csak az elmúlt néhány évtized folyamán olyan 
drasztikus változások játszódtak le a madárvilágban, amelyek 
mellett nem mehetünk el szó nélkül (az utolsó harminc évben 
Európába 300 millió madár tűnt el a mezőgazdasági területek
ről). Az énekesmadarak közül több faj állománya gyakorlatilag 
megfeleződött vagy harmadolódott. A madártani kutatások te
rén több évszázados hagyományokkal rendelkező Angliában 
kimutatták például a mindenki számára olyan kedves, páratlan 
énektudású fülemülepopuláció megfeleződését. Egyre ritkáb
ban csendül fel a csalogány danája. A tavasz másik hírnöke, 
a kakukk is több mint negyven százalékkal megfogyatkozott.

A vadgerle már majdnem kipusztult, állománya 15-20 év 
alatt a háromnegyedével csökkent. Ennek ellenére Szerbiában 
még mindig a vadászható fajok közé tartozik, pedig a Szerbi
ai Madártani és Madárvédelmi Egyesület az elmúlt években, 
több ízben is kezdeményezte a vadgerle és a fürj vadászatá
nak betiltását, de süket fülekre talált a környezetvédelmi mi
nisztériumnál. A vadászlobbi erősebbnek bizonyult.

A vadászat még a fejlett természetvédelemmel rendelkező 
EU-ban is komoly probléma, az Afrikában telelő vándormada
rak milliói vonulnak át a Földközi-tengeren, jelentős részük meg 
is pihen Ciprus vagy Málta szigetén. Pedig ha tudnák, hogy itt 
a puskák és hálók ezrei várják őket, bizonyára meg sem áll
nának. A két szigeten halomra gyilkolják a madarakat, sportot 
űznek a megfáradt vándorok lemészárlásából. Az EU pedig 
nem képes megfékezni a madárgyilkosokat.



Gergely Józse f/ Madámaptár

Erdő kell(ene) a madárnak

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági szervezete 
(FAO) 1971 -ben jelölte ki március 21 -ét az erdők világnapjának 
abból a célból, hogy ráirányítsa a Föld-lakó ember figyelmét az 
erdők fontosságára, az erdőirtás egyre fenyegetőbb következ
ményeire. Évente világszerte átlagosan 130 000 négyzetkilo
méternyi erdőt vágnak ki, ami hatszor akkora, mint Vajdaság, 
amely egyébként a Kárpát-medence legerdőtlenebb vidéke.

Az elmúlt ötven évben elképesztő mérteket öltött az erdő
irtás, mintegy 645 millió hektár trópusi erdő semmisült meg. A 
veszélyeztetett emlős- és madárfajok több mint háromnegyed 
része került veszélybe a fakitermelés miatt, és hatvanmillió em
ber függ közvetlenül az erdőktől. Az ENSZ adatai szerint 160 
millió hektár erdő van az Európai Unióban, ez területének 42 
százaléka.

A megmaradt erdők ugyancsak veszélyeknek vannak kité
ve. A természetvédelmi szempontokra kevéssé tekintettel lévő 
erdőgazdálkodás a világ számos régiójában az erdők leromlá
sához, természetességük elvesztéséhez vezet. A védett erdők 
hálózata ezért világszerte rendkívül nagy jelentőségű. A világ 
erdeinek 12%-a természetvédelmi oltalom alatt áll.

Számos madárfaj, ritka növények és gombák szinte kizá
rólag a természetes vadonban találják meg életfeltételeiket. 
Kontinensünk emblematikus erdőlakó fajai, a medve, a hiúz, 
a nagy testű baglyok stb. ugyancsak itt fordulnak elő. Az er
dők védelmét a legtöbb országban nemzeti parkok biztosítják, 
amelyek bár látogathatók, de nem folyik bennük gazdasági 
fakitermelés. Kivéve a hazai nemzeti parkjainkat, amelyek az 
el-elapadó állami támogatást fakitermelésből pótolják.

Az erdők megőrzése társadalmi (természetvédelmi) és gaz
dasági szempontból is kulcsfontosságú. Az erdőkre egyfajta 
zöld infrastruktúraként tekinthetünk, az erdők nyersanyagokat, 
védelmet (erózióvédelem, árvízvédelem) és más ún. ökológiai 
szolgáltatást biztosítanak számunkra. Azontúl, hogy faanyagot, 
vadat, gyümölcsöket, gyógynövényeket nyújtanak, az erdők 
legfőbb szerepe az emberek számára is élhető környezet ki

alakítása: a talajok képzése, az ivóvízbázisok védelme, a leve
gő szűrése és tisztítása.

Az erdők szerepe sokszorosan felértékelődik a nemk'vánatos 
klímaváltozások következményeinek a mérséklésében. A meglé
vő erdők letárolásává felszabaduló szén (szén-dioxid) több mint 
20%-ban járul hozzá a klímaváltozáshoz. Az őserdők különösen 
sok szenet tárolnak. Az erdőtelepítésekkel a légköri szén újra 
megköthető, ami csökkenti a klímaváltozás kockázatait. Mindezen 
funkcióknak, szolgáltatásoknak a fenntarthatósága ugyanakkor 
azon múlik, hogy az erdőt alkotó élővilágot, a biológia sokféle
séget meg tudjuk-e őrizni. A mikroorganizmusoktól a madár- és 
emlősf^okig minden élőlénynek fontos szerepe van abban, hogy 
az erdő egészséges és működőképes maradjon.

Komoly szemléletváltásra lenne szükség a hazai erdőgaz
dálkodásban, a hagyományos, vágásterületekkel járó fakiter
melés helyett mindenütt be kellene vezetni az úgynevezett 
„szálaló üzemmódot”. Ebben az esetben a fakitermelés csak 
kisebb facsoportokat érint, vagy a fákat szálanként termelik ki, 
ezáltal „örök erdők" jönnek létre, melyek az erdei élet folytonos
ságát hosszú távon megőrzik.

A vadkár mellett erdeinkre komoly veszélyt jelentenek az ide
gen földrészekről behurcolt növény- és állatfajok. Az emberi káro
sítások szintén nem kímélik az erdőket: az illegális fakivágások és 
nem utolsósorban a gyújtogatások veszélyeztetik erdeinket.

Vajdaság egész területe 2,16 millió hektár, ebből mind
össze 175 000 hektár erdő (kevesebb, mint 10%), amiből 
131 000-et a Vajdaság Erdői Közvállalat (Vojvodinašume) ke
zeli. A valódi erdők mintegy140 000 hektárt tesznek ki. Sajnos 
több község határában 1% erdő sincs.

A legmagyarabb fa

A történelmi Magyarország területén óriási területeket fog
laltak el a tölgyesek. A Kárpátok fenyvesei után eleink az alföldi 
kocsányos tölgyesekben űzték a vadat. A hegyes-dombos 
vidékeken a cseres és gyertyános tölgyesek biztosították az 
építkezésekhez, a fűtéshez a faanyagot, makkjuk a kondát



táplálta. A tölgymakkból ínség idején még kenyeret is sütöt
tek. A tölgyből készült eszközök, tárgyak elkísérik az embert 
születésétől a haláláig, a bölcső fájától a koporsóig és a fejfáig. 
A tölgy nem feltűnő, nincs pompás virága, termetével mégis 
tiszteletet parancsol.

A kocsányos tölgy hatalmasra növő, impozáns lombo
zató, hosszú életű fa. A legöregebb, 8 méter törzskerületű 
magyarországi tölgy korát mintegy 700 évre becsülik. A ko
csányos tölgy hegyvidéki rokona a kocsánytalan tölgy. Míg 
a kocsányos tölgy makkjai akár 7-8 centire is megnőnek, 
addig rokona termései kocsánytalanul ülnek a levelek tö
vében.

És mi van a magyar tölggyel? Nevével ellentétben Ma
gyarországon elvétve fordul elő. A mai Románia és Szerbia 
területén él. Tölgyeseink a földínség áldozataivá váltak, már 
a középkorban jelentősen csökkent a tölgyesek állománya. 
A Tisza mentén a moholi erdőben találunk még nagyobb 
tölgyest, benne rétisas, szürke gém, holló, az odvas törzs
ben macskabagoly költ. A Zenta feletti gátőrháznál még 
áll néhány pompás tölgyfa. Péterréve előtt, Óbecse felől 
az út két oldalán lassan kipusztul a védett tölgyfasor. Az 
utak mentén sajnos egyre több a szibériai szil. Az észak
amerikai nyugati ostorfát is gyakran ültetik városi sorfának. 
Tele van vele például Zenta központja is. Már megértek a 
cserére, és miért ne lehetne az ostorfát őshonos fafajtákkal 
felváltani?

Erdőkre nagy szükség lenne, hiszen Vajdaság területének 
alig 5-6%-a erdő. A madarak nagy része fán vagy bokorban 
költ, erdők nélkül szegényesebb a madárvilágunk is. A napja
inkban forszírozott erdősítések alkalmával a tölgy termőhelyén 
is tájidegen fafajokat: akácosokat, nyárfásokat létesítenek, és 
fenyőket telepítenek. Az erdőgazdaságok a gyors megtérülés 
reményében csak rövid távra terveznek. Végérvényesen meg
feledkeztünk volna őshonos fáinkról?

Madarak védelmében

Természet- és madárvédelem

Június 5-e a környezetvédelem világnapja: ez az a nap, 
amikor a hírközlő szervek révén a nagy nyilvánosság, a köz
vélemény elé tárják a tudományos dolgozók, a környezetvé
dők, a természetbarátok felhívásait, figyelmeztetéseit azokról 
a megdöbbentő tényekről, amelyek könyörtelenül bizonyítják, 
hogy az ember a természet, minden élő legnagyobb ellensé
ge. Közvetve és közvetlenül is a környezet épsége, a termé
szet egyensúlyának megbontása árán is a profitot hajszolják. 
Napról napra újabb és újabb növény- és állatfajok pusztulnak 
ki végleg Földünkről; sivárabbá, egyre nehezebben lakhatóvá 
válik sárgolyónk.

Az állatvilágban éppen a madarak azok, amelyek életük so
rán szinte az összes környezetkárosító tényezőnek ki vannak 
téve. A madarak a legtöbbet szenvedő állatcsoport. Repülő 
életmódjuk, folytonos mozgásuk következtében nagy távolsá
gokat tesznek meg, mindenütt megfordulnak, ott is, ahol nem 
kellene, szinte „keresik maguknak a bajt". A madarak élette
re nyílt és változó, mindenféle kömyezetátalakítás érzékenyen 
érinti őket, az ember természetátalakító ténykedése károsan 
befolyásolja életüket. Az évmilliók során alkalmazkodtak a ter
mészetes környezet meghatározta feltételekhez, amelyeket 
napjainkban szinte egyik napról a másikra megváltoztatunk.

Az ember a legkegyetlenebb vadállat, akkor is öl, amikor 
arra semmi szükség, csak hogy kiélje gyilkos szenvedélyét. A 
vadászat számos válfaja sok-sok madáréletbe kerül világszer
te. A leglelketlenebb mészárlás vándormadarainkat sújtja. A 
hosszú vándorúton rengeteg veszedelemmel, puskás embe
rek millióival kell szembenézniük az apró énekesmadaraknak 
csakúgy, mint a nagyobb termetű, igencsak megritkult raga
dozó madaraknak. „Az öldöklés korántsem Észak-Afrikában 
vagy Közel-Keleten a legelszántabb, hanem éppen Délnyu- 
gat-Európa jómódú országaiban: Olaszországban és Fran
ciaországban, Spanyolországban és Portugáliában. A költöző 
madaraknak körülbelül 15 százalékát gyilkolják le. Évente több 
százmillió vándormadár pusztul el az ember szeszélyéből és 
keze által" -  írja egyik könyvében Dávid Attenborrough világhírű 
zoológus.
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A hosszú afrikai utazástól, a Földközi-tenger megállás nél
küli átrepülésétől elcsigázott énekesmadarakat vérszomjas va
dászok bandái lesik, megtámadják a fáradt poszátákat, vörös
begyeket, fülemüléket, rigókat, pintyeket és többi rokonaikat. 
Kalitkába kihelyezett hívómadarak csalják lépre a szó szoros 
értelmében a gyanútlan tollas áldozatokat. Lépes pálcák, hur
kok, csapdák, hálók sokasága egyazon célt szolgál: a madár
pusztítást.

