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Alapítvány a természetért
A Baranya Természeti Értékeiért Alapítványt 1992-ben jegyezte be a cégbíróság.
Jogállását tekintve az Alapítvány közhasznú szervezet, működése mindenben megfelel a civil
törvény és a Polgári Törvénykönyv előírásainak. Az Alapítvány a közhasznú tevékenységét
elsősorban a biológiai sokféleség megőrzése és a környezeti nevelés terén végzi, de erejéhez
mérten segíti az egyes fajok és élőhelyek védelmével kapcsolatos kutatásokat is. Az
Alapítvány a munkájával részben állami feladatokat vállal át, s a hatályos jogszabályok
értelmében közfeladatokat végez.
Az Alapító Okiratban megfogalmazott legfontosabb célkitűzések az alábbiak:
– Baranya megye természeti területein az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló
tevékenységek ösztönzése,
– a veszélyeztetett növény- és állatfajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztult fajok
visszatelepítése,
– élőhelyvédelmi programok finanszírozása (pl. füves területek védelmi program, ártéri erdő
védelmi program) és megvalósítása,
– a ritka és telepesen fészkelő madárfajok állományainak felmérése,
– madárvonulás-kutató állomás működtetése,
– az önkormányzatok természetvédelmi törekvéseinek támogatása,
– a természetvédelmi nevelést elősegítő oktatási programok támogatása (szakkörök, táborok,
oktatóközponti tevékenység stb.) és megvalósítása,
– a természeti értékeket közvetve vagy közvetlenül védő környezetvédelmi programok,
beruházások támogatása.

A Dráva (Fotó: Meiszterics Zoltán)
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Természetvédelmi programok
Alapítványunk természetvédelmi munkája faj- és élőhelyvédelmi programok kidolgozására
és megvalósítására irányul. Kiemelten foglalkozunk a nappali és éjszakai ragadozó madarak, a
telepesen fészkelő madárfajok, valamint a gólyák és a fecskék védelmével. Minden évben
elvégezzük fészkelő állományaik felmérését, és megoldjuk az élő- és fészkelőhelyek
védelmével kapcsolatos feladatokat. Az odúlakó énekesmadarak fészkelési lehetőségeinek
bővítése érdekében mesterséges odútelepeket hozunk létre. Az alapító szervezetünkkel
közösen madárvonulás-kutató állomást működtetünk a sumonyi halastavaknál. Kétéltű- és
hüllővédelmi programunk keretében elvégezzük a vizes élőhelyek feltérképezését és
állapotfelmérését is. A baglyok élőhelyein összegyűjtött köpetek elemzésével a kisemlősök
megyei elterjedési és gyakorisági viszonyait vizsgáljuk. A saját tulajdonú területeinken
élőhely-rekonstrukciós beavatkozásokkal biztosítjuk a faji sokféleség fennmaradását.
A különböző felmérések során összegyűjtött információkat térinformatikai rendszerekben
tároljuk. Az adatok ilyen formában történő rögzítése megkönnyíti a vizsgált fajok megyei
elterjedésével kapcsolatos elemzések elvégzését. Az adatbázisokban a topográfiai viszonyok
meghatározta összefüggések (pl. település- és úthálózat, erdősültség, vízrajz, talajtani
adottságok) komplex vizsgálatára is lehetőség nyílik, ami elősegíti az egyes fajok ökológiai
igényeinek jobb megismerését. Az így kapott információkat a védelmi munkánk során jól
tudjuk hasznosítani. Az elemzések adatai tehát alapul szolgálnak a célirányos feladatok
kijelöléséhez, és támpontot nyújtanak azok várható eredményeihez is. Az adatbázis egyben
olyan eszköz a számunkra, mellyel alá tudjuk támasztani a faj védelmének szükségességét.
Érvrendszerünk legfontosabb pillérét jelenti a döntéshozók előtt.

