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Természetvédelem az épületekben
Az emberi települések hazánk területének 8-10%-át foglalják el. A madarak egy része már
régóta birtokba vette ezeket a másodlagosan kialakított élőhelyeket. Az utcák, parkok
fasoraiban, sövényeiben, a belterületek szélein húzódó mezsgyékben főleg énekesmadarak
tanyáznak, de vannak olyan fajok is, melyek az épületekre rakják fészküket, sőt az épületek
belsejében költenek. Védelmük megszervezése sokszor speciális megoldásokat igényel, de
talán éppen ez adja a munka igazi szépségét és értékét.
Az urbanizálódott madárfajok – jól alkalmazkodva az ember közelségéhez – kihasználják a
települések által nyújtott fészkelési és táplálkozási lehetőségeket. Szűkebb lakókörnyezetünk
gyakran nagyobb védelmet biztosít számukra, de ugyanakkor új veszélyeket is jelent. A
madarak szerencsére megtanultak velünk együtt élni, de ennek ellenére védelmükkel
folyamatosan foglalkozni kell, mert olyan hatások is érik ezeket a fajokat, melyeket
segítségünk nélkül nem képesek legyőzni.
A településeken élő madarak (pl. fehér gólya, fecskék, verebek) egy részének mindennapi
élete a szemünk előtt játszódik le, de vannak olyan fajok is, melyeket ritkán sikerül
megpillantanunk. Jelenlétükre sokszor csak apró jelekből, esetleg hangjelzéseikből
következtethetünk. Ezek közé tartozik a gyöngybagoly is.
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 túronyi református templom régi bagolytanya (Fotó: Maráth Klára)
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Tudja ön, hogy a gyöngybagoly
– hazai legnépesebb állománya Baranya megyében él?
– párkapcsolata tartós, általában egész életre szól?
– költése márciusban is elkezdődhet, de a költés kezdete akár július végéig is kitolódhat?
– nem épít fészket, a tojó a törmelékes aljzatra rakja le a tojásait?
– hím a párzás előtt zsákmányt ad át a tojónak, ezzel oltva ki annak agresszivitását?
– évente kétszer is költhet?
– fészekalja 1-12, ritkán 13-14 tojásból is állhat?
– tojó kétnaponta rakja le a tojásait, s az első tojás lerakása után kotlani kezd?
– kotlási ideje 30-34 nap?
– tojásain csak a tojó kotlik, s közben a hím hordja számára a táplálékot?
– táplálékhiányos időszakban csak a fejlettebb fiókáit eteti, a kisebbeket hagyja elpusztulni?
– fiókái 8 hét elteltével repülnek ki?
– kirepülő fiókái már kilenc hónapos korukra ivaréretté válnak?
– vadászterülete a költőhely 500-1200 m sugarú körzetére tehető?
– főleg kisemlősökkel (egerek, pockok, cickányok) táplálkozik?
– az emészthetetlen táplálékmaradványokat (szőr, csont) köpetek formájában kiöklendezi?
– köpetek elemzésével vizsgálható a fészkelőhely körzetében a kisemlősök gyakorisága?
– szülőmadarak télen is helyben maradnak, míg a fiatalok szétkóborolnak?
– állománya a kemény, hideg, havas teleken szinte teljesen kipusztulhat?
– átlagéletkora mindössze 4 év?
– legidősebb példánya 12 évet élt?
– a lezárt templomtornyokban költőládák kihelyezésével ismételten megtelepíthető?
– számára kihelyezett költőládákból eddig közel 4000 bagolyfióka repült ki Baranyában?
– fokozottan védett madárfaj, természetvédelmi értéke 100 000 forint?