Mivel a madarak a legveszélyeztetettebb állatcsoport, fo
kozott védelemre szorulnak. Ezt a célt szolgálja a madárvilág 
védelmére alakított több nemzetközi szervezet.

A BirdLife International, amelyet 1922-ben Nemzetközi 
Madárvédelmi Tanács (ICBP) néven alapítottak, a legrégebbi 
nemzetközi természetvédelmi szervezet. A Föld több mint 100 
országában van képviselője. A BirdLife International a mada
rak és élőhelyeik védelmével járul hozzá a Föld biológiai sok

féleségének és ezzel az egészséges emberi környezetnek a 
megőrzéséhez. A szervezet tudományos eredmények alapján 
meghatározott természetvédelmi prioritásoknak megfelelően 
hajtja végre globális védelemi stratégiáját és regionális védelmi 
programjait független nemzeti szervezetek részvételével.

A BirdLife International munkájában részt vesz egy önál
ló nemzetközi testület is, a Wetlands International (korábban 
IWRB -  Nemzetközi Vízivadkutató Iroda) is, amelynek munkája 
kizárólag a vízi vadakra, azok környezetére, védelmére, vadá
szatuk szabályozására korlátozódik. A BirdLife Intemationalnak 
a volt Jugoszláviából kivált önálló országok közül egyedül 
Szlovénia a tagja. A XXI. század elején megerősödött és tevé
kenységi körét az egész országra kiterjesztő újvidéki székhelyű 
Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesületnek jó esélyei 
vannak rá, hogy az elkövetkező években bekerüljön a BirdLife 
International szervezet nagy családjába.



Gólyaszülő csemetéivel >

Nagy szükség van e szervezetek ténykedésére, hiszen 
napról napra kevesebb a madár.

Gólyák gúzsba kötve

A gyorsan cseperedő gólyafiak június vége felé egyre gyak
rabban emelgetik fejüket a biztonságos magasságban készí
tett terebélyes fészekben. A sikertelen fészekfoglalás és az új 
fészek megépítése miatt a későbben költő párok fiókái csak 
július végére válnak röpképessé. Évente több mint ezer pár 
gólya költ Vajdaságban, a legtöbb pár a Temes mentén találja 
meg életfeltételeit. A fészkelő párok száma ingadozó. Nem
csak a táplálékszerzésre alkalmas területből van kevesebb, 
hanem az alkalmas fészkelőhelyből is. A valamikor szinte kizá
rólag szalmakazalon fészkelő gólyák az épületek tetején, fákon 
és villanypóznák csúcsán kénytelenek fészket rakni vállalva a 
veszélyt, amit egy villanykaró tetején a feszültség alatt levő dró
tok jelentenek. A mezőgazdaság átalakulása, a szalmakazlak 
megfogyatkozása új fészkelési szokások felvételére késztette 
gólyáinkat.

A gólyák sorsát magáénak érző ember sokat segíthetne a 
szép madarak fészkelési gondjain. Ehelyett nálunk még min
dig akadnak olyan házak, amelyek lakói nem szívesen látják a 
gólyát, a mindenféle hulladékot összehordó, a tetőre, udvarra 
piszkító fehér madarakat, sőt igyekeznek elkergetni őket.

(Van, ahol még a templom tetejéről is leverik a gólyafészket, 
például Zentán a Jézus szíve templomról.)

Sok helyen, ha elfogy a szalma az udvarban, elpusztul a 
gólya fészke is, pedig ha egy alkalmas helyen felállított osz
lopra vagy fára áttelepítenék a fészket, a következő tavasszal 
érkező gólyák ismét elfoglalnák.

< Kanalas gémek nyári naplementében

Természet- és madárvédelem

Magyarországi mintára a Szerbiai Madártani és Madár
védelmi Egyesület a Temes mentén, ahol a legtöbb és leg
sűrűbb a fészkelő gólyaállomány, és a fészkek nagy része a 
villany póznákra épült, akciót szervezett, és az áramszolgál
tató vállalattal együttműködve mintegy száz gólyafészek alá 
helyeztek fém tartókosarat. így a gólyafészkek biztonságos 
magasságba kerültek, a madarak által hordott fészekanyag, 
a gallyak kusza szövedéke már nem érintkezhet a feszült
ség alatt lévő vezetékekkel. Korábban előfordult, hogy na
gyobb esők alkalmával az elázott gallyak vezetővé váltak, 
rövidzárlat keletkezett, és kigyulladt a gólyafészek. Fészek
tartó állványoknak köszönhetően csökkent az áramütéstől 
elpusztult gólyák száma is.
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Az Elektrovojvodina zentai áramelosztó részlegének példa
mutató, madárbarát viszonyulása külön elismerést és dicsé
retet érdemel. Az elosztó hatáskörébe tartozó községek terü
letén (Ada, Zenta és Csóka) minden villanypóznára épült gó
lyafészket megemeltek, saját készítésű fészektartóra helyeztek 
biztonságossá téve a kecses madarak fiókanevelését.

Június végén, július elején a gólyacsemeték már anyá
nyi méretűek, ekkor legalkalmasabbak a gyűrűzésre. A 
múlt század nyolcvanas éveiben figyeltem fel először a 
környezetszennyezés gólyákra végzetes következményé
re. A műanyagok egyre nagyobb teret hódítanak, amit 
csak lehet, műanyagból készítenek. A mezőgazdaságban 
különösen nagy mennyiségben használják a műanyag 
kötőzőanyagokat, a nejlonmadzagot, a szálas takarmányt 
és a szalmát is ebbe kötik, bálázzák. Ez még nem is lenne 
baj, a baj ott kezdődik, amikor a műanyag madzag elveszí
ti eredeti funkcióját, mindenfelé szétdobálják az emberek, 
a települések körül és a mezőn is ott virítanak a hányódó 
színes madzagdarabok. A fészekanyagot gyűjtő gólya új
ságpapírtól a lyukas zokniig sokféle limlomot gyűjt a fészek 
bélelésére, így gyakran felszedi a feltűnő nejlonmadzagot 
is. Az állandóan éhes, mindig nyüzsgő fiókák addig moco
rognak a fészekben, mígnem belegabalyodnak a fészekbe 
hordott madzagba, ami számukra végzetes lehet. Szinte 
gúzsba kötik saját lábukat, a szüleik pedig nem tudják őket 
kiszabadítani, nem „értik”, miért nem tud lábra állni cse
metéjük. Hódegyházán az gólyagyűrűzés alkalmával hat 
fészekben találtam madzagba gabalyodott lábú fiókát, két 
teljes fészekalj a nejlonmadzag miatt pusztult el. A kisgó- 
lyák annyira belegabalyodtak a nejlonmadzagba, hogy nem 
tudtak szabadulni többé, megfulladtak. Azok a gólyafiókák 
is pusztulásra vannak ítélve, amelyeknek csak a lábára gu- 
bancolódik a madzag, a madzag szorításában végtagjaik 
elsorvadnak. Lehangoló látvány volt, ahogy a gólyaszülő ki
tartóan strázsált fiókái teteme mellett, hiába várta, hogy ele- 
séget kérjenek, kitátsák csőrüket. A gólyafiókák ilyen pusz

tulásáért kizárólag a hanyag embert terheli a felelősség, aki 
gátlástalanul szemetel, mindenfelé mindent szétdobál.

Rossz hírű kárókatonák

A halastó terített asztal a kárókatonák (kara katna, fekete 
madár) számára, nem is csoda, hogy az őszi madárvonulá
sok alkalmával Észak-Európából ezrével érkező fekete halevő 
madarak éppen az alföldi halastavakat veszik célba. Az őszi 
madárvonulás egybeesik a halastavak lehalászásával, a halá
szoknak igyekezniük kell, hogy megelőzzék a haltermést tize
delő éhes fekete sereget.

De valójában szám szerint hány kárókatona, kis és nagy 
kormorán él, költ, telel a vajdasági vizeken? A 2011-2012-es 
telet megelőzően nem voltak alapos, az összes nagyobb álló- 
és folyóvizet felölelő felmérések, számlálások, amelyek alapján 
megközelítőleg pontos képet kaphattunk volna a nálunk telelő 
kárókatona-állományról. Az újvidéki székhelyű Szerbiai Ma
dártani és Madárvédelmi Egyesület 2012-ben magára vállalta 
a januárban szokásos nemzetközi téli vízimadár-számlálást. 
Több mint 150 önkéntes madármegfigyelőt sikerült mozgó
sítani, aminek eredményeként nemcsak a vajdasági vizeken, 
hanem szűkebb Szerbia nagyobb folyóin és akkumulációs ta
vain is elvégezték a vízimadarak összeírását január 10-e és 
20-a között. Impozáns eredmények születtek, közel 380 000 
vízimadarat vettek számba az akció részvevői, elsősorban Vaj
daság tavain, folyóin és csatornáin.

Ahogy várható is volt, vadkacsákból volt a legtöbb, a köz
ismert tőkés récék száma megközelítette a 130 000-et. Vadli
bából valamivel kevesebb mint feleennyi került szem elé, közel 
60 000 nagy lilik és nyári lúd telelt vizeinken egészen a februári 
kemény fagyok és havazás beálltáig, de még ekkor is szép 
számban akad áttelelő példány.

A számlálás felölelte a kárókatonákat is, a nagy is a kis 
kárókatonák száma meghaladta a 25 000 egyedet, nagyjából

Kis kárókatona fészektelepe az óbecsei halastavon >



fele-fele arányban. A kárókatonák zöme, 7800 nagy és 8800 
kis kárókatona a Dunán tartózkodott január végéig, a hatalmas 
víztömegű folyó ugyanis csak a legritkábban fagy be. Az Al- 
Dunán olykor több százezer vízimadár telel át.

A XXI. század első évtizedében Európában látványosan 
megszaporodott a nagy és főleg a kis kárókatonák száma. A 
magyarországi madarászkollégák többezres csapatokról is be
számoltak, amelyek ellepik a halastavakat, és főleg az apróbb 
halivadékban tudnak érzékeny károkat okozni. A természet- 
védelmi hatóság kénytelen volt engedni a haltenyésztők nyo
másának, kivételes esetben engedélyezték a kis kárókatonák 
kilövését.

A nemrég még vörös listás kis kárókatona állománya látvá
nyos gyarapodásnak indult, bár Vajdaságban nem ismert nagy 
fészkelőtelepe. Jelentősebb számban eddig csak a Duna vaj
dasági alsó szakaszán kialakult szigeteken (Dubovac, Čibuklija, 
Žilava), valamint az óbecsei halastón költött 2007-ben és 2008- 
ban, de ezek a telepek sem haladták meg a 250-300 párt. A

Temes menti halastavakat is számba véve eddig mindössze 6-7 
helyen próbált meg költeni a kis kárókatona.

Ami a nagy kárókatonát illeti, az ezredfordulón végzett fel
méréseink alapján Vajdaságban nagyobb telepei voltak: a Csá
szár-tavon 100 pár, Pancsova mellett 450 pár, Smederevónál, 
az ugyanilyen nevű Duna-szigeten 80-110 pár, Kladovo alatt, 
a Mala Vrbica szigeten kb. 300 pár költött.

A nagy kárókatonák 1994-ben megpróbálkoztak a költés
sel a velebiti tározón (10-15 pár), 2009-ben az óbecsei ha
lastavon (10 pár) is. Az első költő nagy kárókatonák Vajda
ságon kívül a Vlasinai-tavon az ezredfordulón tűntek fel, majd 
2007-ben a Drinán is megtelepedett 50 pár. Újabban, 2012 
tavaszán mintegy 50 pár nagy kárókatona telepedett meg a 
Palicsi-tó kettes szektorában található egyik sziget nyárfáin.

Ezekből az adatokból is leszűrhető, hogy a halastavakon komoly 
károkat okozó fekete seregek nem a mi madaraink, hanem a hoz
zánk északról ékező kóborló, telelő ezres nagyságrendben felbuk
kanó madarak közül kerülnek ki. A rossz hírnévnek örvendő nagy
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kárókatona állandó célpontja a halőröknek, akik a röpülő kis káróka
tonákba is beledurrantának, pedig azok legfeljebb apró kárászokat 
fognak a viz alatt. A halastavak számának növekedésével a táplálék
kínálat is megnőtt, és nem kell csodákozni, hogy ennek arányában a 
nagy kárókatonák kiveszik a vámot a hátermésből.

