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Madarak a tápláléklánc csúcsán
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, de a 20. század elejéig a madártani kutatásokat végzők berkeiben is a „lelőve megismerni” szellem hatott át velük kapcsolatban egyes tevékenységeket. Az ember számára a táplálkozásuk miatt hasznosnak tekintett fajok (pl. vércsék) védelme előtérbe került ugyan, de
a ragadozók többségét tűzzel-vassal irtották évszázadokon keresztül. Ennek az ellentmondásos
gyakorlatnak, továbbá a környezeti feltételek megváltozásának (pl. a fészkelő- és táplálkozóhelyek megszűnésének, az intenzívvé váló mezőgazdálkodásnak) következtében a fajok egy
része kipusztult Magyarországról (pl. vörös kánya, vándorsólyom), másik részük pedig a kipusztulás szélére sodródott (pl. parlagi sas, kerecsensólyom), de a gyakorinak tekinthető fajok
is érzékeny veszteségeket szenvedtek.
Szemléletbeli változás csak a 20. század második felében következett be. A ragadozó madarak természetben betöltött szerepének megítélése ökológiai alapokra helyeződött, és ez
a szemlélet az állami természetvédelemben is egyre inkább meghatározóvá vált. Igazi áttörést
a Magyar Madártani Egyesület 1974-ben történt megalakulása hozott, máig is ható új lendületet
adva a veszélyeztetett fajok védelmének. Az egyesület fő célkitűzésének kezdetben a kipusztulás szélén álló rétisas, parlagi sas és kerecsensólyom állományainak megőrzését és növelését
tekintette, majd később más nappali ragadozók (pl. kék vércse) és a baglyok (pl. uhu, gyöngybagoly) védelme is előtérbe került. A fajvédelmi programokhoz a Baranya Természeti Értékeiért
Alapítvány 1992-ben csatlakozott.
A több évtizedes kitartó munkának köszönhetően jelentős eredményeket értünk el. Számos
veszélyeztetett fajt sikerült megmenteni a kipusztulástól, s jelenlegi állományaik alapján már
hosszú távú fennmaradásuk is biztosítottnak látszik. A védelmi tevékenység azonban a sikerek
ellenére sem állhat le. A tápláléklánc csúcsán álló ragadozó madarak állományai továbbra is
rendkívül sérülékenyek. Napjaink kihívásai új feladatokat jelentenek számunkra, a fajok megőrzése csak folyamatos és intenzív védelemmel biztosítható.

Vörös kánya (Fotó: Balázs István)
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Tudta, hogy
– a ragadozómadár-védelmi program keretében foglalkozunk a fekete gólyák védelmével is?
– Baranyában a fekete gólyák fészkeinek már 70%-a mesterséges fészekalapokon található?
– a vörös vércsék és a vándorsólymok lakott területeken is megtelepedhetnek?
– a vércsék és sólymok nem építenek fészket, más fajok (pl. varjak) fészkeit foglalják el?
– a kerecsenek szívesen elfoglalják a távvezetékek tartóoszlopaira kihelyezett költőládákat?
– a barna rétihéja a nádasokban költ?
– a hamvas rétihéja gyakran a vetésekben is fészket rakhat?
– a békászó sasok a fiókakori káinizmus miatt általában csak egy fiókát nevelnek fel?
– az öreg rétisasok a szokásos 1-2 fióka helyett ritkán 3 fiókát is reptethetnek?
– a vércsék táplálékának jelentős részét rovarok (pl. sáskák, szöcskék) alkotják?
– a kerecsenek és a parlagi sasok egyik legfontosabb tápláléka az ürge?
– Baranyában mindössze egyetlen helyen, a pogányi repülőtéren élnek ürgék?
– a pogányi repülőtérről több ízben is telepítettünk át ürgéket az ország más részeibe?
– a köznyelv a varjakat nevezi kányáknak, pedig a kányák ragadozók és nem énekesmadarak?
– 1990-ben Baranyában kezdődött a vörös kányák Magyarországra történő visszatelepedése?
– a kányák különféle mesterséges anyagokkal (pl. rongy, fólia) is bélelik fészküket?
– a vándorsólymok költését 2010-ben bizonyítottuk először a megyében?
– a békászó sasoknak Baranyában mindössze egyetlen fészke ismert?
– 1987-ben 15-20 pár rétisas fészkelt hazánkban, de ma már közel 250 párt tartunk nyilván?
– a bizonyítottan legidősebb hazai ragadozó madár, egy parlagi sas 26 évig élt?
– a ragadozó madarak összes faja jogi védelmet élvez Magyarországon?
– egyes ragadozómadár-fajok (pl. rétisas, kerecsen) természetvédelmi értéke 1 000 000 Ft?