Szalmakazalban megtelepedett gyöngybaglyok (Fotó: Dr. Kalotás Zsolt)
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A program célkitűzései
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 (pl. terményszárítók, nyestek által gyakrabban
látogatott épületek stb.), ahol a költési siker lényegesen alacsonyabb, mint a tornyokban. A
gyöngybagoly költési sikerét veszélyeztető tényezők alapján az alábbi feladatokat tűztük ki
célul:
– 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, továbbá adatgyűjtés az
életkorra, a területhűségre és a párkapcsolatok tartósságára vonatkozóan,
– a felmérési adatok térinformatikai megjelenítése, értékelése,
– a fészkelő- és táplálkozóhelyek közelében húzódó 20 kV-os távvezetékek oszlopainak
leszigeteltetése, ezzel az áramütés következtében történő elhullások csökkentése,
– az összegyűjtött bagolyköpetek kiértékelésével a kisemlősök gyakoriságának vizsgálata,
– kapcsolatok kiépítése az épületek tulajdonosaival, kezelőivel, védelmi egyeztetések,
– felvilágosító, ismeretterjesztő propaganda kifejtése.

Bagolyvédő és gyöngybagoly a toronyban (Fotó: Illés József)
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Költőládák kihelyezése
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 méret a tornyok belső kiképzésének
függvényében változtatható. 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.

Költőláda kihelyezése toronyban
(Fotó: Pálfai László)

Költőláda kihelyezése toronyban
(Fotó: Illés József)

Költőláda toronyban
(Fotó: Völgyi Sándor)

Költőláda toronyban
(Fotó: Völgyi Sándor)

Ládákat nemcsak templomtornyokba, hanem kastélyok, magtárak, istállók padlásaira is
kirakunk. Elsősorban azokat az épületek választjuk ki, ahol korábban már észleltük a baglyok
jelenlétét. Az ilyen helyeket a rendszeres felmérések során derítjük fel, de gyakran kapunk
lakossági bejelentéseket is. A melléképületek általában zavartabb költőhelyek, és a baglyok
természetes ellenségei gyakrabban tesznek kárt a fészekaljakban, de a költőládák
alkalmazásával ez a probléma is nagyrészt kiküszöbölhető. Hosszú távú célunk, hogy a
tornyokon kívül ezekre a helyekre is költőládák kerüljenek.
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Költőláda berepülőnyílása melléképületen
(Fotó: Bank László)

Költőláda berepülőnyílása toronyablakon
(Fotó: Treitz Tamás)

A költőládák kihelyezésével a gyöngybaglyok legnagyobb természetes ellensége, a nyest
ellen is megfelelő védelmet biztosítunk. Ma már a nyestek is nagyrészt a lakott területeken
élnek. Rendszerint az épületek fölé lógó faágakról jutnak be a gyöngybaglyok költőhelyeire,
de az érdes, függőleges falfelületen is képesek felkapaszkodni. Fürge ragadozók, az öreg
baglyokat azonban nem tudják megfogni. A fészekaljakat dúlják fel, nyomukban sem tojás,
sem fióka nem marad.

A kihelyezett költőládák elhelyezkedése Baranyában 2008 végén
A költőládák karbantartásáról és takarításáról folyamatosan gondoskodunk. A költések
során nagy mennyiségű köpettörmelék halmozódik fel, ami kedvez a paraziták
elszaporodásának, és akadályozza a baglyok mozgását. A ládákat általában minden negyedik
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költés után takarítjuk ki, és aljukat friss faforgáccsal töltjük fel. Ha szükséges, az elkorhadt,
elhasználódott ládákat megjavítjuk vagy kicseréljük. Ezt a munkát csak fészkelési időn kívül
végezzük.

Költőláda feltöltése faforgáccsal
(Fotó: Schwarzkopf Ágnes)

Költőláda takarítása
(Fotó: Schwarzkopf Ágnes)

A költési sajátosságok vizsgálata
A fészkelőhelyeket költési időszakban rendszeresen ellenőrizzük. Minden ládának külön
felelőse van, aki folyamatosan szolgáltat adatokat a költések állapotáról, összegyűjti a
köpeteket, és kapcsolatot tart az épületek tulajdonosaival, kezelőivel, valamint a program
koordinátorával. A munkában résztvevők a célra rendszeresített útmutató alapján végzik
feladataikat.
Minden költés esetében vizsgáljuk a lerakott tojások, a kikelt fiókák és a kirepülő fiókák
számát. A fészekaljak nagysága az időjárási és táplálkozási viszonyok függvényében erősen
ingadozhat. A szaporodási ráta ismerete a faj reprodukciós képességéről tájékoztat, ami az
állományváltozási tendenciákat előre jelezhetővé teszi.