Kiekézett ugartyúk

Az ugartyúk vidékünk egyik legrejtettebb életmódú madara, 
csak nagyon ritkán kerül a természetjáró ember szeme elé. Az 
alig fél méter hosszú és fél kilós tarka mintás tollruhát viselő 
viszonylag nagy fejű és nagy sárga szemeket viselő madár a 
vajdasági rónák legritkább fészkelő madarai közé tartozik. A 
száraz kopár, szikes pusztákon, parlagon hagyott vagy homo
kos területeken telepszik meg kis számban. A nagy szemei 
már sejtetik, hogy a gyönge fényviszonyokhoz, a szürkületben 
való vadászathoz kiválóan alkalmazkodott. A növényzet taka
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rásában lapulva közlekedik, fészkét nagyon nehéz megtalálni. 
Legtöbbször csak a madarak hívóhangja árulja el jelenlétüket.

Több évtized madarászás, terepjárás alkalmával mindössze 
néhány alakalommal sikerült közelebbről is meglesni az ugar
tyúkot. Két ízben a fészkét is megtaláltam, de mindkét esetben 
tönkrement a fészkelés, pontosabban az ember tette tönkre.

A hódegyházi puszta peremén, a mezőgazdasági terme
lésre alkalmas magasabb fekvésű, kevésbé elszikesedett par
cellákat megművelik. Az ugartyúk ezeket a területeket részesíti 
előnyben, a megszántott és kukoricával vagy napraforgóval 
bevetett parcellákon kis földmélyedésbe rakja tarka mintás to
jását. Nem is sejti a költő pár, hogy mekkora veszélynek teszi 
ki a tojásokat. A gazdák traktorral sorközi művelést végeznek, 
egy vagy több alkalommal megekézik a kukoricát, mindezt má
jusban teszik, amikor az ugartyúk már javában kotlik. Három 
hétre van szükség, hogy kikeljenek a fiókák. Sajnos ez idő alatt 
nemcsak ekéznek, de rendszeresen kapálnak is. Amikor a mit



sem sejtő napszámos kapálás közben a kukoricasorban kis 
fölbe kapart mélyedésben két tojást talál, ki tudja, miért, miért 
nem, az első gondolata, hogy ő bizony hazaviszi a érdekes 
tarka tyúktojásokat, majd kikelteti, és lesz belőle valami, fogal
ma sincs, hogy mi, netán túzok, a lényeg az, hogy az embe
rek nem tudnak ellenállni a kísértésnek, és elviszik a megtalált 
tojásokat.

A legtöbb estben a rázkódás vagy más sérülés vagy kihű
lés miatt ezek a tojások nem kelnek ki, vagy ha netán valami 
csoda folytán mégis világra jönnek a kis ugartyúkok, a barom
fiudvarban nem sok esélyük marad a túlélésre.

Hosszú évek után, 2012 május utolsó napjaiban többször 
is korán kimentem madarászni a hódegyházi pusztára. Az egyik 
magaslesről kémleltem a környéket, ott ahol a korábbi évek
ben rendszeresen lehetett ugartyúkot látni. Az egyik naprafor
gótáblán megláttam a párás hajnali fényben lapulva igyekvő 
ugartyúkot. Egy ponton megállt, majd legnagyobb boldogsá
gomra a madár előtt felkelt a párja, helyet cseréltek. Nem volt 
kétséges, hogy ott a napraforgó között tojásokat melengetnek 
felváltva. Betájoltam a fészket és rövid keresgélés után meg 
is találtam. Mivel a napraforgóparcella és vele együtt az ugar-

Ugartyúk és fészke a napraforgóparcellán
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tyúk-fészek a túzokrezervátum terültén található. A Tartományi 
Természetvédelmi Hivatalt a rezervátum őreit is értesítettem a 
ritka madár jelenlétéről. Megbeszéltük, hogy figyelmeztető táb
lákat helyezünk ki magyar és szerb nyelven, hogy a napraforgó 
gazdája nehogy kiekézze ezt a fészket is, mint ahogyan már 
többször előfordult. Engedélyt kaptam a fészeknél egyszeri fo
tózásra, ami gond nélkül le is zajlott.

Alig egy héttel a figyelmeztető táblák kihelyezése után 
szalakótaodú-ellenőrzést tartottunk a környéken, amikor a 
rezervátum egyik őre felhívott, hogy a napraforgót ekéző 
traktorista jelentkezett, hogy elvégezte a munkát! Még a 
parcella végén utolértem a traktort, és néhány keresetlen 
szóval megpróbáltam neki megmagyarázni, hogy mekkora 
ökörséget csinált, amiért nem az ekézés megkezdése előtt 
jelentkezett. Biztos voltam benne, hogy az ugartyúk első 
költési kísérlete oda van, a tojások összetörtek, pedig már 
csak néhány napra lett volna szükség, hogy a tojásokból 
kibújjanak a fiókák.

Hála istennek, tévedtem, valami csoda folytán a két tojás 
épségben maradt, de mintegy fél métert szétgurultak. Kézzel 
kis mélyedést kapartam, majd visszahelyeztem a két tojást 
a „fészekbe". Néhány nap elteltével ismét a környéken járva 
megnyugtató volt hallani az ugartyúkok hívóhangját.

A Tisza már nem T1sz(t)a

A jégkorszak után a Pannon régió eredeti növénytakarója 
az erdős puszta volt. A Kárpát-medence ebben az időszakban 
a vadállatok mesés birodalma volt. A zöldellő, dús legelőkön 
hatalmas őstulok-, vadló- és vadszamárcsordák, az erdőkben 
pedig bölények és gímszarvasok legeltek. A növényevőket 
nagyragadozók: barna medve, farkasok és a sakálok követték. 
A gátak nélkül, szabadon kóborló folyókat övező mocsaras 
árterületeken milliószámra fészkeltek a vízimadarak, gémek, 
kócsagok, récék és vadlibák. Váraikat építették a hódok, a ta
vakban, folyókban pedig sok halfaj élt óriási egyedszámban.
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A Kárpát-medencébe érkező őseinket még természetközeli 
táj fogadta. Az Alföldön már a honfoglalást megelőzően is folyt 
erdőirtás legelőszerzés céljából. A nagy kiterjedésű fás mo
csarak lakója volt a hatalmas termetű jávorszarvas, mely a 
gímszarvas mellett nagyra becsült nemes vadnak számított. 
Életterének beszűkülése és a felmelegedő éghajlat következ
tében a Kárpát-medencében a XV. század végéig maradt fenn 
kisebb számban.

A török dúlás évszázadai után szűnt meg a nomád és fél
nomád állattartás. A legelők feltörésével kialakult a mai kultúrtáj. 
Megkezdődött a profitorientált erdőgazdálkodás, ami a termé
szetes erdők eltűnéséhez vezetett. Erdélyben 1762-ben ejtet
ték el az utolsó bölényt.

A XIX. század derekán kezdődő nagy folyószabályozások 
gyökeresen megváltoztatták a Kárpát-medence arculatát. A 
Tisza megzabolázásával rövid idő alatt óriási mocsaras te
rületek szűntek meg. A lecsapolt vadvizek, mocsarak, sem- 
lyékek helyén gyakran alakultak ki másodlagos szikesek. A 
hód prémvadászoknak is bealkonyult. A szapora, nagy testű 
hódok értékes prémjéből annak idején külföldre is jutott bő
ven, de a számuk nagyon megfogyatkozott, az utolsó hód- 
családok a Duna mentén maradtak fenn. Feljegyzések szerint 
a Kárpát-medence utolsó hódját 1854-ben lőtték ki az Ács 
melletti Loncó-patakban. Napjainkban a hód visszatelepítése 
eredményesnek látszik, már a törökkanizsai Tisza-szakaszon 
is megjelent, amit egy agyonvert példány megkerülése igazol.

A jelenkor emlősei közül meg kell említeni a Tisza mentén 
a nyest elszaporodását, előretörését is, de Bánátban egyre 
több a borz és a sakál is. A keleti elterjedésű molnárgörény is 
átlépte a Tisza vonalát, és már a Dunáig jutott. A Tisza ártéri 
erdeiben rejtve él a vadmacska, sajnos őt sem kímélik a pus
kás emberek. Tavainkon, halastavainkon, csatornák mentén 
honos a vidra, amely egész Európában védett.

Elvétve a Tisza menti halastavakon 
is megjelenik egy-egy rózsás gödény >

A Kárpát-medence hatalmas mocsárvilága óriási madártö
megeket vonzott. A halászó pákászemberek a halak mellett a 
vízimadarak tojásait, valamint a nászruhás gémek dísztollait is 
rendszeresen gyűjtötték. Értékes kereskedelmi cikknek számí
tottak a hófehér nagy kócsag pompás válltollai.

Az öntésterületek halgazdagságára utal azoknak a hatal
mas madárcsapatoknak a jelenléte is, melyek kizárólag hal
lal táplálkoztak. Ilyenek voltak a kárókatonák és a gödények. 
A XIX. század közepén pusztult ki a Tisza alsó szakaszáról a 
két óriás termetű pelikánfaj, a borzas és a rózsás gödény. A 
kárókatonákat vagy kormoránokat a hetvenes években még 
a kipusztulás veszélye fenyegette, mára azonban, elsősorban 
a nagy halastavaknak köszönhetően, Európa-szerte igencsak 
elszaporodtak.

Néhány éve a Tisza menti halastavainkon inváziószerűen 
jelent meg a kis kárókatona is, neki sem örülnek a halászok, 
pedig termeténél fogva e víz alatt kitűnően vadászó tollas jó
szág kizárólag apró halakat zsákmányol. Másfél évszázada 
még a daru is az Alföld mocsarainak fészkelő madara volt. A 
daru utolsó bizonyított fészkelését 1892-ben jegyezték fel Fo
nyód környékén. Napjainkban daruszót már csak az őszi és 
tavaszi daruvonulás alkalmával hallhatunk. A szél messze viszi 
a kecses madarak hangos krúgatását. A természetes vizes 
élőhelyek visszaszorulásával (lecsapolás, halastavak) a vízima
darak a megváltozott körülményekhez próbálnak alkalmazkod



ni. A mesterséges tavak, csatornák és halastavak nádasában, 
különösen Bánátban, a Temes mentén még jelentős gém-, 
sirály- és szerkőtelepek vannak. Tavasszal sajnos gyakran fe
lelőtlenül felgyújtják a nádasokat, amivel óriási károkat okoznak 
az élővilágnak.

A hód visszatér

Törökkanizsa közelében 2010 februárjában egy csoport 
vadász a településtől északra, a Martonos előtti Tisza-kanyar- 
ban, a sziget magasságában egy elpusztult, minden bizonnyal 
agyonvert vagy lelőtt hód tetemére bukkantak. A testmérete 
és tömege (15 kg) alapján egy fiatal egyed lehetett, míg élt. 
Honnan került ide hód, ahol korábban sosem látták? Talán a 
Tisza közvetítésével Magyarországról a visszatelepített tiszai ál
lományból kóborolt el délre. A Tisza-tavon és Hódmezővásár
hely környékén is telepítettek hódokat, hiszen egykor nagyon 
régen a hód is őshonos állat volt tájainkon.

A törökkanizsa halászok az előző években is látni vélték a 
hód nyomait, erre utaló jelként említették a „kapafogú" hód fel
tűnő rágásnyomait a hullámtéri fatörzseken és a Tisza közepén 
található sziget fáin. Valahol itt lehet a hódtanya vagy csak volt, 
mert valaki végzett az eddigi egyetlen tiszai hódúnkkal. Pe
dig a természetbarátok már szenzációként könyvelték el, hogy 
másfél évszázad után újra él hód a Tisza mentén. Korábban, 
pontosabban 1999-ben a Magyar Szó bán számoltunk be róla, 
hogy a vadászok Zombor közelében, a bácskai nagycsator
nában hódot lőttek, amely Magyarországról, Baja térségéből 
csatangolt el. A vesztére elkóborolt hód kilétét a bőre alá ül
tetett mikrocsipben tárolt és onnan leolvasott adatok alapján 
azonosították.