Befagyott holtág Kölkeden (Fotó: Bank László)
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Kétéltű- és hüllővédelmi program
A békák és kígyók látványa az emberek többségében még ma is meglehetősen vegyes
érzelmeket kelt. Annak ellenére, hogy életmódjuk rendkívül érdekes, sokan alig tudnak róluk
valamit. Pedig megfigyelésük izgalmas feladat, amit részben megkönnyít az is, hogy a fajok
egy része szűkebb lakókörnyezetünkben él.
A program legfontosabb célkitűzései:
– tavaszi békamentés a forgalmas közlekedési utakat keresztező békavándorlási útvonalakon,
– a kétéltűek és hüllők élőhelyeinek feltérképezése és állapotfelmérése,
– a fajok elterjedési és gyakorisági viszonyainak tisztázása,
– az állóvizek Baranya megyei kataszterének összeállítása,
– elterjedési térképek készítése.
A békák tavaszi mentését az orfűi tavaknál (Pécsi-tó, Orfűi-tó) 1995-ben, Sikondán 2003ban kezdtük el. A munka során műanyag terelőhálókat állítunk fel a forgalmas közlekedési
utak mentén. A hálók mögött összegyűlt állatokat pedig áthordjuk az utak túloldalán lévő
tavakba. Ezzel a tevékenységgel meggátoljuk, hogy a békák az úttestre jussanak és az autók
kerekei alá kerüljenek. Eddigi munkánk során már közel 100 ezer békát mentettünk.
Kétéltűek és hüllők a Dráva-síktól kezdve a Mecsek legmagasabb pontjáig mindenhol
előfordulnak. Terepbejárásaink során a jellemző élőhelyeket térképezzük fel, és vesszük
nyilvántartásba. Különösen fontos a vizes élőhelyek vizsgálata, hisz a kétéltűek szaporodása
vízhez kötött, és a hüllők egy része is (pl. kockás sikló) a vízben él. Az élőhelyek térképezése
során már 700 állóvíz legfontosabb adatait rögzítettük térinformatikai rendszerünkben.
Az egyes fajok elterjedési és gyakorisági viszonyainak tisztázása védelmi munkánk alapját
képezi. Felméréseink során az élőhelyeket szisztematikus átvizsgáljuk, s a kapott adatok
alapján rajzoljuk meg az egyes fajok elterjedési térképeit.

Békamentés (Fotó: Bodó János)
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Ragadozómadár-védelmi program
A ragadozó madarak védelme hosszú időn keresztül elhanyagolt területe volt a hazai
természetvédelemnek. Az egyes fajok szerepét másképp ítélték meg a gazdálkodók, másképp
a vadászok, és másképp a madártani kutatásokat végző szakemberek. Szemléletbeli változás
csak a 20. század második felében következett be. A „görbecsőrűek” természetben betöltött
szerepének megítélése ökológiai alapokra helyeződött át, ami kedvező volt a veszélyeztetett
fajok védelme szempontjából, és elősegítette azok állományainak hosszú távú fennmaradását.
Alapítványunk a megyében előforduló fajok közül a vörös kánya, a barna kánya, a békászó
sas, a rétisas, a vándorsólyom, a vörös vércse és a fekete gólya védelmével foglalkozik
intenzíven. A fekete gólyák védelme a hasonló élőhelyi adottságok miatt került a programba.
Nem zárható ki, hogy a jövőben újabb ritka ragadozó madarak (pl. kerecsensólyom) is
megtelepednek Baranyában, ami tovább növelheti a védelmi tevékenységünkbe bevont fajok
számát.
A program legfontosabb célkitűzései:
– a veszélyeztetett fajok fészkeinek felderítése elsősorban téli fészektérképezések során,
– az ismert fészkek folyamatos ellenőrzése költési időszakban a zavaró hatások kiküszöbölése
érdekében, valamint a költések eredményességének vizsgálata,
– a veszélyes távvezetékszakaszok felderítése, az oszlopok leszigeteltetése az áramütés okozta
elhullások mérséklése érdekében,
– a fészkelési lehetőségek bővítése műfészkek, költőodúk kihelyezésével, a leszakadt fészkek
helyébe új fészekalapok kihelyezése,
– szükség esetén egyéb gyakorlati védelmi tevékenység (pl. ürgetelepítés, fészekőrzés),
– a sérült, beteg madarak mentése.