A legnagyobb baranyai rétisasfészek (Fotó: Bank László)
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A program célkitűzései
Környezetünk változásainak negatív hatásai a tápláléklánc csúcsán álló élőlényekre fokozott
mértékben hatnak. A ragadozó madarak védelme ezért rendkívül összetett feladat. Nem elég
csupán a költések zavartalanságát biztosítani. Az élőhelyek megóvása, a fészkelési lehetőségek
bővítése és a táplálkozási területek minőségének javítása hosszú távon segíti az egyes fajok állományának fennmaradását. A táplálékállatok mennyiségének direkt módon (pl. ürgetelepítéssel) történő növelése is sikereket hozhat. A közép- és nagyfeszültségű távvezetékek okozta
elhullásokat mérsékelni lehet madárbarát technológiák alkalmazásával. A felmérési adatok
rendszerezett nyilvántartása és feldolgozása segíti az állományváltozásokkal kapcsolatos összefüggések jobb megértését, és kijelölheti a védelmi tevékenység új irányait. Mindezeket figyelembe véve az alábbi feladatokat tűztük ki célul:
– 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 (fészekfelelősi rendszerben),
– az adatok térinformatikai megjelenítése, értékelése,
– gyűrűzés vagy más módszerek (pl. műholdas nyomkövetés) segítségével a vonulási útvonalak
és telelőhelyek, illetve az ezekben bekövetkező változások pontosabb megismerése, értelmezése,
– 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, ápolása, visszavadítása,
– egyeztetések a területtulajdonosokkal és a természetvédelmi hatóságokkal,
– a ragadozó madarak védelmének népszerűsítése a gazdálkodók, a vadászok és az erdészek
körében, továbbá a védelmi lehetőségek széleskörű megismertetése.

Vöröskánya-fiókák (Fotó: Barczánfalvy & Balázs)
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Fészektérképezések, fészekaljvizsgálatok
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 fészkek megtalálása
után beindítjuk az élőhelyek megóvására irányuló folyamatot (adatok felvétele a manuális és
számítógépes nyilvántartásba, hatóságok tájékoztatása stb.). A későbbiek folyamán a kijelölt
fészekfelelős rendszeres bejárásokat végez a területen, így ellenőrizve a védelmi egyeztetések
során történt megállapodások betartását. Az ellenőrzések során együttműködünk a területileg
illetékes természetvédelmi őrökkel, akikkel folyamatos kapcsolatot tartunk.
A megye területén fészkelő ragadozó madarak faji és gyakorisági viszonyait 1988–2003
között részletes felmérések során tisztáztuk. Az alapfelmérésnek tekinthető munka során az állami erdészetek akkori működési területének megfelelően, előre meghatározott ütemterv szerint
térképeztük fel a fészkeket. Nemcsak az üzemtervezett erdőket, hanem a spontán beerdősödött
területeket, valamint a vonalas létesítmények (utak, csatornák stb.) melletti fasorokat és a fás
legelőket is átvizsgáltuk. A feladat közel 110 ezer hektár erdőre, illetve fásításra terjedt ki. Öszszesen 4742 fészket találtunk, melyek közül 2028 bizonyult lakottnak. A felmérés eredményei
kiváló alapot szolgáltattak a későbbi munkához, és kijelölték a követendő védelmi irányokat.
Az egyes fajok védelmével kapcsolatos feladatokat folyamatosan végezzük. A munka a fekete gólya, a vörös és barna kánya, a békászó sas, a rétisas, a vándorsólyom, a vörös vércse és
a holló védelmére terjed ki. Állományuk változásáról pontos adatokkal rendelkezünk.