Ekkor a szerbiai természetvédők kapcsolatba léptek ma
gyarországi kollégáikkal, majd általuk azzal a bajor civil szer
vezettel, amely a hódok visszatelepítését végezte Magyaror
szágon. A Szerbiai Környezetvédelmi Minisztérium és a bajor 
környezetvédelmi civil szervezet által aláírt szerződés szerint 
összesen 80 hódot telepítenek Szerbiába. Az első hódtelepí-
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tés 2004-ben a Sremska Mitrovica közelében elterülő, a Szá
va folyó holtágából kialakított Zasavica Speciális Természeti 
Rezervátum területén történt.

A XX. század utolsó évtizedében az ausztriai és magyar 
WWF (Természetvédelmi Világalap) együttműködésének 
eredményeképpen megkezdődött a visszatelepítés. 1996 
óta a Duna-Dráva és a Fertő-Hanság Nemzeti Park terüle
tén, illetve a Tisza-tavon, 2006 őszén pedig Hódmezővá
sárhelyen történt telepítés. A magyar állomány már eléri a 
félezer példányt, míg az eurázsiai állományt négyszázezerre 
becsülik.

A Kárpát-medencében írásos források szerint 1854-ben 
lőtték ki az utolsó hódot. Más adatok alapján a hód a Duna 
mentén még 1860-ban is jelen volt. A hód hozzá tartozott a 
Délvidék faunájához is, erről tanúskodnak egyes földrajzi neve
ink, a Hódos, a Hódság, a Hódegyháza is.

Az európai vagy közönséges hód Eurázsia legnagyobb 
rágcsálófaja, kiválóan alkalmazkodott a vízi életmódhoz, élőhe
lye a fás vízpart. A nagyobb folyók partjain tanyázik, ahol met
szőfogaival levágott fákból, gallyakból és iszapból hangyaboly - 
forma, néha 2-3 m magas lakásokat épít. A hódlakás bejárata 
a víz alatt van, de a lakórészek a víz fölött. Az európai hód 
kanadai rokonával ellentétben nem épít hódvárakat és gátakat 
is csak ritkán emel, vackát inkább a partfalban ássa ki. Járatá
nak hossza tíz méter is lehet. Jelenlétét leginkább télen árulja 
el, mert ilyenkor fakéreggel és hajtásokkal táplálkozik, aminek 
jól látható nyomai vannak.

A törökkanizsai vadászok 2012 februárjában több hódrá- 
gást is találtak közvetlenül a Tisza szélében. A termetes rág
csálók (testtömege a 20-30 kilót is elérheti) hatalmas, borotva
éles metszőfogaikkal könnyedén körberágták 10-15 cm átmé
rőjű törzseket. A kidöntött fák kérgét azután lehántják és elfo
gyasztják. A sáros vízparton egyértelműen fel lehetett fedezni 
a hód lábnyomait. Tehát a két évvel korábban talált agyonvert 
hód nem az egyetlen telepes rágcsáló volt ezen a Tisza-sza- 
kaszon. Reméljük, tartósan visszatelepszik egykori élőhelyére, 
gazdagítva ezzel a faunánkat.
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A tél beköszöntével a hód a lakóürege bejáratánál az ösz- 
szegyűjtótt friss hajtásokból, esetleg nagyobb fákból élelem
raktárt létesít. így akkor sem marad táplálék nélkül, amikor a 
fagy beálltával már nem tudja feltömi a jeget, hogy elhagyja a 
kotorékát. Az áttörhetetlenül megvastagodott jégtakaró kiala
kulásáig azonban naponta megújítja a lékjét, s azon keresztül 
éjszaka elhagyja lakhelyét, hogy táplálékot keressen.

A várát rendszerint éjszaka hagyja el, akkor fogyasztja nyá
ron főként lágyszárúakból, télen inkább fakéregből álló táplá
lékát. Kedvelt növényeinek listája igen hosszú, mintegy száz
ötven lágy szárú és nyolcvan fás szárú növényfajból válogat. 
Kedvencei a fehér tündérrózsa, a vízitök, a libatopok, a kese- 
rűfüvek, a sóska, a harmatkása. A fás szárú növények közül 
előszeretettel fogyasztja a nyár, a fűz és a nyír kérgét, fiatal haj
tásait és leveleit. Rágásra metszőfogai folyamatos növekedése 
miatt is szükség van. Táplálékát a vízpartot szegélyező 10 mé
teres sávban szerzi be. Territóriumát szagjelzésekkel jelölik ki.

A hódok kiválóan úsznak, víz alatt 2 percig is kibírják, a szá
razon két hátulsó lábukra tudnak állni a farkukra támaszkodva.

A hód a természetben 7-8, de fogságban akár 25 évig is 
él. A Kárpát-medencében természetes ellensége gyakorlatilag 
nincs. A fajon belüli agresszió sem számottevő oka az elhul
lásnak. A visszatelepített hódokat leginkább az orwadászat, a 
hálóba akadás és a közúti baleset, azaz megint csak az ember 
fenyegeti.

A hód számára a tél nem a téli álom, hanem a szaporodás 
időszaka. A szülők 105-107 napos vemhességet követően 
együtt gondozzák és táplálják egy-két utódukat. Az elválasz
tásra kb. háromhetes korban kerül sor. A kölykök az ivarérett
ség eléréséig, azaz mintegy két-két és fél évig maradnak szü
leikkel. A hód nem kimondottan szapora, minden évben a nős
tények 50-70 százaléka kölykezik, s egy, legfeljebb két kölyköt 
hoz a világra. Az átlagos családok létszáma három és öt között 
van. Kevés utódjukról a hódok körültekintően gondoskodnak, 
ennek köszönhetően nagy a túlélési arány.

A hód társas viselkedése minden más rágcsálóétól kü
lönbözik. A hímek és a nőstények tartós, monogám párkap
csolatban, többgenerációs családokban élnek. A családok



< A hódnak hatalmas, erős, folyamatosan növekedő 
metszőfogait állandóan koptatnia kell

a szülőpárból, a kétéves kölykökből, az egyévesekből és a 
fiatal kölykökből állnak. A kis közösség hierarchikusan épül fel: 
az idősebbek uralkodnak a fiatalabbak felett. A kölykök meg
születésekor a szülők elüldözik a legidősebbeket, feltehetőleg 
azért, mert a territórium élelemforrásai korlátozottak.

Búvármentés a jégen

Ebben az évben (2007), november utolsó napjaiban a 
hajnali fagyok már keményre edzettók a Palicsi-tó víztükrének 
jelentős részét. A felhőtlen égen alacsonyan kúszó késő őszi 
napsugár nem tudta megolvasztani még az alig egy centimé
ter vastagságú jégtükröt sem. A gátakkal több részre osztott 
tó második szektorának szigetei körül is összefüggő jégtakaró 
képződött, bár a déli part közelében maradt még szabad vízfe
lületet, amelyet a csípős szél fodrozott.

A védett terület természetvédelmi őre szokásos terepbe
járása alkalmával a második tóegység vizén, pontosabban a 
vékony jégen egy érdekes madárra lett figyelmes, amely se
hogyan sem tudott szárnyra kapni vagy lábra állni a csúszós 
jégen, pedig vízimadár volt. A világos, majdnem fehér hasú és 
nyakú, a hátoldalán sötétszürke alapon világosan pettyezett, 
amolyan kendermagos hátú madár evezőlábai a teste leghá
tulján, mint valami hajótest tatjából kiálló hajócsavarok, úgy ka
limpáltak.

A távcső látómezejében egy tehetetlenül vergődő, fehér 
pofájú és nyakú északi búvár alakja körvonalazódott, amint se
hogyan sem tud előbbre jutni. Kiváló úszólábai a jég tetején 
hiába kalimpáltak, a madár nem haladt előbbre, nem sok esély 
látszott rá, hogy segítség nélkül el tudna vergődni a nyílt vízig, 
pedig kevesebb, mint száz métert kellett volna megtennie ha
son csúszva. Lábaival nem tudta magát előre lökni, talpra állni

Az északi búvár a jégen és a szárazföldön is tehetetlen >
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pedig még a szárazföldön -  ahova nagy ritkán merészkedik ki 
a biztonságos vízi környezetből -  is gondot jelent ennek a bú
várkodásra és víz alatti halászatra termett, áramvonalas testű 
madárnak.

A merítőhálóval nyakon csípett kapálódzó búvár hamar 
megnyugodott. A három madarásznak a műanyag kenuval 
csak egy irányba kellett törnie a jeget, visszafelé ugyanazon 
a „kitaposott ösvényen" már könnyebben partot értek. A rit
ka madár híre, hála a mobiltelefonoknak, futótűzként terjedt 
a madárbarátok és természetjárók körében. Mire a mentési 
akció a végéhez közeledett, már fél tucat kíváncsi madarász 
várakozott a parton, hogy testközelből szemügyre vegye az ér
dekes testfelépítésű, a szárazon nagyon gyámoltalan madarat. 
A fűre letett madár égnek meresztett hegyes csőrével tekinge
tett jobbra-balra, de nem próbált menekülni, nem csapkodott 
a szárnyával sem. A jégen kalimpálva alaposan kifáradhatott, 
de szerencsére még idejében érkezett a segítség, és az öt-tíz 
perces fotózás után az északi búvár ismét igazi lételemében, a 
jégmentes vízben találta magát.

A jégen tehetetlenül verdeső madár előbb vagy utóbb va
lamilyen ragadozó madár, ölyv, héják, esetleg a téli vizeken 
portyázó rétisas zsákmányaként végezte volna. A madarászok 
gyors közbelépésének köszönve az északi búvárt a Palicsi-tó 
hármas, jégmentes tóegységében tették vízre. Az evezőlába
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ival magát előrelökő búvár még néhányszor visszanézett: va
lóban szabad?

Az északi búvár a nevéből eredően Európa, Ázsia és Ka
nada legészakabbi területein őshonos. Vidékünk vizein rend- 
szertelenül és kis számban bukkan fel, főleg átéli hónapokban 
látni egy-egy példányt a Dunán, a Tiszán vagy a nagyobb ta
vainkon. A telelő búvárok a madaras terepjárások érdekes és 
igen ritka színfoltjai. Előfordul, hogy évekig nem sikerül megfi
gyelni egyetlen egy búvárt sem, azután felbukkan akár több is 
valamelyik folyószakaszunkon, vagy mint a Palicsi-tavi eset is 
mutatja, a nagyobb szabad vízfelületeken.

A magas északról lehúzódó búvárok a telet Nyugat-Európa 
óceáni partvidékén és a Földközi-tenger mentén töltik, de mint 
azt a jégen rekedt példány este is alátámasztja, olykor-olykor 
a kontinensünk belsejében, a Kárpát-medencében is felbuk
kannak.

A ragadozó madarak védelmében

Az ember ősidők óta nagy érdeklődést tanúsít az állatvilág 
tollas képviselői, a madarak iránt. Az elmúlt évezredek során 
óriási változásokon ment keresztül a Föld élővilága. A termé
szetes környezet megváltoztatása legérzékenyebben talán 
éppen a madarakat érintette, éppen a madarak szenvedtek 
legtöbbet. Az ember, amint megalkotta első kezdetleges fegy
vereit, nyomban kipróbálta őket a madarakon. Különösen az
zal a tudattal békéit meg nehezen elődünk, hogy a madarak 
repülnek, olyan tulajdonság birtokában vannak, amelyre a föld
hözragadt ember ősidők óta vágyott. A két lábon járó ember 
nagy pusztítást vitt és visz végbe manapság is a madárvilág
ban, vadászik rájuk és vadászik a segítségükkel. A solymászat 
újra hódít a gazdagok világában.