Rétisas (Fotó: Somosi László)

Vándorsólyom (Fotó: Völgyi Sándor)

A veszélyeztetett fajok eredményes gyakorlati védelme csak abban az esetben valósítható
meg, ha ismerjük a fészkek pontos helyét. A ragadozó madarak többsége erdős területen költ,
ezért a lombhullás utáni időszakban átvizsgáljuk azokat az erdőrészeket, ahol a célfajok
jelenlétét költési időszakban rendszeresen észleltük. A költő párok mozgásának megfigyelése
alapján a fészkek felderítése esetenként vegetációs időszakban is sikeres lehet.
A megye területén fészkelő ragadozó madarak faji és gyakorisági viszonyait 1988-2003
között részletes felmérések során vizsgáltuk. Az alapfelmérésnek tekinthető munka közel 110
ezer hektár erdőre, illetve fásításra terjedt ki. Összesen 4742 fészket találtunk, melyek közül
2028 bizonyult lakottnak. A felmérés eredményei kiváló alapot szolgáltattak a későbbi
munkához, és kijelölték a követendő védelmi irányokat.
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Rétisasfészek (Fotó: Bank László)

Barnakányafészek (Fotó: Bank László)

Az ismert fészkeket költési időszakban folyamatosan ellenőrizzük. Az utolsó ellenőrzést a
kirepülés előtti időszakban végezzük. Ekkor a fiókák száma már távcsöves megfigyeléssel is
megállapítható. Az éves szaporulat nagysága meghatározó az adott faj helyi állományának
fennmaradása szempontjából. Az adatokból gyakran már előre következtetni lehet az
állományváltozások irányára.

Feketególya-fiókák (Fotó: Bank László)

Vörösvércse-fiókák (Fotó: Treitz Tamás)

A ragadozó madarakra az elektromos légvezetékek fokozott veszélyt jelentenek. Főleg a
20 kV-os távvezetékek oszlopain pusztul el sok madár áramütésben. A veszélyes szakaszok
felderítése érdekében ezért terepbejárásokat végzünk a hálózatok nyomvonalain. Azokat a
helyeket, ahol elhullásokat tapasztalunk, jelezzük az áramszolgáltatónak. Az utóbbi két
évtizedben kb. 7 ezer oszlop szigetelését sikerült megoldani.
Rendszeresen előfordul, hogy a viharok megrongálják vagy leverik a fészkeket, illetve a
fészkek idővel a saját súlyuknál fogva szakadnak le. Ilyenkor mindig arra törekszünk, hogy a
régi fészek helyébe új fészekalap kerüljön, mert a költőpár így hosszú ideig helyhez köthető.
Több faj állománya, főleg a fészket nem építő fajoké (pl. vörös vércse) részben azért is
csökkent jelentősen, mert fészkelésre alkalmas helyek, főleg szarka- és varjúfészkek
hiányában nem tudnak hol költeni. E fajok számára, figyelembe véve a költési sajátosságaikat,
különböző típusú műfészkeket, költőodúkat helyezünk ki a megfelelő élőhelyekre. A 400 kVos hálózatok oszlopaira is lehet költőládákat kirakni. Ezek szakszerű telepítése viszont
speciális megoldásokat igényel, és csak az áramszolgáltató szakembereinek segítségével
kivitelezhető.

Fészekalap fekete gólyák számára
(Fotó: Bank László)

Odúkihelyezés vércsék számára
(Fotó: Lutz Tibor)

Minden évben sok sérült vagy beteg ragadozó madár kerül kézre. Ezek mentésére sok
energiát fordítunk. A hozzánk került madarak nagyobb része olyan súlyosan sérült, hogy
felépülésükre nincs remény. A gondos ápolás ellenére általában rövid idő alatt elpusztulnak.
A kisebb sérüléseket szenvedett példányokat olyan madármenhelyekre szállítjuk, ahol
szakszerű kezelésük állatorvosi felügyelet mellett megoldható.

Gyöngybagolyvédelmi program
A hazánkban fészkelő bagolyfajok közül a gyöngybagoly kötődik legjobban az emberi
környezethez. Főleg a nyugalmat, háborítatlanságot biztosító egyházi épületeket (haranglábak,
kápolnák, templomok) kedveli, ahol legtöbbször a harangok feletti párkányzaton költ. A régi,
romos épületek, kastélyok, magtárak, istállók padlásain is fészkelhet, sőt alkalmanként
földüregekben, szalmakazlakban is megtelepedhet.
A gyöngybagoly az utóbbi évtizedekben elvesztette hagyományos fészkelőhelyeinek nagy
részét. Az egyházi építmények felújítása során az ablakokat és az egyéb berepülésre alkalmas
nyílásokat rendszerint lezárják, s a baglyok kiszorulnak az épületekből. Ennek következtében
sokkal zavartabb helyeken kénytelenek költeni, ahol a költési siker lényegesen alacsonyabb,
mint a tornyokban.