Frissen kikelt fiókák
(Fotó: Völgyi Sándor)

Fészekalj a költőládában
(Fotó: Völgyi Sándor)

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. A tojások csak
hosszabb idejű, legalább 5-6 órás zavarás esetén válnak terméketlenné (pl. torony- vagy
harangjavítási munkák során).
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A kihelyezett költőládák kb. 10%-át nem gyöngybaglyok, hanem macskabaglyok foglalják
el. Korábban költenek, mint a gyöngybaglyok, gyakran már januárban lerakják a tojásaikat.
Fiókáik márciusban vagy április elején is kirepülhetnek. Minden évben előfordul, hogy a
macskabaglyok fiókáinak kirepülését követően gyöngybaglyok is elfoglalják a ládát, tehát egy
költési idényben két faj számára is fészkelőhelyet biztosítunk.

Macskabagoly-fiókák a költőládában
(Fotó: Völgyi Sándor)

Gyöngybagolyfiókák a költőládában
(Fotó: Treitz Tamás)

Gyűrűzés
A költőládákban nevelődő valamennyi bagolyfiókát meggyűrűzzük, hogy a jelölés
segítségével is fontos információk birtokába jussunk. A gyűrűzést az első tojás lerakását
követő 70-75. napon vagy az első fióka kikelését követő 35-42. napon végezzük.

Meggyűrűzött gyöngybagolyfióka
(Fotó: Völgyi Sándor)
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A kirepülő fiókák gyűrűvel történő megjelölése bővíti a faj területhűségével, áttelepülési
szokásaival, kóborlási-vonulási viszonyaival kapcsolatos ismereteinket. A kirepülés utáni
pusztulások arányáról és az életkorról is tájékoztatást ad.

Baranyában gyűrűzött és külföldön kézre került gyöngybaglyok
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.

Kisemlőskutatás
A gyöngybagoly a törpe cickánytól kezdve a patkány nagyságú fajokig bezárólag szinte
minden kisemlősfajt zsákmányol. Madártápláléka alig 1-2%-ot tesz ki, s az is elsősorban a
házi és mezei verebekre korlátozódik. A vastag hótakaróval fedett időszakokban viszont
gyakrabban fog madarakat, mert ekkor a kisemlősökhöz nehezebben fér hozzá.
Az emészthetetlen táplálékmaradványokból képződött köpeteiben épen maradnak a
zsákmányállatok csontjai, amelyek faji hovatartozása az esetek döntő többségében pontosan
meghatározható. A rendszeresen összegyűjtött köpetminták elemzésével pontos adatokat
kapunk a fészkelőhely környezetének kisemlősfaunájáról, sőt az egyes fajok gyakorisági
viszonyainak változásai szezonálisan is kimutathatók. Az elemzések adatai alapján rajzoljuk
meg a kisemlősök megyei elterjedési térképeit, melyek főleg a ritkább és speciálisabb
élőhelyekhez kötődő fajok esetében (pl. csalitjáró pocok) nyújtanak jó áttekintést. A védelmi
program kezdete óta a köpetekből meghatározott zsákmányállatok száma már meghaladja a
130 ezret.
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A csalitjáró pocok községhatáros baranyai elterjedése a köpetvizsgálatok alapján

