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Élet a partfalakban
A madarak a sarkvidéki tájaktól kezdve a trópusokig változatos élőhelyeket népesítenek
be. A buja esőerdőkben, a tajga fenyveseiben, a füves pusztákon, a félsivatagokban, a tundrák
fagyos világában, és a magashegységek kopár sziklarengetegében egyaránt megtaláljuk őket.
Fészkelőhelyeik kiválasztása során jól alkalmazkodtak a különböző élőhelyek kínálta
lehetőségekhez. Költenek barlangokban, a talaj üregeiben, az emlősök kotorékaiban, a kisebbnagyobb felszíni mélyedésekben, a gyepek sűrűjében, a bokrok ágai között, a magas fák
lombkoronájában, a sziklák repedéseiben és a megközelíthetetlen sziklafalakon. Fészkeiket
megtaláljuk a kavicsos és homokos vízpartokon, a mocsarak és tavak vízfelületein,
vízinövények nagyméretű levelein, nádasok rejtett zugaiban és az ember alkotta mesterséges
létesítményeken (épületek, hidak, zsilipek stb.). Néhány faj (pl. füsti fecske, gyöngybagoly)
az épületek belsejében (istállók, padlások, tornyok stb.) is jól érzi magát.
A természetes módon kialakult partfalak (pl. vízmosások, folyók partszakadásai), a felszíni
anyagnyerő helyek (pl. homokbányák), a vonalas létesítmények (pl. utak) bevágásai és lejtős
oldalai (rézsűi), valamint az építkezések során visszahagyott anyagdepók is alkalmasak egyes
fajok (pl. jégmadár, partifecske) megtelepedésére. A partfalakba vájt üregekben a madarak
nagyobb biztonságban nevelhetik fel utódaikat, így gondoskodva a faj fennmaradásáról.
A hazánkban költő madárfajok közül a trópusi színekben pompázó gyurgyalag használja ki
legjobban a partfalakban rejlő lehetőségeket. Különösen kedveli a löszvidékek meleg,
napsütötte domboldalait, a vízpartokat, valamint a homok- és agyagbányák környezetét.
Fészkelésre alkalmas partfalak hiányában rézsűkben és rövid füvű meredek lejtőkön is
megtelepedhet.

Duna menti partfal alacsony vízállásnál (Fotó: Bank László)
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Tudta, hogy a gyurgyalag
– legnagyobb hazai állománya Baranya megyében él?
– költőpárok száma Baranyában 2002 – 2014 között 532 –1347 pár között mozgott?
– eddig észlelt legnépesebb baranyai fészektelepén 2008-ban 84 pár költött?
– alkalmi megtelepedését belterületi építkezések során visszahagyott gödrökben is észleltük?
– minden évben új üreget váj a költéshez?
– vízszintes költőüregei a 180 – 200 cm hosszúságot is elérhetik?
– évente csak egyszer költ?
– tojásai fehér színűek?
– fészekalja 5 – 8 tojásból áll?
– tojója 1 – 2 napos időközökben rakja le a tojásokat?
– kotlási ideje 20 nap?
– fiókái kb. 30 napos korukban hagyják el a költőüreget?
– alacsony partfalakban lévő üregeit gyakran ássák ki a rókák és a borzok?
– főleg repülő rovarokat (szitakötők, lepkék, futóbogarak, darazsak, méhek) zsákmányol?
– első példányai tavasszal április végén, május elején érkeznek vissza?
– őszi vonulása már augusztus közepén elkezdődik, és szeptember végéig tart?
– vonuló csapatai a Szaharát és az Arab-sivatagot megállás nélkül repülik át?
– telelőterületei Kelet- és Dél-Afrikában, főleg a Kongó-medencében vannak?
– legidősebb magyar gyűrűs példánya közel 6 éves kort ért meg?
– európai állományát 480 ezer – 1 millió párra becsülik?
– hazai állománya 10 – 14 ezer párra tehető, de egyes években elérheti a 18 – 22 ezer párt is?
– fokozottan védett madárfaj, természetvédelmi értéke 100 000 Ft?