Hagyományos fészkelőhely
(Fotó: Bank László)

Templomfelújítás
(Fotó: Bank László)

A program legfontosabb célkitűzései:
– a lezárt egyházi épületek fészkelésre alkalmassá tétele költőládák kihelyezésével,
– a fészkelőhelyek rendszeres ellenőrzésével a baglyok költési sajátosságainak vizsgálata,
– a fiókák gyűrűzésével a kóborlási, vonulási viszonyok tisztázása,
– az összegyűjtött bagolyköpetek kiértékelésével a kisemlősök gyakoriságának vizsgálata.
A lezárt templomtornyok megfelelő méretű költőládák kihelyezésével ismét alkalmassá
tehetők a gyöngybaglyok számára. A ládák alapmérete 100×50×50 cm, hogy a nagy
fészekaljak is kényelmesen elférjenek bennük. A ládákat általában a toronyablakok mögött
rögzítjük úgy, hogy előtte a zsalugáteren egy 15×15 cm-es berepülőnyílást vágunk ki. A
baglyok a nyíláson át szabadon közlekedhetnek. A láda teteje felnyitható, ezért a költési
időszakban történő ellenőrzések könnyen és gyorsan elvégezhetőek. A baglyok nem építenek
fészket, ezért a láda alját faforgáccsal vagy fűrészporral töltjük fel. Ezzel megakadályozható a
tojások szétgurulása, esetleges sérülése. A megyében eddig 165 költőládát helyeztünk ki.

Költőláda kihelyezés toronyban
(Fotó: Pálfai László)

Költőláda padláson
(Fotó: Bank László)

A költőládákat április-október között rendszeresen ellenőrizzük. Minden költés esetében
vizsgáljuk a lerakott tojások, a kikelt fiókák és a kirepülő fiókák számát. A ládák gyors
ellenőrzésével nem okozunk gondot a költések menetében. Az eddigi vizsgálataink alapján a
tojó átlagosan 23 perc múlva tér vissza a fészekaljhoz, ezért a tojások nem zápulnak be, illetve
a még csupasz vagy pelyhes fiókák nem hűlnek ki.

Gyöngybagoly fészekalj
(Fotó: Völgyi Sándor)

Gyöngybagolyfiókák
(Fotó: Bank László)

A kihelyezett költőládák kb. 10%-át nem gyöngybaglyok, hanem macskabaglyok foglalják
el. Korábban költenek, mint a gyöngybaglyok, gyakran már januárban lerakják tojásaikat.
Fiókáik márciusban vagy április elején is kirepülhetnek. Minden évben előfordul, hogy a
macskabaglyok fiókáinak kirepülését követően gyöngybaglyok is elfoglalják a ládát, tehát ez
a típusú költőhely egy költési idényben két faj számára is fészkelési lehetőséget biztosít.
A költőládákban 2015-ig bezárólag 257 macskabagoly- és 1085 gyöngybagolyköltést
kísértünk figyelemmel. A sikeres költések eredményeként 641 macskabagoly-fióka és 4359
gyöngybagolyfióka repült ki.
A költőládákban nevelődő valamennyi bagolyfiókát meggyűrűzzük, hogy a jelölés
segítségével is fontos információk birtokába jussunk. A kirepülő fiókák gyűrűvel történő
megjelölése bővíti a faj területhűségével, áttelepülési szokásaival, kóborlási-vonulási
viszonyaival kapcsolatos ismereteinket. A kirepülés utáni pusztulások arányára, az életkorra
és a párkapcsolatok tartósságára vonatkozóan is tájékoztatást ad. A gyűrűzésnek közvetett
állománybecslő szerepe is van. Attól függően, hogy a kézre került (elpusztult, befogott)
gyöngybaglyok között hány százalékban fordulnak elő gyűrűs példányok, következtetni
tudunk a költőládákon kívül költő állomány nagyságára is.

Fehérgólya-védelmi program
A fehér gólya baranyai fészkelő állománya az 1996. évi 298 párról 2015-re 196 párra
csökkent. Hasonló tendencia az ország más részein, főleg a dunántúli megyékben szintén
megfigyelhető. A fogyatkozás okai a megváltozott környezeti feltételekben keresendők. A
villanyoszlopokra épült fészkeket fészektartók kihelyezésével sikerült ugyan stabilizálni, de a
táplálkozóterületek csökkenése, az időjárási hatások okozta rossz költési eredmények és a
nagy vonulási veszteségek együttesen jelentős visszaesést okoztak az állományban.