Veszélyek
A hagyományos fészkelőhelyek megszűnésén kívül a gyöngybaglyokat sok más veszély is
fenyegeti. A legnagyobb elhullás mindig a kemény teleken következik be. A gyöngybaglyok
nem tudnak testükben vastag zsírréteget elraktározni, ezért naponta friss zsákmányt kell
szerezniük. Télen, amikor vastag hótakaró fedi a talajt, nem képesek megfelelő mennyiségű
kisemlőst fogni, mert azok a hóréteg alatt mozognak. Néhány napi koplalás után annyira
legyengülnek, hogy további zsákmányszerzésre képtelenek. Az ilyen kemény teleken a
helyben maradó állomány 70-90%-a is elpusztulhat. Csak a legerősebb példányok képesek a
túlélésre. A pusztulás gyors, alig néhány hét alatt végbemehet, az állomány regenerálódása
viszont nagyon lassú. Akár 5-6 vagy még több költési időszakban tudják csak pótolni a
baglyok a veszteségeket.
A baglyok szívesen zsákmányolnak az utak közelében, mert az árkok füves oldalain, az
útmenti gyepes pásztákban rendszerint sok pocok tanyázik. A fényszóróval közeledő autók
távolságát azonban nem tudják pontosan felmérni, ezért gyakran ütik el őket a gépkocsik. A
főközlekedési utak különösen veszélyesek, mert azokon éjszaka is jelentős a forgalom.
Baranyában a 6-os főút Pécsvárad–Pécs–Szigetvár közötti szakaszán, valamint az 57-es úton
Kozármisleny és Lánycsók között szedi áldozatait leginkább a közlekedés, de elhullás más
utakon is előfordul. A baglyok pusztulásának okai között az autók általi elütés egyes években
közel 50%-os arányt is képviselhet. A közutak mellett azonban könnyebb megtalálni az
elhullott példányokat, ezért a pusztulások okai között az elütések tényleges aránya ennél jóval
kisebb.
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Elütött gyöngybagoly (Fotó: Treitz Tamás)
Az áramütés következtében történő elhullás is jelentős mértékű. A költőhelyek közelében
található és a környezetükből jobban kiemelkedő transzformátoroszlopokon szívesen
pihennek meg a frissen kirepült fiókák. Első szárnypróbálgatásaik alkalmával gyakran
lerepülnek a trafók alacsonyabban elhelyezkedő részeihez is, és ezt a találkozást ritkán élik
túl. A táplálkozóhelyek közül főleg a réteken és legelőkön áthaladó 20 kV-os távvezetékek
oszlopai a veszélyesek. Vadászataik során a baglyok ezeket a magas pontokat szívesen
használják leshelyül, de a vezetékek tartókaraira történő be- és kirepüléskor könnyen érheti
őket áramütés.

Áramütésben elpusztult gyöngybagoly (Fotó: Dr. Kalotás Zsolt)
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Rendszeresen előfordul, hogy az átmenetileg nyitva hagyott toronyablakokon keresztül a
baglyok berepülnek az egyébként zárt térbe, majd az ablakok ismételt bezárásakor az
épületben rekednek. Ilyenkor menthetetlenül éhen pusztulnak. Megtörténik az is, hogy az
épületjavítási munkák során a szétugrasztott fészekaljak egy-egy tagja a templomok belseje
felé menekül, s a tapasztalatlan fiókák később nem találnak vissza a fészkelőhelyhez. Ha a
dolgozók nem veszik észre jelenlétüket, s nem hajtják ki a baglyokat a templomok belső
teréből, akkor ezek az eltévedt példányok is elpusztulnak.
Kisebb hányadot képviselnek a vegyi szennyeződések okozta elhullások. Ha a bagoly
olajszennyezett vízben fürdik, a tollai olyan mértékben összeragadnak, hogy képtelen
elrepülni. Ilyenkor más ragadozók (pl. róka) zsákmányául esik. A kézre került, legyengült
példányok is legtöbbször már menthetetlenek. Sajnos még ma is előfordul, szerencsére egyre
csökkenő számban, hogy felelőtlen emberek tudatlanságból vagy egyszerűen csak passzióból
lelövik a baglyokat. Az elkövetők legtöbbször megússzák felelősségre vonás nélkül.
Az elhullások mértéke részben mérsékelhető. A kemény telek hatásait és a közlekedés
okozta károkat gyakorlatilag lehetetlen kivédeni. Az épületekbe történő bagolybezárások a
tulajdonosok, kezelők felvilágosításával nagyrészt kiküszöbölhetők. A vegyi szennyezések
okozta problémák, a tudatlanság vagy egyéb okok miatti szándékos pusztítások a társadalom
környezeti tudatának növelésével csökkenthetők, de ettől csak hosszú távon várható
eredmény.
Jelentős előrelépés történt a 20 kV-os távvezetékek oszlopainak leszigetelésében. A
veszélyes szakaszokat a távvezetékek ellenőrzése során derítjük fel, amiről tájékoztatjuk az
áramszolgáltatók illetékes szakembereit. Segítségükkel már Baranyában is kb. 6-7 ezer
oszlopra került szigetelőpapucs. Néhány transzformátoroszlop szigetelését is sikerült
megoldani, aminek eredményeként az áramütés következtében elpusztult baglyok száma
folyamatosan csökken.