A ragadozó madarak sanyarú sorsán keresztül lehet a 
legjobban érzékeltetni az ember természetromboló tevé
kenységét. A ragadozó madarak megtalálhatók a Föld min
den táján, azaz csak megtalálhatók voltak, mert az egyes 
fajok száma annyira megcsappant, hogy hírmondónak is

alig marad belőlük, és a teljes kipusztulás felé sodródnak. 
Ragadozó madarak élnek a síkságoktól a legmagasabb 
hegyek ormáig. A természeti kincsek kiaknázása fosztoga
tássá fajult, a ragadozó madarak számára nem marad hely 
Földünkön. A ma élő ragadozó madarak, sasok, ölyvek, ke
selyűk, sólymok, baglyok stb. ősei már 35 millió évvel ez
előtt is éltek a Földön. A legősibb kultúrákban is fellelhetjük 
a ragadozó madarak emlékeit. Egyiptomban az isten képét 
sólyom szimbolizálta, a keselyű a fáraó hatalmának a jelké
pe volt. A görögöknél Athéné istennő madara a bagoly volt. 
Az indiánok sastoliakkal díszítették fel magukat, hogy az iri
gyelt madár erejét megszerezzék. A példákat még sokáig 
sorolhatnánk. Azt hihetnénk, hogy a felvilágosult, úgymond 
civilizált ember már nem vágyik a sasok erejére, a sólymok 
gyorsaságára, de nem így van. A ragadozó madarak alko
nya a középkorban tért hódító solymászattal kezdődött. A 
sasok és sólymok fészkeit rendre kifosztották, vadászatra 
idomították őket. Minden valamirevaló udvartartásban meg
található volt a vadászsólyom. Egyes kutatók szerint a régi 
magyarok turulmadara az altáji sólyommal volt azonos. A 
korabeli elbeszélések szerint II. Lajos király egyetlen be
tanított sólyomért az egri püspöki jövedelmek kezelőjének 
40 000 arany adótartozást engedett el. A végveszélybe ke
rült sólymok tartása nincs megengedve, csak a regisztrált 
sólyomtelepekről kikerülő, tehát nem a vadonban befogott 
madarakkal, előzetes solymászvizsgával és a természetvé
delmi hatóság engedélyével rendelkező személyek tarthat
nak sólymot vadászat céljából.

Az igazi baj azonban a lőfegyverek elterjedésével kezdő
dött. A vadászok nagy része még ma is vetélytársat lát a ra
gadozó madárban, amely elfogja előle a fácánt, a foglyot, a 
vadkacsát stb. A ragadozó madarak háziállatokban okozott 
kártételét még kevésbé nézik el. Kegyetlen irtóhadjárat kez
dődött a hegyes kamnú, kampós csőrű madarak ellen. Ez az 
egyenlőtlen harc már évszázadok óta tart. A levegő urait a pus
kás ember most már könnyen legyőzheti, és él is ezzel a fö



lényével. Hiába a sok felvilágosító írás, az iskolai nevelés, úgy 
tűnik, a ragadozó számára nincs menekvés.

Szerbiában a galambászok jelentős része esküdt ellensé
gének tartja a sólymokat. A sólymok rendszeresen tizedelik a 
városi galambokat, különösen télen, amikor más táplálékforrás 
kevésbé hozzáférhető. Előfordul, hogy valamelyik galambász 
kedvenc szárnyasai közül egyik-másik a kerecsen- vagy a 
vándorsólyom karmai között fejezi be földi pályafutását. Ezt a 
tényt azonban a galambászok egy része nem tudja elviselni, 
bosszút esküdtek minden ragadozó madár ellen. Válogatott 
módszerekkel irtják, pusztítják a sólymokat, horgokkal felsze
relt galambokat engednek ki, a sólyom pedig fennakad a hor
gokban, ha rácsap a galambra. A csapókalitkával és egyéb 
módon elfogott sólymokat azután látványosan lefejezik, tűzbe 
vetik, megölik. Ráadásul mindezekről a „sikerekről” a világhálón 
tájékoztatják a galambásztársakat. Honlapokat üzemeltetnek a 
világhálón, amelyek révén nyíltan és még mindig büntetlenül 
népszerűsítik a sólymok pusztításának válogatott módszereit.

A mezőgazdaság vegyszerezésével, a gyárak környezet
szennyező ténykedésével a káros anyagok egyre nagyobb 
mértékben halmozódnak fel a környezetben. A táplálékpira
mis csúcsán álló ragadozók szervezetében koncentrálódnak 
a mérgek, tojásaik terméketlenek maradnak, vagy maguk is 
a mérgek áldozatául esnek. A közvetett mérgezés mellett a 
szándékos mérgezés még súlyosabb gond. Dúvadirtás címén 
veszélyes mérgeket helyeznek ki.

(Magyarországon, ahol a balkáni országokhoz viszonyítva 
fényévvel előbbre jár a madárvédelem, még mindig előfordul
nak mérgezések, 2012-ben harminc parlagi és rétisas esett 
áldozatul a mérgezéseknek.)

Megmérgezett sasok

Egy idős Tisza menti bácsika több mint fél évszázada 
földművelésből él, de sohasem használ semmilyen vegyszert 
vagy mérget, a kukoricát is mind a mai napig kizárólag kapával 
gyomtalanítja. Eke, kapa, fogas és borona, tökéletesen ele
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gendő -  véli az öreg parasztember. Még a krumplibogarat sem 
mérgezi, kézzel szedi össze a kártevőket. Büszke rá, hogy az ő 
földjén még élnek gyíkok, és ott bogarászik a pacsirta is, amely 
bár szerény tollruhát visel, kapáláskor dallamos énekével vidítja 
fel a hajlott hátú földművest, aki bizonyára még sosem hallott a 
biokertészkedés fortélyairól.

Az ilyen, természettel együtt élő, együtt lélegző földműve
lő embert legfeljebb megmosolyogják. Más ma már a módi: 
egyre többet, egyre nagyobb haszonnal és egyre gyorsabban.

2012. május 20-án futótűzként terjedt a szomorú hír, Bács 
közelében, Vajszka falu határában a vadőrök négy fiatal réti
sas tetemét találták meg egy szójával beültetett nagyobb par
cellán. Két másik sas még életben volt ugyan, de mérgezés 
tüneteit mutatták, az egyik közülük hamarosan el is pusztult, 
a másik még el tudott szállni, de már csak órái vagy percei 
lehettek hátra.

Az illetékes felügyelőség, a Tartományi Környezetvédelmi 
Intézet munkatársai és a környezetvédelmi titkárság képviselői 
is kiszálltak a helyszínre. Az elpusztult sasok egy sakáltetem 
közelében hevertek. A körülmények egyértelműen arra utaltak, 
hogy a fiatal, két-három éves sasok a sakál teteméből ettek, 
és utána rövid idő alatt elpusztultak. Ez pedig nem jelenthet 
mást, csak azt, hogy a sakált valaki vagy valakik erős méreggel 
megmérgezték, és ebből a mérgezett tetemből fogyasztottak 
a rétisasok.

A sakál és sasok teteméből vett szövetmintákat az új
vidéki Állategészségügyi Tudományos Intézetbe küldték 
elemzésre, hogy kiderítsék, milyen méreg okozta a tömeges 
madárpusztulást. Minden ragadozó madár védett, egy réti
sas kártérítési értéke 400 000 dinár, tehát a hat megmérge
zett sas pénzben kifejezett természeti értéke 2,4 millió dinár. 
Nagyon is indokolt lenne, hogy az illetékes ügyészség bűn
vádi eljárást kezdeményezzen az egyelőre ismeretlen elkö
vető ellen. Szerbiában sajnos még mindig elterjedt szokás 
a mérgezett csalétkek, magvak kihelyezése a vélt kártevők 
gyérítésére, felelőtlen személyek akarva és akaratlanul is 
rendszeresen mérgezik a környezetünket. Mindaddig, míg
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egyesek büntetlenül mérgezhetik élővilágunkat, további ter
mészetkárosítás, pusztítás vár ránk.

Nem tudunk olyan esetről, hogy valakit a környezetkárosí
tásért, a védett állatok tömeges pusztításáért, mérgezéséért 
elítélek volna Szerbiában. Csak később derült ki, hogy a ré
tisasok karbofurán tartalmú, rendkívül erős méregtől, minden 
bizonnyal Furadantól pusztultak el. Ez a méreg a tiltott szerek 
listáján szerepel, még is úton-útfélen használják a kukorica és 
a napraforgó vetőmagjának csávázásához. Akár már néhány 
szem csávázott mag elfogyasztása is szinte azonnali bénulást, 
halált okoz a melegvérű állatoknál.

Hogy kerül a Furadan a sakál szervezetébe?

A ragadozó állat nem fogyaszt kukorica-, napraforgó
vagy szójamagot. A mérgezett sasok egy nagygazda szó- 
jaföldjén voltak, a gazdag földbirtokos több száz hektáron 
gazdálkodik, és akinek pénze van, az már úgy gondolja, 
neki mindent szabad, szabadon mérgezheti a természetben 
élő állatokat. Nyílt titok, hogy a „földesúr” előszeretettel nyúl 
tiltott eszközökhöz. Az ültetvényeit dézsmáló vaddisznók

nak szánták a Furadannal kezelt magokat. A disznók ettek 
is a mérgezett kukoricából, de rejtőzködő életmódjuk miatt 
az elhullott vaddisznó nem került elő. A sakál viszont meg
találta a méregtől kimúlt vagy legyengült vaddisznókat, és 
fogyasztott is belőlük akár több alkalommal is, mire a szer
vezetében feldúsuló méreg végzett vele.

A madárvilág csúcsragadozója, a rétisas, különösen fiatal 
korában, amikor még nem olyan ügyes ragadozó, szívesen 
fogyaszt dögöt, pontosabban ráfanyalodik a dögevésre. Ez a 
magyarázata annak, hogy az elpusztult és megtalált rétisasok 
mindegyike fiatal (négy év után válik ivaréretté) madár volt.

A vaddisznók mérgezésének az emberre nézve is belát
hatatlan következményei lehetnek. A vadászok rendszeresen 
gyérítik a sok helyütt valóban túlszaporodott vaddisznókat. 
Megtörténhet, hogy méregtől kóválygó vad kerül a vadász 
puskacsöve elé, aki szerencsésnek érezheti magát, hogy nem 
menekül el előle a zsákmány, és lepuffantja. Az ilyen vadból 
készült kolbász vagy más étel elfogyasztása azután akár töme
ges mérgezést is okozhat.
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Hálócsapdából szabadult ölyv

A téli hónapokban, a legkeményebb fagyok idején is 
rendszeresen megfigyelhetünk utak mentén, fákon, villany
póznákon, bokrok hegyében vagy éppen valamelyik földku
pac tetején felborzolt toliakkal pihenő, gubbasztó, barnás 
színezetű, esetleg világosabb, majdnem fehér hasú raga
dozó madarakat, egerészölyveket. A vajdasági egerészölyv
állomány telente felszaporodik a hozzánk északról érkező 
telelő, kóborló példányokkal, amit a gyűrűzési adatok is 
igazolnak. A nálunk kikelt ölyvek egy része délebbre, a me
diterrán térségben várja be a tél végét, vagy meg sem áll 
Afrikáig.

Vajdaságban az egerészölyv a leggyakoribb fészkelő ra
gadozó madár, bár a XX. század közepéig meglehetősen 
ritka volt. Tavasszal és nyáron a folyó menti erdőkben, a 
legelőket tarkító ligetekben, ültettet akácosokban és nyárfa- 
telepítésekben költenek, ritkán kerülnek szem elé. Az ölyvek 
előszeretettel üldögélnek az utakat szegélyező fákon, osz
lopokon, kihasználják az út menti gazosok, lucernatáblák 
kínálta zsákmányszerzési lehetőséget. Naponta több mezei 
pockot és egyéb rágcsálót pusztítanak el, jelentős hasznot 
hajtva a mezőgazdaságnak. A nevük is utal táplálkozás
módjukra, a rágcsálóvadászatra. Legfontosabb zsákmány
állatuk a mezei pocok. Pocokinváziós években kizárólag 
rágcsálókkal táplálkoznak, nagy hasznot hajtanak ezzel a 
mezőgazdaságnak.

2012 decemberében az egyik Zentához közeli, város
széli elhagyott mezőgazdasági birtokról riasztottak, hogy 
valami „nagy sas” akadt fenn a drótkerítésen, a munkások 
szedték le, és egy kartondobozba rakták. A madár bal lá
bának ujjait barna cérnazsineg kötötte gúzsba, a lelógó 
cérna beleakadt a kerítés drótjába és a madár nem tudott

A vérkeringést elszorító cérna eltávolítása >
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szabadulni. A fennakadt ragadozó madár, egy sötétbarna 
tollruhás egerészölyv bal lábának középső ujja már le volt 
száradva, és a csüdje is a fagyás jeleit mutatta.