Fészek templomtornyon
(Fotó: Bank László)

Fészek villanyoszlopon
(Fotó: Bank László)

A program legfontosabb célkitűzései:
– felmérések alapján a baranyai fészkelő állomány változásainak nyomon követése,
– a fészkelőhelyek megóvása, új fészekalapok kihelyezése,
– a táplálkozóterületek megvédése, extenzív művelési módok alkalmazásának szorgalmazása
a földtulajdonosok körében,
– az áramütés következtében történő gólyapusztulások mérséklése, a veszélyes oszlopok
leszigeteltetése,
– a sérült, beteg gólyák mentése.

Az oldi gólyasor (Fotó: Bank László)
Az egységes elvek alapján végzett állományfelmérések a védelmi munkánk alapját
képezik. Az évenként elvégzett számlálások során adatokat kapunk a fészkelő állomány
változásairól, a szaporulat nagyságáról, és a fészkelőhelyek védelmére vonatkozóan is fontos
információkhoz jutunk. Önkénteseink a fiókák kirepülése előtti időszakban részletesen
bejárják Baranya összes települését, és rögzítik a költési eredményeket. Felveszik az új
fészkek adatait, és összegyűjtik azokat az információkat, melyek a gólyák védelmét a
későbbiek során elősegíthetik.
Gólyavédelmi törekvéseink során a fészkelőhelyek megóvása terén tudjuk a legtöbbet
tenni. A fészkeket lehetőség szerint ott kell megtartani, ahova azokat a gólyák építették. A
villanyoszlopokon a fészkek hosszú távú fennmaradása fészektartók kihelyezésével
biztosítható, és ez a megoldás a kéményekre épített fészkek esetében is járható út. Jelenleg
750 fészektartó várja a gólyákat költésre a megyében.
A gólyák legfontosabb táplálkozóterületei a nedves kaszálórétek, legelők, sekélyvizű
mocsarak, belvizes foltok. Az utóbbi évtizedekben a gyepek aránya jelentős mértékben
csökkent Baranyában. A megye gólyaállományának megfogyatkozása részben ezek
eltűnésére, illetve a maradék területeken a gyepgazdálkodás hiányára vezethető vissza.
A védett területeken a gyepek természetvédelmi célú kezelése még többé-kevésbé
megvalósul, de más helyeken gyakorlatilag a gazdálkodók jóindulatán múlik minden. A
döntéshozók (törvényalkotók) meggyőzésére irányuló törekvéseinkkel ezért azt kívánjuk
elérni, hogy megfelelő törvényi szabályozások keretében olyan állami támogatási rendszer
(pl. agrár környezetvédelmi program) valósuljon meg, ami a gyepek tartós fenntartására és
extenzív gazdálkodásra (pl. legeltető állattartás) ösztönzi a földtulajdonosokat.
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Áramütött gólyák (Fotó: Tamás Ádám)

Szigetelt oszlopsor (Fotó: Bank László)

A fészkelő állományban és a szaporulatban az elektromos vezetékek okozzák a legtöbb
elhullást. Az áramütések mérséklése érdekében különösen fontos, hogy a fészkek közelében
lévő veszélyforrásokat (pl. transzformátoroszlopok) kiiktassuk. A táplálkozóhelyek közelében
húzódó 20 kV-os távvezetékek oszlopai szintén veszélyesek, mert a gólyák szívesen pihennek
meg rajtuk. Ezeken a helyeken az áramütés megelőzhető az oszlopok keresztvasainak
leszigetelésével. A problémák megoldásában az áramszolgáltató társaságok segítségére
támaszkodunk.
A gólyák közül leggyakrabban a fiatal madarakat éri baleset, különösen a kirepülés
időszakában. Egy részüknek különösebb baja nem esik, néhány napos gondozás után el
tudnak repülni. A súlyosabban sérült fiókákat viszont több héten vagy hónapon keresztül kell
ápolásban részesíteni, és még ilyenkor sem biztos a siker. Önkénteseink minden évben
rendszeresen foglalkoznak sérült, beteg vagy különböző okok miatt legyengült gólyák
mentésével. Éves szinten 15-20 között mozog a mentett példányok száma.