Szigetelőpapucs kihelyezése távvezetékoszlopra (Fotó: Bank László)
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Szemléletformálás
Baranya megye hazánk gyöngybaglyok által legsűrűbben lakott területe. Ez kiváló
természetföldrajzi adottságainak és az aprófalvas településhálózatnak köszönhető.
Természetföldrajzi szempontból a síkvidéki részek enyhe éghajlata a kedvező. Az
átlaghőmérséklet a megye déli felében még januárban sem csökken -1 °C alá. A kemény téli
időjárás szelektáló hatása csak 8-10 évenként jelentkezik markánsabban. A mezőgazdasági
területek mozaikos szerkezete pedig a zsákmányállatok számára nyújt jó létfeltételeket.
Az aprófalvas településhálózat a fészkelőhelyek szempontjából meghatározó. A megyében
a központi belterületeket és az egyéb belterületi egységeket is figyelembe véve kb. 350 lakott
területrész található. A fészkelésre alkalmas tornyok, kápolnák, haranglábak száma
meghaladja a 400-at, melyek egy része napjainkban is nyitott, tehát alkalmas a baglyok
megtelepedésére.
Felvilágosító, ismeretterjesztő propagandánk részben a gyöngybaglyok által lakott
épületek tulajdonosainak tájékoztatására, a velük történő folyamatos kapcsolattartásra irányul.
Az egyházi személyekkel (lelkészek, plébánosok, templomgondnokok, presbiterek stb.) és az
egyéb épületek tulajdonosaival való egyeztetések nélkül az épületek ellenőrzése, a költőládák
kihelyezése nem végezhető el. Örvendetes, hogy a legtöbb településen megértéssel fogadják
gyöngybagolyvédelmi szándékunkat, és az érdekeltek segítik munkánkat. Sokan közülük már
elkötelezett bagolyvédők lettek.
Fontosnak tartjuk a tanulóifjúság helyes természetszemléletének kialakítását is.
Rendszeresen tartunk gyöngybagolyvédelmi előadásokat az oktatási intézményekben,
melyeken felhívjuk a gyerekek figyelmét a baglyok védelmének fontosságára. Részben
bevonjuk őket a költőládák ellenőrzésébe is, ezzel lehetőséget biztosítva számukra a
gyakorlati védelmi munkában való részvételre.

A jövő bagolyvédője, avagy soha sem lehet elég korán elkezdeni (Fotó: Treitz Tamás)
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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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Baranya Természeti Értékeiért
Alapítvány
7622 Pécs, Siklósi út 22.
Tel/Fax: 72/312-227, mobil: 20/334-4608
E-mail: mmepecs@hu.inter.net
Bankszámlaszám: 11731001-20124953
Adószám: 19036867-1-02

www.baranyamadar.hu
Együttműködő partner:
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Baranya Megyei Csoportja

„A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN”