A városhoz közeli sólyomfarmra vittem a fél lábára sánta 
ölyvet, ahol az alkalmazottak altatás alatt a sérült madarat 
megszabadították a lábujjak elhalását okozó zsinegtől. A 
madár két adag, több mint tíz deka darált fürjhúst kapott vé
kony csövön át egyenesen a begyébe (a ragadozó mada
raknak álbegye van, ami a nyelőcső tágulata). Hazavittem a 
lábadozó madarat, majd egynapi megfigyelés, pihentetetés 
után a várostól több kilométer távolságra szabadon enged
tem. Erőteljes szárnycsapásokkal távolodott, majd siklott 
tova a szántóföldek felett. Sajnos a sérült bal lábának ujjait 
csak részben tudta használni, már lábra tudott állni, de kér
dés, hogy milyen hatékonyan tud vadászni, idővel tovább 
javulhat a lába, és remény van arra, hogy elegendő zsák
mányt tud elejteni. A sérülés fokából arra lehetett következ
tetni, hogy a barna cérna már több hete a lábujjain volt, 
és nem tudott tőle megszabadulni. Kénytelen volt fél lábbal 
vadászni. Ennek ellenére nem volt legyengülve, viszonylag 
jó kondícióban találtak rá.

Az egerészölyv nem véletlenül gabalyodott bele a vas
tag barna cérnába, valaki nagyszemű hálót font a cérná
ból, csapdát készített, úgynevezett kockahálót, ami alá 
csaliállatot helyezett ki. Erre az éhes ragadozó madarak té
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A darálthús-injekció néhány napra elegendő energiát ad

len hamar rácsapnak, és könnyen a hálóba gabalyodnak. 
Hasonló történt a sérült ölywel is, ám valahogy kiszabadult 
a hálóból, de a lábára csavarodott cérnától már nem tudott 
megszabadulni.

Madaraknak odút

Az emberi társadalomnak a madárkedvelő része a szűkebb 
környezetében régóta igyekszik meghonosítani különféle ma
dárfajokat, hogy örömét lelhesse szépségükben és dallamos 
énekükben. A kezdetlegesen fabrikált madárházikóktól kezdve 
a tudományos megfigyeléseken, kísérleteken alapuló madár- 
odútípusokig nagyon sokfélét láthatunk a kertekben, gyümöl
csösökben, parkokban és ligetekben. Kézenfekvőnek látszik, 
hogy ha kész fészekodút rakunk ki fára vagy más alkalmas

Kék vércse hímje >

A szalakóta kisebb-nagyobb csigákat is hord az odújába >

helyre, akkor abba beleköltözik valamilyen odúlakó madár, ci
negeféle vagy egyéb. Emberi ésszel gondolkodva egyszerűbb 
a készet elfogadni, mint a bizonytalan után kutatni. Amikor az
után a kihelyezett odú mégis lakó nélkül marad, csalódottan 
állapítjuk meg, hogy nincs érzékük a madaraknak a gondos
kodásunk, szeretetünk iránt, közben lehet, hogy csak valami 
apróság, a túl nagy röpnyílás, az odú anyaga, a belső mérete 
vagy valami más nem felel meg, ami miatt a kiszemelt madárfaj 
nem szavazott bizalmat a felkínált otthonnak.

A cinegék és más odúlakó madarak számára legmeg
felelőbb a deszkából (másfél centi vastag) készült vízhatlan 
odú, magassága 25-30 cm, belmérete pedig legalább 12 
x 12 cm legyen. A röpnyílás átmérője döntően befolyásolja 
a megtelepedő odúlakó faji hovatartozását. A kis termetű 
kék- és barátcinege akkor fogadja el az odút, ha a röpnyílás 
nem nagyobb 25 mm-nél, és többi igényének is megfelel 
az odú. A nagyobb testű széncinege számára a 32 mm- 
es röpnyílás az ideális. Ha azt akarjuk, hogy seregélyek is 
beköltözhessenek az odúba (bár belőlük amúgy is minden
ütt akad szép számban), a nyílást méretezzük 46 mm-re. A 
cinegék számára kihelyezett odút olykor a szemfüles mezei 
verebek veszik birtokukba.
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Ha nagyobb méretű odút készítünk, és 12 cm-es 
röpnyílással látjuk el (lehet négyzet alakú is), a költőládá
ban kékgalamb is megtelepedhet. Az ilyen nagy röpnyílású 
odúval elősegítjük a csókák fészkelését is, csak megfelelő 
területre kell kihelyezni. A gyöngybagoly, amely kizárólag 
emberi településeken, általában templomtornyokban költ, 
szintén megtelepíthető. A költőláda 1 x 0 ,5  x 0 ,5  méter 
legyen. A padlástérben úgy kell elhelyezni, hogy a 15 x 15 

cm-es bejárati nyílásba közvetlenül a külső környezetből 
tudjon berepülni ez a szép bagolyfaj, amely sajnos nagyon 
megritkult, pedig ötven példány 5 hónap alatt 3 0  0 0 0  mezei 
pockot pusztít el.

A vörös vércse is egyre inkább városlakóvá válik, tornyok
ban, silótorony tetején, magas toronyépületek vakablakainak 
párkányán költ. A természetben nem készít magának fészket,

avarjúfélék üres fészkében költ. Meg lehet próbálkozni 50  x 35  

x 35  cm-es költőládával, amelynek hosszanti oldalára 1 5 x 1 5  

cm-es röpnyílást vágjunk.
A cinegék megtelepítéséhez nem feltétlenül szükséges az 

odút deszkából készíteni, lehet az például egy egyszerű öt
literes konzervdoboz, melyek a menzák, kifőzdék, kórházak 
szemétlerakóin tornyosulnak. Jobbik esetben hulladékgyűjtő
be viszik őket, hogy megegye a rozsda, viszont a madarászok 
életet tudnak varázsolni a kiszolgált konzervdobozokba. Ele
gendő fából tetőt szerkeszteni rá vagy másik doboz alját levág
ni, és azt tetőként felhasználni. A bejárati nyílás kialakítása után 
máris kihelyezhető. A konzervdoboz aljára üssünk lyukat, és a 
tető alatt kétoldalt sem árt apró szellőzőnyílásokat kialakítani. 
Odú készülhet nagyobb átmérőjű műanyag szennyvízlevezető 
csőből is, fontos, hogy levehető fedele legyen az időnkénti
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tisztításhoz. Az odúkat már ősszel ki lehet helyezni, de legké
sőbb március középig ajánlatos telepíteni a madárodúkat.

Odúellenőrzós

A cinegefélék számára kihelyezett odúba akkor is előszeretet
tel költöznek be a kedves kis madarak, ha csak másfél-két méter 
magasra helyezzük ki. Előfordult már, hogy az ágvégre akasztott 
konzervdobozodú egyszerűen lepottyant a földre, álló helyzetben 
maradt, és senki sem gondolta, hogy lakója lehet, de amikor el
lenőrzéskor kézbe vettük, kiröppent belőle a kotló széncinege
tojó. Jó, ha alacsonyan van az odú, könnyebb ellenőrizni, tisz
tán tartani, csak az a baj, hogy az erdőkben, parkokban járkáló 
avatatlan személyek egyszerűen leverik, elviszik, tönkreteszik a 
könnyen hozzáférhető odúkat. A mai napig is rejtély például, hogy 
a Szabadkától északra elterülő homokvidék telepített erdeibe ki
helyezett odúk egy része hová tűnt el nyomtalanul. Kinek kellettek, 
és mire tudta felhasználni őket? Bár az ócskavasgyűjtők mindent 
visznek, ami fém és mozdítható. A köztéri bronzszobrok és teme
tői kegytárgyak sincsenek biztonságban.

Előfordul, hogy cinegeodúba alkalmanként nyaktekercs, eset
leg örvös légykapó vagy kerti rozsdafarkú költözik, ezek megfigye
lése sok örömet jelent az odú készítőjének. A kihelyezett odúkat 
karban is kell tartani, gondjukat viselni. Az ágra kampóval kiakasz
tott odú himbálózhat a szélben, ez nem zavarja a benne költő ma
darakat, csak arra kell ügyelni, hogy az odú mindig függőlegesen 
álljon. Ne bánkódjunk, ha a színes énekesmadarak helyett „csak” 
verebek, mezei vagy házi veréb foglalja el az odút. Ezek is ma
darak, méghozzá igen hasznosak lehetnek, fiókanevelés idején 
sok-sok rovart szednek össze fiókáik számára. Ha széncinegepár 
birtokba vesz egy odút, hamarosan nagy lesz ott a sürgés-forgás. 
Az odú alját 5 centi vastagon mohával bélelik ki, ennek közepén 
alakítják ki a szabályos fészekcsészét, finom szőrszálakkal me
legen bélelik, ahová a tojó a 4-12 tojását rak. Mohacsomók el
helyezésével az odú közelében megkönnyíthetjük a fészekrakó 
madárpár dolgát.

A tojáson kotló tojó általában akkor sem repül ki az odúból, 
ha óvatosan leemeljük annak tetejét és belekukkantunk. Ter
mészetesen nem szabad gyakran kíváncsiskodni, mi is rejlik az 
odú belsejében, kerüljük a madárszülők felesleges zaklatását. 
A gondos madarak egész nap etetik fiókáikat, a cinegefiókák 
12-13 nap alatt annyira megerősödnek, hogy elhagyják az 
odút, és annak közelében, az ágakon várják a finom falatok
kal érkező szüleiket. Amint meggyőződünk róla, hogy a költés 
befejeztével nincs már lakója az odúnak, távolítsuk el az odú
ban maradt régi fészek anyagát, ássuk el vagy égessük el a 
fészekparaziták miatt. A kitisztított odút a költőpár a második 
költéshez újra igénybe veheti.

Ha nagyobb számú odút telepítünk különféle erdőtípusok
ban, érdekes összehasonlításra nyílik lehetőség. Pontos isme
reteket szerezhetünk, adatokat gyűjthetünk az odúlakó ma
darak táplálkozási szokásairól, a költőhelyért folytatott versen
gésről, az odúköltő madarak területhűségéről és sok egyéb 
érdekes jelenségről, például a viselkedési szokásaikról stb. Ha 
odúköltő fajok költési sikerére vagyunk kíváncsiak, elegendő, 
ha a lerakott tojások számát elosztjuk a kirepült fiókák számá
val. A madárszülők és a fiókák meggyűrűzésével lehetőség 
nyílik ezeknek a madaraknak az azonosítására a következő 
fészkelési idényben. Ott, ahol éveken keresztül vizsgálták az 
odúköltő madarak viselkedését, megállapították, hogy az odúk 
kihelyezésének évében az elfoglalt odúk aránya alacsony volt. 
Ez az arány a következő évben már javult. Minden bizonnyal 
idővel feltöltődik egy terület a madarak területigénye és a kira
kott odúsűrűség viszonylatában.

A mezőgazdasági területek sohasem büszkélkedtek je
lentősebb erdőkkel. A fátlan agrársivataggá degradálódott 
Vajdaságban már gyakorlatilag nincs természetes erdő, még 
a folyók ártereit is nyárfásokkal ültetik be, az üreges törzsű 
fűzfákból alig maradt. Az odúlakú énekesmadarak igen nehéz 
helyzetben vannak, amikor költőhelyet próbálnak találni utóda
ik biztonságos felnevelése céljából. A biológiailag értéktelen 
nyárfaültetvények nem pótolhatják a természetes erdők párat
lan gazdagságát, biológiai sokféleségét.



A vajdasági természetvédő civil szervezetek tagjai jelen
tős erőfeszítéseket tesznek, hogy minél több odúlakó ma
dár számára biztosítsanak fészkelési lehetőséget. Az éne
kesmadarak, a baglyok, a szalakóták, a vércsék stb. szá
mára százával helyezik ki a deszkából készült fészekodú
kat, fészekládákat. A Szerbiai Madártani és Madárvédelmi 
Egyesület a Magyar Madártani Egyesülettel közös, határon 
átnyúló IPA-projektum keretében 2010-ben és 2011-ben 
Bánátban és Bácskában több száz fészekodút rakott ki a 
táplálékforrást biztosító, de fészkelésre nem alkalmas te
rületekre, hogy ezzel is segítse a ritka szalakóta és a kék 
vércse költését, állománygyarapodását.