Fészektartó kihelyezés (Fotó: Bank László)

Mentett gólyák (Fotó: Bank László)

Madárállomány felmérések és a kapcsolódó védelmi programok
Baranya megye a változatos földrajzi tájegységeinek köszönhetően természeti értékekben
rendkívül gazdag. Ezt a sokféleséget azonban állandóan veszélyezteti a táj átalakítása, a csak
gazdasági haszonszerzésre irányuló területhasználat és a környezet szennyezése. Minden
közösség számára fontos, hogy saját szűkebb környezetében minél pontosabb adatok álljanak
rendelkezésre a környezeti erőforrásokról és a természeti értékekről, mert csak ezek

ismeretében lehet megszervezni a veszélyeztetett értékek védelmét. A felmérésekre kijelölt
célfajok egyben indikátorai is a környezet változásainak. Az adatsorok elemzése olyan
összefüggésekre mutat rá, melyek alapján feltárhatók a változások negatív hatásai, illetve
kijelölhetők a természeti értékek megőrzését szolgáló új védelmi irányok.
A program legfontosabb célkitűzései:
– a célfajok fészkelő állományainak egységes elvek alapján történő évenkénti felmérése,
– a felmérési adatok feldolgozása, elemzése,
– adatgyűjtés az összes Baranyában előforduló madárfajra vonatkozóan,
– madárfaunisztikai adatbázis létrehozása és kezelése,
– a célfajokkal kapcsolatos védelmi tevékenység megszervezése.
A felmérési programjaink a korábbi programokban ismertetett madárfajokon kívül a
telepesen fészkelő fajok egy részére (kárókatona, szürke gém, gyurgyalag, vetési varjú,
partifecske), valamint a füsti és molnárfecskére terjednek ki. A szürke gémek esetében csak az
erdei telepek vizsgálatára van lehetőségünk. A füsti és molnárfecskék állományait egyelőre
10-15 községben mérjük fel évente. Ennyi településen a számlálás még nem nyújt átfogó
képet a megye fecskehelyzetéről, ezért a vizsgálatot még legalább ugyanennyi településre
kívánjuk kiterjeszteni.

Szürkegémtelep (Fotó: Bank László)

Vetésivarjú-telep (Fotó: Bank László)

Gyurgyalagok (Fotó: Völgyi Sándor)

Partifecskék (Fotó: Szép Tibor)

A felmérési adatok grafikonokon történő ábrázolása is már sok mindent elárul a változások
dinamikájáról. A mélyebb szintű elemzések a környezeti tényezők (pl. időjárási hatások,
tájátalakítás, élőhelyek megszűnése) figyelembe vételével készülnek. Így kapunk átfogó képet
az egyes fajok fészkelő állományainak változásáról a környezeti hatásokkal összefüggésben.
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A fészkelő gyurgyalagpárok száma Baranya megyében 2002-2015 között
A célfajokra irányuló monitoring tevékenységen kívül a megyében előforduló összes
madárfajra vonatkozóan gyűjtünk adatokat. A vízimadár szinkronfelmérések során a kijelölt
vizes élőhelyeken (pl. pellérdi és sumonyi halastavak) havonta végzünk madárszámlálásokat.
A Mindennapi Madaraink Monitoringja keretében a gyakori fészkelő fajok adatait is
rögzítjük, míg a Madáratlasz Programban való részvételünk az elterjedési térképek minél
pontosabb megrajzolásához nyújt segítséget. Önkénteseink természetesen a saját kedvtelésből
végzett terepbejárásaik eredményeiről is tájékoztatnak bennünket. Éves szinten 20-25 ezer
adat érkezik számítógépes nyilvántartásunk számára. Ebben a rendszerben jelenleg 600 ezer
rekordnyi madárfaunisztikai adatot tárolunk.
A felmérések során kapott egyéb információk alapján szervezzük meg az egyes fajok
védelmét. Ez igen sokrétű feladatot jelent számunkra, s erőnkhöz mérten minden olyan
munkát elvégzünk, amire csak képesek vagyunk. Például felújítjuk a növényzettel benőtt
gyurgyalagos partfalakat, vagy sárgyűjtő helyeket létesítünk a fecskék számára. Az észlelt
természetkárosításokat pedig bejelentjük a természetvédelmi hatóságnak és a rendőrségnek.