A fészkelő rétisaspárok számának alakulása Baranya megyében 1992–2012 között
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A fészekfelelősök feladata a költések eredményességének vizsgálata is. A fészkek utolsó
ellenőrzését a kirepülés előtti időszakban végezzük. Ekkor a fiókák száma már távcsöves megfigyeléssel is megállapítható. Sikertelen költések esetében próbáljuk felderíteni azokat az okokat (pl. a költő párok területharcai, a viharok miatti fiókapusztulás), melyek a fészekaljak
megsemmisüléséhez vezettek. Az éves szaporulat nagysága meghatározó az adott faj helyi állományának fennmaradása szempontjából. Az adatokból gyakran már előre következtetni lehet
a változások irányára.

A kirepülő feketególya-fiókák száma Baranya megyében 1992–2012 között

Térinformatika
A felmérési adatokat számítógépes térinformatikai rendszerben jelenítjük meg. A fészkek
földrajzi kistájak szerinti elhelyezkedése, az állomány sűrűségének tájegységek szerinti értékelése olyan összefüggésekre világít rá, melyek segítik az adott faj életmódjának, ökológiai
igényeinek jobb megismerését. A kiértékelések eredményeit össze lehet vetni a fészekellenőrzések során szerzett tapasztalatokkal, ami alapján gyakran más következtetések is levonhatók.
Ilyen eset például, ha egy olyan körzetben, ahol sűrű az adott faj állománya, a költési sikertelenség általában magasabb, mint azokon a helyeken, ahol a sűrűség értéke alacsonyabb. Ez
összefügghet a területen fészkelő párok gyakoribb területharcaival, ami akár egy-egy példány
elpusztulásával is járhat. Összességében elmondható, hogy a térinformatika segítségével olyan
információkhoz jutunk, melyeket a védelmi tevékenység során jól tudunk hasznosítani.
A fokozottan védett fajok fészkeinek adatait természetvédelmi okokból a jogszabályi előírások szerint bizalmasan kezeljük. E kiadványunkban ezért a holló baranyai elterjedését mutatjuk be az ismert fészkek alapján, az olvasóra bízva a következtetések levonását. Egy ilyen
térkép természetesen soha sem lehet teljes, mert mindig vannak olyan költőpárok, melyek fészkét még nem ismerjük.
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Hollófészkek Baranya megyében (2012. évi állapot)

Gyűrűzés, vonuláskutatás
A ragadozó madarak gyűrűzése a vonulási útvonalak és a telelőhelyek felderítéséhez nyújt
segítséget, de az életkorra, a párkapcsolatok tartósságára, a fészkelőhelyekhez való hűségre
vonatkozóan is értékes adatokat kapunk. A gyűrűzéseket leggyakrabban fiókakorban végezzük.
A hagyományos alumíniumgyűrű mellett napjainkban elterjedt a színes gyűrűk használata is,
ami a gyűrűzött madár újbóli azonosítását ismételt befogás nélkül, távcsővel történő leolvasással is lehetővé teszi.

Gyűrűk egy rétisasfióka lábain (Fotó: Horváth Zoltán)
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A technikai fejlődésnek köszönhetően a gyűrűzés mellett ma már más módszereket is
alkalmazunk a madarak vonulásának tanulmányozására. A ragadozó madarakra felszerelt
jeladók segítségével akár több éven keresztül is nyomon követhetjük egyes példányok
mozgását. A fekete gólyákra, parlagi sasokra, rétisasokra, kerecsenekre és kék vércsékre
felszerelt jeladók már eddig is számos olyan adatot szolgáltattak, melyek új összefüggéseket
tártak fel a vizsgált fajok vonulásával kapcsolatban. A kutatási módszer várhatóan egyre
nagyobb teret hódít majd a hazánkban is.

Jeladó felszerelése egy fiatal vándorsólyomra (Fotó: Wágner László)

Veszélyes távvezetékek
A ragadozó madarakra az elektromos légvezetékek fokozott veszélyt jelentenek. Főleg a 20
kV-os távvezetékek oszlopain pusztul el sok madár áramütésben, de a vezetékeknek nekirepülés
is szedi áldozatait. Pocokgradációs években különösen a lucernatáblákon áthaladó vezetékek
okoznak sok problémát, mert ilyenkor a környék összes ragadozó madara ezekre a pockokban
feldúsult helyekre jár táplálkozni.

