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Madárvilág a településeken

A lakott területeken az ember közelségéhez jól alkalmazkodva számos madárfaj él. A nagy-
városok központi részeinek sivár betondzsungelében ugyanúgy megtaláljuk őket, mint a kert-
városok zöldövezeteiben, parkokban, fasorokban és a belterületek szélein húzódó mezsgyékben.
Az énekesmadarak (verebek, cinkék, rozsdafarkúak stb.) mellett nagyobb testű fajok (pl. fehér
gólya, vörös vércse, erdei fülesbagoly) is kihasználják a települések nyújtotta fészkelési és táp-
lálkozási lehetőségeket. E fajok többségének jelenlétét örömmel fogadjuk környezetünkben.
Bizalmas viselkedésüknél fogva alkalmunk nyílik betekinteni mindennapi életükbe. Felüdülést
nyújt megfigyelésük, gyönyörködünk színes tollazatukban, kellemes énekükben, és aggódva
lessük a kirepülő fiókák esetlen szárnypróbálgatásait. Védelmük fontos számunkra. Megtele-
pedésüket különféle madárvédelmi berendezések (mesterséges fészekodúk, etetők stb.) kihe-
lyezésével, itatók létesítésével segítjük elő.

Vannak azonban olyan madárfajok is, melyekkel életmódjuknál, viselkedésüknél fogva ke-
vésbé rokonszenvezünk, esetenként kifejezett ellenszenvvel viseltetünk. Tesszük mindezt annak
ellenére, hogy nem ismerjük azokat az összefüggéseket, ami városi megtelepedésükhöz veze-
tett. Nem ökológiai szempontok alapján vizsgáljuk a természetben betöltött szerepüket. Elő-
ítéleteink alapján törünk pálcát felettük, holott ezek a madarak is ugyanolyan fontos részei a
természetnek, mint a többi élőlény.

E fajok közül talán a vetési varjú városi jelenléte osztja meg leginkább a közvéleményt. A
természetben betöltött szerepét másképp ítéli meg a lakosság, de a gazdálkodók és a vadászok
egy része is, és másképp látják ugyanezt a természetvédők. Ezt a fekete tollazatú, fajtársaival
folyton civakodó, zajos madárfajt évtizedeken keresztül irtották méreggel, szétlőtték fészekte-
lepeiket, és vadásztak rájuk. Kiváló alkalmazkodóképességüknek köszönhetően túlélték az ül-
döztetést, de további sorsuk, akár a többi élőlényé, rajtunk, embereken múlik.

Vetési varjú (Fotó: Dr. Kalotás Zsolt)
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Tudja Ön, hogy a vetési varjú

– a károgó, dallamosnak nem nevezhető hangja ellenére az énekesmadarak rendjébe tartozik?
– elterjedési területe a Brit-szigetektől Japánig húzódik?
– Új-Zélandon is előfordul, ahova az ember telepítette be?
– a tengerszint felett 300 méternél magasabban fekvő területeken hazánkban nem fészkel?
– telepesen fészkelő madárfaj?
– az alföldi területeken akár ezres nagyságrendű fészektelepeket is alkothat?
– fészkeit gyakran elfoglalják a fészket nem építő ragadozómadár– és bagolyfajok?
– minden évben újjáépíti régi fészkét, így annak magassága idővel az 1 métert is elérheti?
– fészektelepein egy-egy terebélyes fán akár 20-40 fészek is lehet?
– fészkét belülről sárral tapasztja ki?
– évente egyszer költ, de a költés korai meghiúsulása esetén pótköltése is lehetséges?
– öreg párjai már március közepén költésbe kezdhetnek?
– fészekalja 3-6, leggyakrabban 4-5 tojásból áll?
– tojásain csak a tojó kotlik, s az első tojás lerakása után azonnal megkezdi a kotlást?
– kotlási ideje 16-18 nap, és a fiókák 28-30 nap elteltével repülnek ki?
– fiókáinak 25-30%-a is elpusztulhat a táplálékkonkurencia és a májusi viharok miatt?
– hazai állománya télen sem vonul el, csak rövid távú kóborlásokat végez?
– 10 millió példánya is telelhet évente a Kárpát-medencében?
– Oroszországból, Ukrajnából és Lengyelországból érkezik nagy számban telelni hazánkba?
– 10-20 ezer példánya telel rendszeresen Pécsett és környékén?
– csapataiba gyakran csókák is vegyülnek?
– hazánkban kézre került legidősebb gyűrűs példánya 13 évig élt?
– legidősebb európai példánya 23 éves korában pusztult el?
– 2001 óta újra védett madárfaj, természetvédelmi értéke 50 000 Ft?