Homokbánya (Fotó: Bank László)
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A program célkitűzései
A gyurgyalag telepesen fészkelő madárfaj, ezért egy-egy jelentősebb kolóniának otthont
adó partfal lerézsűzése vagy eldózerolása az érintett körzet teljes állományának eltűnésével
jár. A legnagyobb fészektelepek a homokbányákban és az egyéb anyagnyerő helyeken (pl.
téglagyári gödrök) vannak. A kitermelés megszűnését követően jogszabály írja elő az ilyen
területek rekultivációját, s a kivitelezések során általában nincsenek tekintettel a gyurgyalagok
jelenlétére. Az alacsony, néhány méter hosszúságú partfalak esetében problémát jelent a
növényzet gyors térhódítása, ami lehetetlenné teszi a gyurgyalagok huzamosabb ideig történő
megtelepedését. Sajnos még napjainkban is előfordul a felnőtt madarak lelövése, a lakott
üregek bejáratának betömése, esetenként a költőüregek kiásása és a fiókák elpusztítása. Az
ember tájátalakító tevékenysége ugyanakkor újabb lehetőségeket is teremt a gyurgyalagok
számára. Az építkezések anyaggödrei, a domboldalakra felfutó földutak löszmélyutakká
történő lassú átalakulása során keletkező partfalak, az új vonalas létesítmények (pl.
autópályák) építése érdekében ideiglenesen megnyitott felszíni bányák mind alkalmasak a
gyurgyalagok átmeneti vagy tartós megtelepedésére. Mindezeket figyelembe véve az alábbi
feladatokat tűztük ki célul:
– évenként megismételt felmérések segítségével a Baranya megyében fészkelő állomány
változásainak nyomon követése,
– a felmérési adatok térinformatikai megjelenítése, értékelése,
– a fészkelési lehetőségek bővítése a növényzettel benőtt partfalak karbantartásával, illetve új
partfalak kialakításával,
– kapcsolatok kiépítése a területek tulajdonosaival, védelmi egyeztetések,
– a gyurgyalagok védelmének népszerűsítése a gazdálkodók és a méhészek körében, továbbá
a védelmi tevékenységünk megismertetése a lakosság széles rétegeivel.

Perlekedő gyurgyalagok (Fotó: Völgyi Sándor)
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Felmérések
Az egységes elvek alapján végzett évenkénti állományfelmérések a védelmi munkánk
alapját képezik. A számlálások során adatokat kapunk a gyurgyalagok baranyai állományának
változásairól, de a fészkelőhelyek védelmére vonatkozóan is fontos információk birtokába
jutunk.
A felmérést minden évben június 20 – július 31 között végezzük el. A nyilvántartásunkban
szereplő összes partfalat szemrevételezzük függetlenül attól, hogy az előző években költötteke bennük a gyurgyalagok vagy sem. Figyelünk az újonnan keletkezett partfalakra is. A
terepbejárások során mindig megnézzük az építkezések környezetét, a csatornák azon
szakaszait, ahol gyakoriak a partszakadások. Ellenőrizzük azokat a földutakat is, ahol az
esőzések eróziós hatása miatt rendszeres az utak dózerolással történő javítása.
A felmérés során kétféle módszert alkalmazunk. Ha a partfalviszonyok lehetővé teszik,
hogy a költőüregeket közelről vizsgáljuk meg, akkor az üregekbe való közvetlen betekintéssel
állapítjuk meg azok lakottságát. A partfalak 90-95%-a esetében az ilyen szemrevételezés
megoldható, s az üregek lakottsága még a kötöttebb talajok esetében is nagy biztonsággal
megállapítható. A magas partfalaknál távcsővel vizsgáljuk az üregeket, illetve az etető
szülőmadarak be- és kirepülésének megfigyelése segít a lakottság eldöntésében.