Áramütésben elpusztult egerészölyvek (Fotó: Bank László)
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A veszélyes távvezetékszakaszok felderítése érdekében rendszeres terepbejárásokat végzünk
a 20 kV-os hálózatok nyomvonalain. Azokat a helyeket, ahol elhullásokat tapasztalunk, jelezzük
az áramszolgáltatónak. Az oszlopok szigetelésére ezt követően, általában egy éven belül sor
kerül. Az utóbbi két évtizedben kb. 7 ezer oszlop szigetelését végezte el az áramszolgáltató
Baranyában. Új hálózatok létesítésekor a hatóságok már előírják a beruházónak a megfelelő
szigetelési és egyéb madárvédelmi technológiák alkalmazását, ezért ezeken a helyeken az
áramütés veszélyével már kevésbé kell számolni.

Leszigetelt távvezetékszakasz (Fotó: Bank László)

Fészekalapok, műfészkek, költőodúk
Az elektromos vezetékek okozta problémák kiküszöbölésén túl a ragadozó madarak számára
– figyelembe véve saját anyagi lehetőségeinket – fészekalapok, műfészkek és költőodúk kihelyezésével tudjuk a legnagyobb segítséget nyújtani. A fészekalapokat főleg a nagy testű fajok
számára építjük, amit azok szívesen elfoglalnak. A baranyai fekete gólyák többsége már ilyen
mesterséges alapra épített fészkekben költ.

Fekete gólyák számára épített fészekalap (Fotó: Bank László)
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Rendszeresen előfordul, hogy a viharok megrongálják vagy leverik a fészkeket, illetve a
fészkek idővel a saját súlyuknál fogva szakadnak le. Fekete gólyáknál az ágvillákba épített
fészkek esetében a fészekleszakadás gyakori jelenség. Ilyenkor mindig arra törekszünk, hogy
a régi fészek helyébe új fészekalap kerüljön, mert a költőpár így hosszú ideig helyhez köthető.
Más szempontból is előnyös ez. Nem kell az új fészket keresnünk, és nincs szükség a védelem
érdekében újabb egyeztetések kezdeményezésére.

Feketególya-fiókák egy fészekalapra épült fészekben (Fotó: Bank László)
Több faj állománya, főleg a fészket nem építő fajoké (pl. vörös vércse) részben azért is
csökkent jelentősen, mert fészkek hiányában nem tudnak hol költeni. Szerencsére ma már vannak jól bevált módszerek a problémák orvoslására. Fajtól függően, figyelembe véve költési sajátosságaikat, különböző típusú műfészkeket, költőodúkat helyezünk ki a megfelelő
élőhelyekre. A gallyból épített műfészket nem minden esetben foglalják el a madarak, de megléte sokszor arra ösztönzi a költőpárokat, hogy a közelben maguk építsenek új fészket.

Fészektálca kihelyezése vörös vércséknek
(Fotó: Sebe Krisztina)

Elkészült fészektálca
(Fotó: Müller Ernő)
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A vércséknek nem elég csupán néhány műfészket kihelyezni. Viszonylag kis területen sok
odúval viszont már eredményesen lehet költésre bírni a párokat.

Készülnek a vércseodúk
(Fotó: Treitz Tibor)

Vörös vércsék által elfoglalt költőodú
(Fotó: Müller Ernő)

A fajok egy része (kerecsen, vörös vércse, holló) a nagyfeszültségű hálózatok oszlopaira
kihelyezett költőládákat is szívesen elfoglalja. Ezek szakszerű telepítése speciális megoldásokat
igényel, és csak az áramszolgáltató szakembereinek segítségével kivitelezhető.