Az Afrikából április végén, május elején visszatérő szín
pompás szalakóta fatörzsek üregeiben, harkályok vájta 
odúban költ. Ennek híján azonban Vajdaságban alig 30-40 
párra csökkent a szalakóta állománya. A szabadkai Riparia 
(partifecske) Természetbarátok Egyesülete felismerve a 
problémát már XXI. század első éveiben elkezdte a szala- 
kótaodú-telepítést. Az első jelentősebb eredmények 2007- 
ben mutatkoztak meg, ekkor 17 pár szalakóta telepedett 
meg a deszkaodúkban, ez a szám 2008-ban már 34 párra 
nőtt, a rákövetkező évben pedig 66 pár költött mesterséges 
fészekodúban. A két civil szervezet akcióinak köszönhetően 
2012-re a vajdasági szalakótapopuláció meghaladta a száz 
párt. Ebben az évben az odúkból kirepült fiókák száma 350- 
400 között volt. Észak-Bácskában és Észak-Bánátban si
került megerősíteni a szalakótaállományt. Mindaddig, amíg 
nem lesz több erdő Vajdaságban, egyedül a fészekodúk 
kihelyezésével és karbantartásával lehet megőrizni és gya
rapítani a szalakótaállományt, ami azonban komoly erőfeszí
téseket igényel a természetvédő civil szervezetektől.

A hosszú távú vándor, a kék vércse helyzete a szalakótáé
hoz hasonlóan alakult azzal, hogy a varjúfészekben költő vér
csék számára látszólag bőven van fészkelőhely, hiszen Vajda
ságban vetési varjúból több ezer pár él és épít fészket minden 
évben. A baj csak az, hogy ezek a varjútelepek nem mindig a 
vércsék számára alkalmas táplálékforrások, a kiterjedt legelők
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közelében találhatók. A vajdasági madarászok ezért fészeklá
dák kihelyezésével újra megpróbálják visszacsalogatni korábbi 
élőhelyeikre.

A Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület tagjai 
felkutatták a kék vércse egykori fészkelőhelyeit, és 2011 -ben 
több mint kétszáz fészekládát helyeztek ki a vércsék fészke- 
lésének a megkönnyítésére. A vajdasági kékvércse-állomány 
2011 -ben 150-200 fészkelő párt tett ki.

Változó puszta, eltűnő madarak

Korán, március végén kibontja sárga szirmait a több ezer 
virágzó tavaszi hérics. Ebből a ma már ritkaságszámba menő 
védett növényből talán sehol sem nő annyi, mint éppen a ka- 
pitány-réti pusztán, a tocsogókkal tarkított Járáson, ahogyan a 
magyarkanizsaiak nevezik a területet. Sajnos évről évre egyre 
nagyobb darabokat szakítanak, sajátítanak ki a legelőből, fel
törik, és megpróbálják termőre fogni a sovány, helyenként igen 
szikes talajt. Ezek a kísérletek nem sok sikerrel kecsegtetnek, 
és ami a legrosszabb a dologban, hogy tovább szűkítik, fa
ragják a ritka, vidékünkön eltűnőben levő növény- és állatfajok 
életterét. A gyér növényzetű eredeti pusztai legelőből már csak 
foltok maradtak meg.

A 2011. év tavaszi terepbejárásai alkalmával a Kapitány-rét 
Kishomok alatt elterülő északi peremén megdöbbentő látvány 
fogadott: újabb jelentős területen törték fel a pusztát, a lege
lőből egyre nagyobb területet fogtak művelésbe. Ahol koráb
ban a ritka mezei virágok ezrei, a szebbnél szebb kosborfélék, 
azaz orchideák pompáztak, pacsirták vagy éppen godák és 
piroslábú cankók fészkeltek, ezen a tavaszon foghíjasán kelt 
búza bókolt és kukorica sorolt.

A Kapitány-rét legnagyobb része szikes legelő. Az ősgyep 
egyre fogy, területe egyre szűkül, feltörik a pusztát még akkor 
is, ha tisztában vannak vele, hogy a hatodrangú talaj nem iga
zán alkalmas intenzív mezőgazdasági művelésre, növényter
mesztésre. Csapadékosabb években az alacsonyabb része
ken megáll a víz, a nehéz gépek elakadnak. Száraz tavaszokon
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pedig a felső talajrétegből hamar elpárolog a nedvesség. Még
is nekieresztik az ekevasat.

Hogyan lehetne útját állni a megmaradt természeti érté
keink teljes pusztulásának? A problémáról álljon itt Szabados 
Klárának, a Tartományi Természetvédelmi Intézet osztályveze
tőjéhez véleménye:

-  A Kapitány-rét számos természeti érték, védett nö
vény- és állatfaj élőhelye, de hivatalosan még nem kezdődött 
meg az értékes terület védetté nyilvánításának folyamata. A 
magyarkanizsai községi területrendezési terv készítésekor az 
önkormányzatot hivatalosan tájékoztattuk a Kapitány-rét ter
mészeti értékeiről, arról, hogy milyen védett növények, kétéltű
ek, madarak élnek a Járáson, és minden ide tervezett beavat
kozást ennek tudatában tervezzenek. Legtöbb községben a 
mezőgazdaság nem sokat hederít az intézet ajánlásaira, nem 
törődnek a természeti kincseinkkel, bár egyes önkormányza
tok már az állami földek bérbeadásakor kikérik az intézettől 
ezeket az adatokat. A mezőőrszolgálatnak fel kellett volna fi
gyelnie a legelőt szántó traktorokra, és le kellett volna ellenőriz
niük, hogy először is ki a tulajdonos, és a terület, amit éppen 
beszántanak, legelőnek vagy szántónak minősül-e. A legelőt a 
tulajdonos csak akkor szánthatja fel, ha terület átminősítésére 
benyújtott kérelmét jóváhagyják.

Tartományi Természetvédelmi Intézet adatbázisában az or- 
chideás terület (2930 ha) Kapitány-rét észak néven szerepel, 
és 80 százaléka szikes. Volt kevés homokpusztai gyep is, de 
ennek nagy része már nincs meg. Kiemelkedő jelentőségű a 
tavaszi hérics állománya, az állatfajok közül pedig az ásóbéka 
és több kivételesen ritka madárfaj, köztük a széki lile élőhelye, 
ami nem jelenti azt, hogy ott nem fordul elő még 5-6 védett 
hüllő és kétéltű és félszáz madárfaj. A terület Magyarkanizsa 
község védett fajainak élőhelyei közül a 11. (a község területén 
egy tucat terület van, amelyen védett fajok fordulnak elő).

-  Szerbia aláírta a különböző nemzetközi természetvédelmi 
egyezményeket, és 2009-ben életbe lépett az új természet- 
védelmi törvény, amely a fokozottan védett fajok élőhelyén tilt 
mindenféle beavatkozást. Ki kell kérni az intézet véleményét

minden olyan esetben, amikor beavatkozásokra készülnek a 
védett fajok élőhelyén.

A törvény érvényesítésének előfeltétele egy országos adat
bázis kiépítése. A 2009-ben kialakított adatbázisunk sajnos 
nem teljes, ezért lehetséges, hogy a kérdéses területről hiá
nyoznak az orchideákról szóló adatok. Intézetünk munkatár
sai viszonylag kevés időt tudnak eltölteni terepmunkával, ezért 
szeretnénk anyagi támogatáshoz jutni, amely lehetővé tenné, 
hogy szerény díjazás ellenében más szakemberek is bevigyék 
terepi adataikat az adattárba, ily módon ki tudnák bővíteni az 
adatbázisunkat. Sok értékes információval rendelkeznek a kör
nyezetvédő civil szervezetek.

A törvény szerint a szigorúan védett fajok élőhelyei is védettek. 
Ez így szépen hangzik, de mindaddig, amíg ez valamilyen módon 
nincs jelen azokban a hivatalokban, ahol a természeti erőforráso
kat érintő gazdálkodási formákról döntenek, tehát az önkormány
zatoknál, a mezőgazdasági szervezeteknél, addig nem várható 
javulás a terepen. Az egész természetvédelem nagyon új. Késik a 
törvények összehangolása, emiatt mind a mai napig a gyakorlat
ban szinte lehetetlen, hogy védett területen kívül védeni lehessen 
a védett fajok állományait vagy a védett élőhelytípusokat.

A nálunk is megvalósuló első lépés a hatástanulmány. Ha
tásvizsgálatokat azonban csak a nagyobb léptékű beruházások 
előtt végeztetnek. A pusztagyepek és szikesek Vajdaságban és 
egész Európában különösen veszélyeztetettek. Az állami tulaj
donban lévő gyepek megőrzése érdekében szükség lenne egy 
rendeletre, amely kimondja, hogy a gyepek beszántáshoz Vaj
daságban véleményt kell kérni a természetvédelmi szervektől, és 
akkor össze tudnánk hasonlítani intézetünk adatbázisával. Abban 
az esetben mi meg tudnánk állapítani, milyen állapotban van a 
terület, van-e ott még természeti ritkaság.

Az EU-ban az ilyen gyepek fenntartására jelentős mező- 
gazdasági támogatást kaphatnak a gazdák. Nekünk egyelőre 
nincsenek meg a kataszteri adatok sem, habár a törvény ezt 
előirányozza. A mezőgazdaság a földhivatali adatokat használ
ja, nekünk pedig koordinátáink és térképeink vannak. Földhi
vatali adatokat eddig csak a védett területekre kaptunk, habár



2011 végén látott napvilágot a rendelet az ökológiai hálózatok 
megalakításáról. A szikes legelők, löszpusztai gyepek részeit 
képezik a szerbiai ökológiai hálózatnak. Két évet kaptunk rá, 
hogy ezeket a területeket beazonosítsuk a földhivatali térképek 
alapján -  mondta Szabados Klára.

Vajdaságban ötszáz, a védett területeken kívül eső terü
letet tartanak számon, sajnos ezek jelentős része soha nem 
lesz védelem alá helyezve. Pontosan ezeket a területeket 
kellene sürgősen bekapcsolni az ökológiai hálózatba. Ah
hoz idő és jelentős anyagi ráfordítás szükséges, hogy min
den pontenciálisan értékes gyepet, legelőt, szikes pusztát 
felmérjünk.

Elfogy a túzok?

Afrika legnagyobb testű madara a röpülésre képtelen strucc. 
A Kárpát-medence egykor végtelennek tűnő füves pusztán 
ezerszámra legelészett a mi legtermetesebb madarunk, a túzok, 
amit mérete után félig-meddig tréfásan magyar struccnak is ne
veznek. A nomád pásztorkodó életformát fokozatosan felcseré
lő, letelepedő eleink egyre nagyobb füves területeket törtek fel. 
Mára az ősgyepek csak foltokban maradtak meg. Az agrársi
vatagban már nem érzi jól magát a túzok. A Vajdaságban csak 
Észak-Bánátban a Hódegyháza, Száján, Mokrin háromszögben 
elterülő, művelésre alkalmatlan szikes pusztán maradt fenn egy 
maroknyi, 20-25 egyedből álló csapat.

A szikesedő füves puszta magasabb, fészkelésre alkalmas 
pontjain, a fű rejtekében májusban két tojáson kotlanak a tú
zoktojók. A kakasok meg a közelben pöffeszkednek. 2012 ta
vaszán rossz híreket kaptunk a korábban még két tucat egye- 
det, köztük 5-6 kakast számláló túzokpopulációról. Az április
ban a rezervátummá nyilvánított területet figyelemmel kísérő 
természetvédelmi őrök mindössze egy kakas dürgését figyel
ték meg, és 4-5 tojót láttak a fészkelőhelyen. A fészkelő tojók 
száma 10-12-ről a felére esett vissza. Ha valóban csak egy
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kakas maradt, több tyúkot nem is tud megtermékenyíteni. A 
szokásos dürgőhelyek környékén tavasszal gyülekező túzokok 
száma olykor eléri a 30 egyedet is (jómagam például 2002. 
április 1-jén 31 példányt megfigyeltem meg), de az elmúlt tíz 
évben a téli és tavaszi megfigyelések, számlálások adatai nem 
haladták meg a 25 egyedet.

A túzok élőhelyén 1997-ben ezerhektáros védett terü
letet alakítottak ki Túzoklegelő Speciális Természeti Rezer
vátum néven, amit 2008-ban 8000 hektárra bővítettek. A 
védelem alatt álló terület kezelője a mokrini Perjanica va
dászegyesület. A tartományi környezetvédelmi titkárság és 
az illetékes minisztérium anyagi támogatásával 2004 óta két 
őrt alkalmaznak a területre, akik a tavaszi dürgéstől egé
szen őszig naponta felváltva járják a túzokos területet, és 
ügyelnek arra, hogy fészkelés alatt senki se háborgassa a 
túzokokat. Az aktív védelem és a védett terület kiszélesí-
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tése, az ezzel járó mezőgazdasági munkák, kaszálás stb. 
korlátozása ellenére az állomány nem tudott megerősödni, 
sőt a jelek szerint a kipusztulás szélére sodródott.