Mezőgazdasági területen táplálkozó varjúcsapat (Fotó: Schwarzkopf Ágnes)
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Történeti áttekintés

A vetési varjú korábban a mezőgazdasági területeken vagy a belterületek szomszédságában
fészkelt. A 20. század elejétől kezdve a madártan tudós képviselői a természetben betöltött sze-
repének vizsgálata mellett elsősorban azt elemezték, hogy sokoldalú táplálkozása milyen gaz-
dasági előnyökkel vagy hátrányokkal jár. Közel fél évszázadon keresztül a varjak által okozott
kár vagy haszon megítélése gyakran szélsőségekbe torkolló vitákat eredményezett. Ezt a „var-
júháborút” egy időre a Madártani Intézet kutatásai zárták le. Az intézet munkatársai az Aquila
évkönyv 1943. évi kötetében egyrészt közzétették az 1942. évi első országos varjúszámlálás
adatait, másrészt összegezték a rendelkezésükre álló 3555 gyomortartalom és köpet vizsgála-
tának eredményeit is. Az akkori országhatárok között a szakemberek a költő varjak számát 300
ezer párra becsülték.

A táplálkozási vizsgálatok alapján kiderült, hogy a varjak a tanulmányozott, közel 50 évet
átölelő időszakban 59,1%-ban állati, míg 40,9%-ban növényi eredetű táplálékot fogyasztottak.
A növényi táplálék a téli hónapokban volt túlsúlyban. Kártételét márciustól kezdve főleg a
rosszul vetett gabonában, májusban a kukoricavetésekben mutatták ki. Az apróvadra csak mér-
sékelten tartották veszélyesnek. Az elemzések alapján a kutatók arra a következtetésre jutottak,
hogy a vetési varjú elsősorban rovar- és rágcsálófogyasztása miatt hasznos a mezőgazdaság
számára, tehát védendő madárfaj. Az akkori megállapításokhoz mindenképpen hozzá kell fűz-
nünk, hogy Magyarországot a 20. század első felében még az extenzív vagy félextenzív gaz-
dálkodás jellemezte. A varjak a lakott területeken még nem fészkeltek, ezért nem alakultak ki
olyan jellegű konfliktusok, mint napjainkban.

Vetési varjú fészekanyaggal (Fotó: Dr. Kalotás Zsolt)
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A 2. világháború után a tulajdonviszonyok megváltozásával gyökeresen átalakult a mező-
gazdaság. A nagyüzemi gazdálkodás előtérbe kerülésével, a monokultúrák létrejöttével, a gye-
pek nagy részének feltörésével csökkent a táj mozaikossága, az egyre intenzívebbé váló kémiai
védekezés miatt elszegényedett a rovarfauna és a gyomflóra. Mindez jelentősen befolyásolta a
varjak táplálékkínálatát.

A vetési varjú azon madárfajok közé tartozott, amelyek jól alkalmazkodtak a megváltozott
körülményekhez. A rovarok számának csökkenése következtében jelentősen megnőtt tá-
plálékában a növényi eredetű anyagok mennyisége. Az 1970-es évektől kezdve egyre több
panasz érkezett a varjak gabona- és kukoricavetésekben történő kártétele miatt, míg a vadászok
az apróvad szaporulatára tekintették egyre veszélyesebbnek. Mindez szükségessé tette a var-
jakkal kapcsolatos helyzet újbóli áttekintését, amihez az 1980. évi ismételt állományfelmérés
termtett alapot.

Vetésivarjú-fiókák (Fotó: Solt Szabolcs)

A számlálást a fácánkerti Természet- és Vadvédelmi Állomás szervezte meg a megyei nö-
vényvédelmi és agrokémiai állomások, vadásztársaságok és nemzeti parkok bevonásával. A
felmérők 713 kolóniáról küldtek be adatokat, ennek alapján Magyarország vetésivarjú-állomá-
nyát 254 361 párra becsülték. A varjak legnagyobb számban Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-
Zemplén és Szabolcs-Szatmár megyében fészkeltek. Ekkor már megfigyelhető volt a faj
urbanizálódása is. A varjúnépesség 17-18%-a fészkelt lakott területeken, illetve azok közvetlen
szomszédságában.

Az 1942. évi felmérés eredményeivel összehasonlítva megállapítható volt, hogy a mai or-
szághatárainkon belül a varjak állománya 38 év alatt 20-30%-kal gyarapodott. Az állomány
különösen az alföldi nagy egyedszámú kolóniák környezetében jelentett fokozott veszélyt a ta-
vaszi mezőgazdasági kultúrák számára (ezek a területek feleltek meg leginkább a varjak öko-
lógiai igényeinek), ezért a szakemberek a varjak differenciált állományszabályozását javasolták.
Tekintettel arra, hogy a hagyományos módszerekkel (lelövés, fészektelepek zavarása) kevésbé
hatékonyan lehetett fellépni a varjak ellen, a fácánkerti kutatóintézetben kifejlesztettek egy
szelektív és igen hatékony eljárást az állomány gyérítésére. Az F–1-es eljárásnak nevezett mód-
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szer lényege az volt, hogy a 3-klór-4-metilanilin nevű vegyület (madarak mérgezésére, irtására
alkalmas anyag) vizes oldatát tyúktojásokba injektálták, majd ezeket a méreganyaggal preparált
tojásokat a fészektelepek közelében, a varjak táplálkozó területein a talajra hálózatos formában
kihelyezték. A madarak gyanútlanul elfogyasztották a tojásokat és 1-1,5 nap múlva mérgezés-
ben elpusztultak. Mivel a hatóanyag nem okozott a varjaknál csalétekrepellenciát (a varjak faj-
társaik pusztulását nem köthették a csalétek felvételéhez, mert az elhullások jóval a felvételt
követően következtek be, ezért nem tartózkodtak a méreganyaggal injektált tojások fogyasz-
tásától), a gyérítési módszerrel gyakorlatilag néhány év alatt fel lehetett számolni még a leg-
nagyobb kolóniákat is. A tojásba injektált méreganyag csak a varjúfélékre volt végzetes, más
tojásfogyasztó fajokat (madarak és emlősök) nem veszélyeztetett.