Költőláda kihelyezése kerecsenek részére (Fotó: Gregorits János)

Madármentés
Minden évben sok sérült, beteg vagy elpusztult ragadozó madár kerül kézre. Az okok között az áramütés áll az első helyen, de a közlekedésnek is sok madár esik áldozatául. Egyes
fajok (főleg az ölyvek és vércsék) szívesen zsákmányolnak az utak közelében, ahol az árkok
füves oldalain, az útmenti gyepes pásztákban rendszerint sok kisemlős, főleg mezei pocok
tanyázik. Ezekre vadászva suhannak át az úttest felett, s a gépjárművekkel történő ütközés
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sokszor végzetes számukra. Emellett sajnos napjainkban is rendszeresen előfordul, hogy
védett státuszuk ellenére lelőnek madarakat. Az elkövetők kiléte tettenérés hiányában ritkán
állapítható meg. Az utóbbi években főleg az alföldi apróvadas területeken sasok és gyakoribb
fajok egyaránt nagy számban pusztultak el illegális mérgezések következtében. A mérgezési
hullám Baranyát sem kerülte el, de a megyében szerencsére még csak néhány ilyen esetről
tudunk. Más okokból is sérülhetnek meg ragadozók (üvegfelületeknek repülnek, betegségek
miatt legyengülve röpképtelenné válnak, fiókák kiesnek a fészekből stb.), ezért állandóan
foglalkoznunk kell mentésükkel.

Fészekből kiesett darázsölyvfióka (Fotó: Bank László)
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 önkénteseink veszik pártfogásukba, vagy olyan madármenhelyekre kerülnek, ahol szakszerű kezelésük állatorvosi felügyelet mellett megoldható.

Sérült egerészölyvek (Fotó: Trefeli Alexandra)
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Szemléletformálás
A ragadozó madarakkal kapcsolatban sajnos még ma is sok tévhit kering. A lakosság jelentős
része érzelmi alapon ítélkezik felettük. Télen a madáretetők közelében zsákmányoló karvalyokat vagy a belterületeken vadászó héjákat legtöbben elpusztítanák, mert elfogja kedvenc
cinkéiket, rigóikat. A vadásztársadalom egy része burkoltan vagy nyíltan ragadozómadárellenes, az apróvadra tartják őket veszélyesnek. Az állami erdőket kezelő részvénytársaságok
és a magánerdők tulajdonosai a fokozottan védett fajok fészkei körüli termelési korlátozások
miatt nehezen tűrik a ragadozók jelenlétét, holott ezek a fajok is ugyanolyan fontos részei
a természetnek, mint a többi élőlény. A gazdasági érdek a hangzatos szavak ellenére gyakran
felülírja a természetvédelmi érdekeket.
Mindezek ellenére folyamatosan az érintettekkel történő együttműködésre törekszünk.
Megítélésünk szerint a tulajdonosok és a gazdálkodók pozitív hozzáállása nélkül hatékony természetvédelem nem képzelhető el. Kompromisszumos megoldásokkal az ellentétek legtöbbször feloldhatók.
A ragadozó madarak védelmével kapcsolatos szemléletformáló tevékenységünk ezért
részben a tájékoztatásra épül. Az egyeztetéseken, fórumokon részletes adatokkal támasztjuk
alá a ragadozó madarak védelmének szükségességét. Előadásokon mutatjuk be a természetben
betöltött szerepüket, a megyei állományok alakulását. Ezek a fórumok természetesen nem vitamentesek, de a partnerek véleményét tiszteletben tartva, korrekt adatokkal érvelve lehet eredményeket elérni.
Rendszeresen tartunk előadásokat Baranya megye oktatási intézményeiben, melyeken nemcsak a ragadozó madarak, hanem a természet egésze védelmének fontosságára is felhívjuk a
figyelmet. Az intézmények részére rendszeresen megküldjük ismertetőinket, ezzel is segítve a
helyi környezeti nevelési programokat, a fiatalok helyes természetszemléletének kialakítását.

Ragadozómadár-védelmi előadás (BMK-BHK archívum)
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SEGÍTSE ÖN IS A TERMÉSZET
VÉDELMÉT!
Csatlakozzon hozzánk!
Önkéntes munkájával, adományával, adója
1%-ának felajánlásával támogasson bennünket!

EGYÜTT A TERMÉSZETTEL!

Baranya Természeti Értékeiért
Alapítvány
7622 Pécs, Siklósi út 22.
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”