Lakatlan üreg homokos partfalban
(Fotó: Bank László)

Lakott üreg homokos partfalban
(Fotó: Bank László)

Lakott üreg löszös partfalban
(Fotó: Bank László)

Lakott üreg agyagos partfalban
(Fotó: Bank László)
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A természetes folyamatok eredményeként a partfalak állapotában már rövid idő alatt
jelentős változások következnek be. A laza, homokos partfalak viszonylag gyorsan
leomlanak, s már egy-két év alatt alkalmatlanná válhatnak a gyurgyalagok ismételt
megtelepedésére. Csapadékos években szembetűnő a növényzet térhódítása különösen az
alacsony, csekély hosszúságú partfalak esetében. Az építkezések során keletkezett
anyagdepókat felszámolják, az új utak melletti ideiglenes partfalakat lerézsűzik. A változások
a felszíni bányáknál a legerőteljesebbek, hisz a folyamatos anyagkitermelés miatt rövid idő
alatt átformálódik a terület képe.
A terepbejárások során rögzítjük a partfalak állapotában végbemenő változásokat is, mert
védelmi tevékenységünket ezek ismeretében tudjuk hatékonyan megtervezni. Ha szükséges,
egyeztetéseket kezdeményezünk a területek tulajdonosaival, esetenként a természetvédelmi
hatóság közreműködését kérjük.

A növényzet térhódítása homokgödrökben
(Fotó: Bank László)

Füvesedés földút melletti partfalon
(Fotó: Bank László)

Anyagdepó, mint fészkelőhely
(Fotó: Bank László)

Lebontott épület alapja, mint fészkelőhely
(Fotó: Bank László)

A felmérések során sajnos vandalizmussal, természetkárosítással is találkozunk. Bár az
ilyen esetek egyre ritkábbak, de még mindig előfordulnak. A méhésztársadalom egy szűk
rétege a gyurgyalagok méhfogyasztása miatt ellenszenvvel tekint e madarakra, ami időnként
szélsőségekben is megnyilvánulhat. Lakott üregek betömését eddig csak a méhészetek
közelében lévő telepeknél tapasztaltuk. Néha a költési időszakban történő tereprendezéseknek
is áldozatul esik egy-egy partfal. Esetenként előfordulhat kíváncsiságból, gyerekes
csínytevésből fakadó üregbolygatás, ami a költések meghiúsulásával jár. Örvendetes viszont,
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hogy a legálisan működő anyagnyerő helyeken odafigyelnek a gyurgyalagok jelenlétére, és a
kitermelést úgy tervezik be, hogy az a gyurgyalagok által elfoglalt partszakaszokat ne érintse.

Sörösüvegekkel bedugaszolt üregek (Fotó: Bank László)
A természetkárosításokat természetesen bejelentjük az illetékes rendőri szerveknek és a
természetvédelmi hatóságnak. Az elkövetők kilétének felderítése tehát nem rajtunk, hanem a
hatóságok munkájának hatékonyságán múlik.

Ágakkal betömedékelt üreg elpusztult gyurgyalaggal
(Fotó: Bank László)
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A felmérések adatait minden évben feldolgozzuk. A költő párok számát a célra
rendszeresített nyomtatványokon rögzítjük, ami tartalmazza a partfalak legfontosabb
jellemzőit is (környezet leírása, partfal anyaga, magassága, hosszúsága stb.). A papíralapú
nyilvántartások képezik a faj számítógépes adatbázisának alapját. Az állományváltozások
okainak feltárását néhány alapvető környezeti tényező (pl. a fészkelőhelyek fogyatkozása, a
tavaszi vonulási időszak időjárási viszonyai, a költési időszak zavaró tényezői) összevetésével
próbáljuk kideríteni.
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A fészkelő gyurgyalagpárok számának alakulása Baranya megyében 2002 – 2014 között

Térinformatika
Az állományfelmérések során kapott adatok térinformatikai megjelenítése megkönnyíti a
gyurgyalagok megyei elterjedésével kapcsolatos elemzések elvégzését. Itt nem csupán a
fészektelepek számítógépes térképi rögzítésén van a hangsúly. A topográfiai viszonyok
meghatározta összefüggések (pl. település- és úthálózat, erdősültség, vízrajz, talajtani
adottságok) komplex vizsgálata a faj ökológiai igényeinek jobb megismerését segíti elő. A
partfalak földrajzi kistájak szerinti elhelyezkedése, az állomány sűrűségének tájegységek
szerinti kimutatása olyan értékes információkat birtokába juttat bennünket, melyeket a fajjal
kapcsolatos védelmi tevékenységünk során jól tudunk 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.
A felmérési eredmények bemutatása ugyanakkor jól hasznosul a faj népszerűsítésére irányuló
szemléletformáló munkánkban is. Ez összességében nemcsak a gyurgyalagok hatékonyabb
védelméhez, hanem az általános madárvédelmi törekvéseink jobb társadalmi elfogadásához is
hozzájárul.
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A gyurgyalagtelepek településhatárok szerinti eloszlása Baranya megyében
(2014. évi állapot)