Sárgyűjtő hely fecskék számára
(Fotó: Dankovics Róbert)

Gyurgyalagos partfal felújítása
(Fotó: Bank László)
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Madárgyűrűzés
A madarak vonulása évezredek óta megragadja az emberek képzeletét. Miért vonulnak a
madarak, merre repülnek, hol vannak a telelőhelyeik, mi alapján tájékozódnak? Ezekre és
még sok egyéb kérdésre keressük a választ. A madárgyűrűzéssel a madárvonulás sajátosságait
vizsgáljuk, de ez a kutatási módszer más összefüggések jobb megértéséhez is segítséget nyújt.
Alapító szervezetünk, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya
Megyei Csoportja 1981 óta végez szervezett keretek között madárgyűrűzést a sumonyi
halastavaknál. Az itt kiépített madárvonulás-kutató állomás munkájába alapítványunk 1992ben kapcsolódott be. Az együttműködésnek köszönhetően a gyűrűzőállomás európai hírű
kutatóhellyé nőtte ki magát.

A kutatóállomás nyáron (Fotó: Huszár Kristóf)
A madarak befogását és jelölését egymásra épülő táborok keretében végezzük. Az őszi
vonulási időszakot lefedő tábor minden évben július végétől október végéig működik, míg a
tavaszi fő vonulási időszakban március elejétől április végéig dolgozunk. Az énekesmadarak
telelőállományát december elejétől február végéig hétvégi gyűrűzések keretében vizsgáljuk. A
táborozási napok száma éves szinten 160-180 között mozog.
A Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomás egy olyan bázis, ahol standard módszerekkel,
állandó hálóállásokban, állandó hálófelülettel, évente azonos időtartamban és azonos módszer
szerint fogjuk be és vizsgáljuk a madarakat. Valójában monitoringjellegű munkát végzünk,
mely során a létrehozott adatbázis a feldolgozásokat követően fontos következtetések
levonására alkalmas (pl. a vonulás intenzitása, testtömegváltozás).

Kiépített hálóállás a nádasban
(Fotó: Bank László)

Hálósor a bokrosban
(Fotó: Bank László)

Barkóscinege a hálóban
(Fotó: Maráth Klára)

Olasz gyűrűt viselő madár
(Fotó: Dr. Gyurácz József)

A kutatóállomáson 1981-2015 között 150 madárfaj közel 425 ezer példányát gyűrűztük
meg. A visszafogások száma meghaladja a 73 ezret. A gyűrűzési és biometriai adatokat a
táborozásokat követően számítógépre visszük. Ez a nyilvántartás jelentősen megkönnyíti a
fajok vonulásával kapcsolatos elemzések elvégzését. A sumonyi gyűrűzésekkel kapcsolatos
diplomamunkák, szakdolgozatok és publikációk száma már meghaladja a hetvenet, de a
középiskolai tanulmányi versenyek pályázati munkáinak is rendszeres forrása adatbázisunk.
Az elemzések gyakran más kutatóállomások eredményeivel történő összehasonlítások alapján
segítik a madarak vonulásának jobb megértését.

Madártelepítés
Az idős, odvas fák hiánya miatt az odúlakó madárfajok nehezen találnak maguknak
megfelelő fészkelőhelyet. Ezt a hiányt mesterséges fészekodúk kihelyezésével pótoljuk az
arra alkalmas élőhelyeken. Az énekesmadarak számára létesített odútelepeken 2015-ben már
423 db odút gondoztunk. Folyamatosan rakunk ki odúkat a nagyobb testű fajok (füleskuvik,
macskabagoly, búbosbanka stb.) számára is. Kísérletezünk a sarlósfecskék megtelepítésével is
a panelházak és egyéb magas építmények tetején. Az odúk költési időszakban történő
rendszeres ellenőrzésével a telepítés sikerét kontrolláljuk, később pedig elvégezzük az odúk
takarítását és szükség szerinti karbantartását.