A túzok fennmaradását több tényező is veszélyezteti, Niko- 
la Stojnió ornitológus, a Tartományi Természetvédelmi Intézet 
szakembere szerint:

-  Az európai túzokpopuláció délkeleti elterjedési határán ma
radt fenn egy kis létszámú állomány Bánátban. A múlt század ele
jéről származó feljegyzések is arról szólnak, hogy a Hódegyháza, 
Mokrin és Száján háromszögben a túzokok létszáma mintegy két 
tucat, tehát a terület nem tud eltartani nagyobb számú egyedet. 
Az aktív védelmi intézkedések ellenére továbbra is bizonytalan az 
ilyen kis létszámú egyedből álló populáció tartós fennmaradása. A 
mokrini vadászegyesület tagjai folyamatosan őrzik a túzok élőhe
lyét, megszervezik a madarak téli etetését, olajrepcét vetnek, siló
takarmányt visznek ki, hogy táplálékhiány miatt ne kelljen a túzok
nak elhagynia a területet. Sikerült az emberi zavarást csökkenteni, 
a területen élő rókák gyérítésével kevesebb a túzok természetes 
ellensége. Sajnos a környező tanyákról elkóborló kutyák és disz
nók, a szaporodó borz és a vaddisznók továbbra is potenciális 
veszélyt jelentenek a földön fészkelő madarakra, köztük a túzok
ra is. A korábban feltört legelőket vissza kellene gyepesíteni, az 
elgyomosodott és a náddal benőtt legelőt pedig kaszálni kell -  
mondta a szakember.

Ami legjobban aggasztja a madarászokat, az a dürgő, ivar
érett kakasok számának a hirtelen csökkenése, aminek a pon
tos okát még nem sikerült kideríteni. Az ősszel a természet- 
védelmi őrök megtalálták egy elpusztult túzok maradványait, 
valószínűleg ragadózó, róka vagy kóbor eb áldozatául esett. 
A hódegyházi túzokállományhoz legközelebb Kelet-Magyaror- 
szágon él egy több mint félezer egyedből álló, gyarapodóban 
lévő túzokállomány. A két terület között légvonalban nem nagy 
a távolság, a nagy testű túzokok akár néhány óra alatt is eljut
hatnak egyik helyről a másikra.

Az a tény, hogy száz éve gyakorlatilag ugyanannyi a tú
zok Bánátban, azt bizonyítja, hogy az itteni szaporulat ép
pen hogy csak pótolni tudja a természetes állománycsök-
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kenést, és egy váratlan esemény, kemény tél, ragadozók 
elszaporodása akár végveszélybe is sodorhatja az kis lét
számú túzokpopulációt.

Az állandó táplálékforrás mellett a háborítatlan fészkelés 
biztosítása, tehát a túzokcentrikus gazdálkodás meghonosítá
sa, valamint a telelőhely kialakítása kulcsfontosságú a túzokál
lomány megtartásában -  vélekedik a rezervátum ornitológusa.

Füstbe ment fecskék

Ha a jelenlegi ütemben pusztulnak a fecskéink, néhány év
tized múlva ritka látvány lesz errefelé a villás farkú madár.

A legismertebb ókori filozófusok egyike, Arisztotelész a nyár 
végén eltűnő fecskékről azt gondolta, hogy iszapba merülve, 
dermedt állapotban telelnek, mivel őszi estéken gyakran lát
ni füstifecskéket a nádasokban rejtőzni. A mai szemmel naiv 
teória Arisztotelész tekintélyének „hála” egészen a XVIII. szá
zadig tartotta magát. Akkor Johann Leonhard Frisch német 
természettudós vörös pamutfonalat erősített a fecskék lábára, 
a jelölés pedig tavaszi visszatértükkor is sértetlen volt, s ez
zel egy több mint ezer éven át szajkózott elmélet dőlt meg. 
A népünknek oly kedves, az eresz alatt vagy istállóban költő, 
csivitelő füstifecskék és városlakó rokonaik, a molnárfecskék 
utolsó csapatai a meleg szeptember végének köszönhetően 
csak mostanában kezdték meg több ezer kilométeres vándor
újukat a fekete kontinens, Afrika télmentes tájai felé. Akár hat 
hétig is eltart, mire elérik céljukat.

Füstifecskéink Afrika legdélebbi területéig is elmennek (egy 
részük Törökországon keresztül), majd a Nílust követik. A má
sik út Olaszországon, a Szaharán és a trópusokon át vezet.

Nem kell nagy gondolkodónak lenni ahhoz, hogy feltűnjön: 
a megszokottnál jóval kevesebb a fecske. Sokan kérdezik, 
hová tűntek ezek a kedves és hasznos kis madárkák, hiszen 
néhány éve még viszonylag gyakori volt lakott településeinken 
a füsti- és a molnárfecske is. Az állománycsökkenés sajnos



érintette a vizek menti partfalakban, téglagyári löszfalakban és 
a homokbányák oldalában költő partifecskéket is.

A 2010-es rendkívül csapadékos és hideg tavaszt hozó 
évben gyakorlatilag megfeleződött a vajdasági fecskepopulá
ció. Az áprilisban, a viszontagságokkal teli vándorút után ha
zaérkező, megfáradt fecskéinkre zord, hideg, ínséges napok 
köszöntöttek, a Tisza partján kikötött csónakok szélén, a fák 
ágain napokig gubbasztó, dermedt, reszketeg, elalélt fecské
ket lehetett látni, amelyek táplálék híján (rovarok sem repültek 
a hidegben) néhány nap után kihűltek, és menthetetlenül el
pusztultak. Adán például az egyik épülőfélben lévő ház tető
terében Tóth László madarász 70 elpusztult füstifecskét talált. 
Hosszú évekre lesz szükség ahhoz, hogy kedvező költési és 
táplálkozási feltételek mellett is valamelyest helyreálljon, újra 
megerősödjön a fecskeállományunk.

A 2010-es drasztikus fecskeelhullás csak betetőzte azt a 
több mint tíz éve tartó folyamatot, amelynek eredményeként az 
ezredforduló első évtizedeiben a molnárfecskék állománya 65 
százalékkal, a füstifecskéké 44 százalékkal, a partifecskéké 30 
százalékkal csökkent Magyarországon, és ugyanez vonatkoz
tatható az egész Pannon régióra.

A laikusokat és a szakembereket is egyaránt aggasztja a 
folyamatos állománycsökkenés. A csökkenés mértéke még a

hozzáértőket is meglepte. A fajok eltűnése, a biológiai sokféleség 
megcsappanása nemcsak az egyes állatfajokra van hatással, ha
nem ránk, emberekre is; a fecskék eltűnése indikátora azoknak a 
változásoknak, amelyek globálisan is megfigyelhetőek.

A klímaváltozás jelei egyre aggasztóbbak: növekszik a szél
sőséges időjárási helyzetek száma, aminek következményeit 
(szárazságok, szélviharok, özönvízszerű esőzések, árvizek) mi 
emberek is a saját bőrünkön érezzük, nagyok a mezőgazdasá
gi károk, megdrágulnak az élelmiszerek, romlik az amúgy sem 
kecsegtető szociális helyzet. A városiasodott molnárfecskéket 
érő környezetszennyezés bennünket is megbetegíthet. A vi
déki környezetben élő füstifecskék állománycsökkenésének 
egyik oka lehet a kis gazdaságok számának jelentős csök
kenése, a kisbirtokok tönkremenése. Az Európai Unió csak a 
nagyban termelő, nagyban hizlaló vállalkozásokat támogatja, 
pedig amíg minden háznál neveltek jószágot, minden ól, istálló 
otthont, táplálékot biztosított a füstifecskéknek.

Az egyes ember a saját életmódjában érhet el változásokat, a 
maga környezetében használhat olyan eszközöket, amelyek se
gítik a madarak fészekrakását és költési sikerét. Mivel a fecskéket 
vonulás közben a telelőterületeken és az itthoni költőhelyeiken 
érő hatásokat közvetlenül nem tudjuk befolyásolni, az a legfon
tosabb, hogy legalább segítsük a költésüket. Ahelyett, hogy az
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erkélyre fecskeriasztó műanyagszalagokat szerelnénk fel, ugyan
ezzel az erővel fecskepelenka, egy darab deszka felszerelésével 
megoldható a probléma, kivédhető a fecskepiszok. Tavasszal 
kevés fáradsággal sárgyűjtőhelyeket alakíthatunk ki, megkönnyít
ve a fészkeiket tatarozó fecskék munkáját. Műfecskefészkekkel, 
fészekalapokkal, mesterséges molnárfecsketelepekkel, partifecs- 
ke-költőfalak kialakításával is sokat tehetünk a fecskéinkért.

A partifecskék telepei gyakran kerülnek veszélybe a homok 
vagy a sárgaföld bányászása, a fecskés partfalak elhordá- 
sa miatt. Az utak mentén, a települések közelében elhagyott 
homok- vagy földkitermelések helyén gyorsan megjelenik a 
szemét, az emberek kocsiszámra hordják oda a hulladékot, 
ezzel ellehetetlenítik a fecskék költését. A méhészek egy része 
papírral, nejlonnal bedugdossa a partifecsketelepeken a fecs
kékkel együtt költő, gyönyörű, színes gyurgyalagok járatait, s 
elvakultságukban a fecskefészkeket sem kímélik.

Szerencsére a sok rossz példa mellett akadnak pozitívak 
is: a temerini Falco Természetkedvelők Egyesülete akciót szer
vezett az egykori és potenciális partifecsketelepek megtisz
títása, a gazzal és bozóttal benőtt partfalak szabaddá tétele 
érdekében, így könnyítve meg a fecskék fészkelési esélyeit. 
Szórólapokon, előadásokon hívják fel a figyelmet a villás farkú- 
ak védelmének fontosságára.

A szabadkai székhelyű Riparia Természetbarátok Egyesülete 
már a nevével is (a partifecske latin neve a Riparia riparia) a fecs
kevédelem fontosságát fejezi ki. Madárvédelmi projektumokon, 
madárgyűrűző és ismeretterjesztő akciókon keresztül próbálnak 
hatni a közvéleményre, elsősorban a még nevelhető fiatalabb 
nemzedékre, hogy védjék természeti értékeinket,-többek között 
fogyatkozó fecskéink életterét. A megszaporodott homokbányák
ban megtelepedő fecskék telepei vannak a legnagyobb veszély
nek kitéve. Egyszerűen elhordják a homokot fecskefészkestül.

Az újvidéki székhelyű Szerbiai Madártani és Madárvédelmi 
Egyesület tagjai az önkormányzat támogatásával 2012-ben a

A Zenta és Ada közötti Tisza-szakaszon, a Sárgapartnál 
a löszfalban egykor 3-5000 pár partifecske költött >

város nagy részén felmérték a molnár- és sarlósfecskeállományt 
(www.pticesrbije.rs)

Annak idején példaértékű volt a horgosi új határátkelő épí
tése. A munkavezető leállíttatta az alapozást, mivel a kiásott 
gödrök falába partifecskék költöztek. Megvárták, hogy a fecs
kék felneveljék a fiókáikat, és csak amikor már kirepültek, foly
tatták a munkálatokat. A hazai sajtó csodájára járt a dolognak. 
Az EU delegálta angol építésvezető nem győzte hangsúlyoz
ni, hogy ez a normális eljárás, és visszakérdezett, hogy talán 
Szerbiában nem ez a gyakorlat. Sajnos nem.

Szerencsére akadnak, akik jó példát mutatnak a madár- 
és természetvédelem terén, bár még mindig többen vannak 
azok, akik a vélt vagy valós nyereség érdekében nemtörődöm 
módon viszonyulnak környezetünkhöz, még meglévő termé
szeti értékeinkhez. Belegondolni is szörnyű, hogy falvaink és 
városaink élete mennyire szegényes lenne az épületek között 
átsuhanó, cikázó, szúnyogokra vadászó, vidáman csivitelő 
fecskék nélkül.

http://www.pticesrbije.rs
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