Védelmi lehetőségek
Baranya megye a kedvező természetföldrajzi adottságainak köszönhetően kiváló élettér a
gyurgyalagok számára. Különösen a Dráva menti síkvidéki részek, a dombvidéki területek
(Baranyai-dombság, Baranyai-Hegyhát, Zselic) és a Mecsek peremrészei bővelkednek
fészkelésre alkalmas partfalakban. A megyére elsősorban a kis egyedszámú kolóniák a
jellemzőek, ami helyi szinten kevésbé teszi sérülékennyé az állományt. Annak ellenére, hogy
néhány nagyobb anyagnyerő hely (pl. beremendi agyagbánya, pécsváradi homokbánya)
népesebb kolóniáknak (50-80 pár) is otthont ad, a fészkelő párok telepenkénti átlaga 2002 –
2014 között mindössze 3,4 – 9,8 pár között mozgott. Mindez jól jelzi a kisebb partfalak
jelentőségét.
A kis partfalakkal alapvető probléma, hogy a növényzet néhány év alatt felnő rajtuk. Itt az
eróziós folyamatok is gyorsabban hatnak, s főleg a homokos partfalak hamar leomlanak.
Ezeken a helyeken a gyurgyalagok fészkelésének folyamatosságát csak a partfalak
karbantartásával lehet biztosítani. Egyik fő tevékenységünk ezért a növényzettel erősen benőtt
partfalak megtisztítása és meredek, függőleges szakaszok kialakítása. A munkába esetenként
helyi közösségeket (pl. iskolák) is bevonunk. A partfalak felújítása csak fészkelési időszakon
kívül történhet. Ezt a feladatot általában március-április folyamán végezzük, mivel a
gyurgyalagok a tavaszi visszaérkezésükkor szívesebben foglalják el a friss partfalakat a
régieknél. A beavatkozások természetesen csak a területek tulajdonosainak hozzájárulásával
történhetnek.
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Partfalfelújítás (Fotó: Friedrich Adrienn)

Felújított partfal (Fotó: Bank László)
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Partfalfelújítás iskolásokkal
(Fotó: Martin József)

Partfalfelújítás iskolásokkal
(Fotó: Martin József)

Az anyagnyerő helyeken a tulajdonosok és alkalmazottaik már kis odafigyeléssel is sokat
tehetnek a faj védelméért. Az egyeztetések során mindig azt kérjük, hogy azokat a
partfalszakaszokat, ahol májusban a gyurgyalagok megtelepedtek, a fiókák kirepüléséig
hagyják érintetlenül. Így biztosítani lehet a költések zavartalanságát. Eddigi tapasztalataink
alapján a tulajdonosok együttműködőek, és rugalmasan kezelik a problémát.

Bányaterület műveléssel érintett része (Fotó: Bank László)
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A régi üregekkel teli partfalak leművelése nem jelent gondot akkor, ha a földkitermeléssel
egyidejűleg új partfalak keletkeznek. A gyurgyalagok szívesebben foglalják el ezeket a friss
partfalakat, mint a régieket, tehát ha az anyagkitermelés csak a költési időszak után érinti a
gyurgyalagok fészkelőhelyeit, akkor a bányatulajdonosok még segíthetik is a madarak
ismételt megtelepedését.
Más a helyzet az illegális homokbányákkal, kisebb homokgödrökkel, különösen az
Ormánság területén. Sok esetben gondot jelenthet a homok költési időszakban történő
elhordása, de az eddigi tapasztalataink alapján ez ritkán jár lakott üregek megsemmisülésével.
A homok elhordása sok esetben még hasznos is, mert folyamatosan kisebb-nagyobb friss
partfalak keletkeznek, ezért a gyurgyalagok fészkelési lehetőségei nem szűnnek meg.