Odúkihelyezés
(Fotó: Bank László)

Veréblakótelep
(Fotó: Trefeli Alexandra)

Sarlósfecskeodúk panelház tetején
(Fotó: Ingola Eszter)

Széncinege-fiókák fészekodúban
(Fotó: Völgyi Sándor)

Szemléletformálás, környezeti nevelés, propaganda
Alapítványunk megalakulása óta fontos feladatának tekinti a fiatalok helyes
természetszemléletének kialakítását, a lakosság környezeti tudatának növelését. Az általános
és középiskolai tanulók alapfokú gyakorlati képzését elsősorban táborainkban valósítjuk meg.
Az oktatási intézményekkel kötött együttműködési szerződések a helyi környezeti nevelési
programok támogatását teszik lehetővé. Rendszeresen természetvédelmi témájú előadásokat
tartunk. Akcióinkkal, rendezvényeinkkel (pl. Madarak és Fák Napja, Madármegfigyelő Nap,
madárgyűrűzési bemutatók) nagyobb tömegek megmozgatásával hívjuk fel a figyelmet a
természetet veszélyeztető tényezőkre és a természetvédelem fontosságára. Pécsi irodánkban
minden hétfőn fogadónapot tartunk, ahol felvilágosítással, tanácsadással, ismeretterjesztő
anyagokkal szolgáljuk ki az érdeklődőket. Munkánk eredményeit az alapító szervezetünkkel
közös honlapon mutatjuk be (www.baranyamadar.hu). A médiának és a magánszemélyeknek
küldött havi hírleveleink pedig a természetvédelmi problémákról és az aktuális eseményekről
tájékoztatnak.
Természetvédelmi programjainkhoz minden esetben szemléletformáló rész is társul.
Törekszünk arra, hogy tevékenységünket szóróanyagokon (programismertető füzetek,
plakátok, könyvjelzők, matricák) keresztül is bemutassuk az érintett célcsoportoknak, ezzel is
növelve ismertségünket. Fontosnak tartjuk azt is, hogy önkénteseink mindig visszacsatolást

kapjanak az általuk végzett munka eredményeiről. Így látják, hogy feladatvégzésük hogyan
hasznosul. Szemléletformáló programjainkkal, tájékoztató anyagainkkal éves szinten 25-30
ezer főt érünk el.

Gyűrűzési bemutató a toronyban (Fotó: Lukács Róbert)

Kapcsolatok
Megítélésünk szerint a tulajdonosok, a gazdálkodók, a természettel napi kapcsolatban lévő
emberek pozitív hozzáállása nélkül hatékony természetvédelem nem képzelhető el.
Programjaink elválaszthatatlan részét képezi ezért a célcsoportokkal történő kapcsolatfelvétel.
A homokbányák kezelőinek, tulajdonosainak odafigyelésével meg tudjuk óvni a
gyurgyalagok és partifecskék legfontosabb fészkelőhelyeit. Kiváló kapcsolatokat ápolunk az
egyházi szervekkel, ami a gyöngybaglyok védelméhez nyújt nélkülözhetetlen segítséget. A
„fecske- és gólyatulajdonosok” megértése nélkül e fajok gyakorlati védelme nehezen lenne
megvalósítható. Az áramszolgáltató vállalatok felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak az
áramütés, ill. a vezetékeknek való nekirepülés elleni védekezésben, amivel elsősorban a
gólyák és a ragadozó madarak túlélési esélyeit növeljük. Az erdők kezelőivel, tulajdonosaival
is jó kapcsolatok kiépítésére törekszünk, bár itt főleg a magánerdők tulajdonosai esetében
gyakran csak hatósági tiltásokkal lehet eredményt elérni.
Munkánk során együttműködünk az állami (illetékes minisztériumok, Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság) és önkormányzati természetvédelmi szervekkel, hatóságokkal
(természetvédelmi hatóság, erdészeti hatóság), az üzleti szféra meghatározó képviselőivel, az
oktatási intézményekkel, valamint más civil szervezetekkel. Céljaink elérése érdekében
készek vagyunk józan kompromisszumokat kötni, de csak elveink feladása nélkül. Ha
szükséges, vállaljuk a konfrontációt minden olyan esetben, amikor a természetvédelmi
kezelést végző szervek vagy hatóságok intézkedéseivel nem értünk egyet, vagy azt nem
tartjuk kielégítőnek. Mindezt a jobbítás szándékával tesszük.
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SEGÍTSE ÖN IS A TERMÉSZET
VÉDELMÉT!

Csatlakozzon hozzánk!
Önkéntes munkájával, adományával, 1%-os
adófelajánlásával támogasson bennünket!

EGYÜTT A TERMÉSZETTEL!
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