Illegális homokkitermelés során keletkezett partfal (Fotó: Vető Zsuzsanna)
A gyurgyalagok az építkezések során visszahagyott földdepókban is megtelepedhetnek. A
felhalmozott anyag néhány év alatt annyira összeáll, megkeményedik, hogy a madarak már
fészkelőüregeket tudnak vájni bennük. A depók általában ideiglenes jellegűek. Csak idő
kérdése a föld elhordása, és más célra történő hasznosítása. Esetenként azonban előfordulhat,
hogy az ilyen helyek 8-10 éven keresztül is lehetőséget biztosítanak a gyurgyalagok
fészkeléséhez.
A depók felszámolása csak akkor rejt veszélyeket, ha az költési időszakban történik.
Amikor észleljük a gyurgyalagok jelenlétét, felvesszük a kapcsolatot a természetvédelmi
hatósággal és védelmi egyeztetéseket kezdeményezünk. Az egyeztetések során a területek
tulajdonosai már pontos információk birtokában tervezhetik az esetleges anyagszállítási
munkákat. Az eddigi intézkedések során a tulajdonosok mindig együttműködőek voltak, és
betartották a gyurgyalagok védelmével kapcsolatos előírásokat.
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Szemléletformálás
A gyurgyalag színpompás megjelenésénél, életmódjánál fogva kiválóan alkalmas arra,
hogy életének bemutatásán keresztül felkeltsük az emberek érdeklődését a madarak iránt.
Mindezt elősegíti, hogy a faj lakott területek közelében is fészkel és könnyű megfigyelni.
Lágy, kellemesen bugyborékoló hangja már messziről elárulja jelenlétét. A vezetékeken vagy
ágakon, csőrükben rovarzsákmányukkal üldögélő madarak megkapóan szép látványa pedig
lenyűgözi a szemlélődőt.
A gyurgyalaggal kapcsolatos felvilágosító, ismeretterjesztő propagandánk a lakosság
egészének tudatformálására irányul, de ezen belül kiemelten kezeljük a fiatalok helyes
természetszemléletének kialakítását. Rendszeresen tartunk előadásokat Baranya megye
oktatási intézményeiben, melyeken nemcsak a gyurgyalagok, hanem a természet egésze
védelmének fontosságára is felhívjuk a figyelmet. Az intézmények részére rendszeresen
megküldjük gyurgyalagvédelmi szóróanyagainkat, ezzel is segítve a helyi környezeti nevelési
programokat. A velünk kapcsolatban álló iskolákat lehetőség szerint bevonjuk a gyakorlati
védelmi feladatokba is. Több helyen a diákok végzik a lakóhelyükhöz közel eső partfalak
karbantartását, így biztosítva a madarak folyamatos fészkelési lehetőségeit.
Szoros kapcsolatot tartunk fenn a felszíni bányaterületek kezelőivel, tulajdonosaival, és
mindent megteszünk a méhészekkel való jó kapcsolatok kiépítésére is. A bányák illetékes
szakembereivel közös bejárásokon egyeztetjük az anyagkitermelések ütemezését, így kerülve
el a gyurgyalagok által elfoglalt partszakaszok véletlenszerű letermelését. A méhészek
körében a gyurgyalagok jelenlétének ökológiai szemléletű elfogadását szorgalmazzuk.

Gyurgyalagvédelmi előadás (Fotó: Rózsa Anita)
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SEGÍTSE ÖN IS A TERMÉSZET
VÉDELMÉT!

Csatlakozzon hozzánk!
Önkéntes munkájával, adományával, adója
1%-ának felajánlásával támogasson bennünket!

EGYÜTT A TERMÉSZETTEL!
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Baranya Természeti Értékeiért
Alapítvány
7622 Pécs, Siklósi út 12.
Tel/Fax: 72/312-227, mobil: 20/334-4608
E-mail: baranyamadar@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”