Azokon a helyeken, ahol a módszert alkalmazni lehetett (természetvédelmi okok miatt az
akkor még fokozottan védett hollók fészkeinek környezetében nem volt megengedett a haszná-
lata), néhány év alatt jelentős állománycsökkenés következett be. A rohamos fogyatkozást meg-
erősítette az 1984. évi ismételt számlálás is. A felmérők a négy évvel korábbi 713 kolónia helyett
már csak 468-at találtak. Az adatok alapján a költő párok száma mindössze 118 762 párra volt
becsülhető. A fészektelepek száma 34,7%-kal, a költő párok száma 53,3%-kal csökkent. Részben
az állandó zavarás, zaklatás miatt tovább folytatódott a varjak lakott területekre történő beköl-
tözése. A belterületeken, illetve azok peremén az állománynak már 25,2%-a fészkelt.

Elpusztult vetési varjú (Fotó: Pócsi Ágnes)

A szakemberek szerint a megmaradt állomány már olyan szintre szorult vissza, ami legfel-
jebb kisebb, helyi jellegű károkat okozott, országos jelentőségű gazdasági problémát már nem.
A varjak gyérítése azonban módszeresen tovább folytatódott. Az intő jelek hatására az F–1-el
történő mérgezéseket 1993-ban felfüggesztették ugyan, de a fegyveres „állományszabályozás-
nak” még ezután sem szabtak gátat. A fészektelepek zaklatása, szétlövése, a varjak már-már
kíméletlennek nevezhető irtása egészen 2001-ig, a vetési varjú ismételt védetté nyilvánításáig
tartott.

Az 1984-es felmérés óta újabb országos varjúszámlálás nem történt. A kisebb körzetekben
(pl. a Hortobágyon vagy Baranya megyében) végzett monitoringszerű vizsgálatok megerősí-
tették, hogy az állomány drasztikusan csökkent. Napjainkban igen egyenetlen területi elosz-
lásban 25-30 ezer párra becsülhető a vetési varjak hazai állománya.
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A varjúnépesség csökkenése más fajokra is érzékenyen hatott. Az alföldi pusztákon, a varjak
fészkeiben költő kék vércsék száma húsz év alatt a negyedére esett vissza, a vörös vércse Ba-
ranyában csaknem teljesen kipusztult. A mérgezésekre szintén érzékeny csóka gyakorlatilag
eltűnt a mezőgazdasági területekről. A varjúfészkekben előszeretettel megtelepedő erdei füles-
baglyok száma is jelentősen visszaesett.

Baranyai helyzetkép

Az 1942. évi országos felmérés adatainak publikálása során Baranya megye területéről a
szerző egyetlen varjútelepet sem említ. Mindez nem a kolóniák hiányára utal, hanem arra a kö-
rülményre, hogy a feldolgozás során nem vették figyelembe a 100 párnál kisebb telepeket. Fel-
tételezhető, hogy csak ennél alacsonyabb létszámú kolóniák fordultak elő a megye akkori
határain belül, de az is előfordulhat, hogy egy-egy nagyobb telepről nem érkezett be adat a fel-
mérést koordináló Madártani Intézethez.

A publikált adatok hiánya miatt nincs összehasonlítási lehetőségünk az 1980. évi számlálás
eredményeivel. Ekkor 38 fészektelepen 18 845 pár vetési varjú költött a megyében, ami azt
jelentette, hogy Baranya a varjak által 5. legsűrűbben lakott megye volt Magyarországon. A
fészektelepek többsége a Mecsekalja és a Dráva közötti területeken helyezkedett el. Itt is főleg
a dombvidéki részek mozaikos élőhelyszerkezete kínálta táplálkozási lehetőségek feleltek
meg leginkább a varjak számára. A kifejezetten belterületi fészkelésük ekkor még ritkának
számított, de a lakott területekkel határos facsoportokban, erdősávokban már jelentős számban
vertek tanyát.

Fészektelep szántók közé ékelődött erdőfoltban (Fotó: Bank László)
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Az F–1 hatóanyagú méreggel történő szelektív varjúgyérítés Baranyát sem kerülte el. Ennek
eredményeként 1984-re már csak 6356 pár varjú maradt, ami 66,3%-os csökkenést jelentett. A
nagy fészektelepek megszűntek, a varjak kis kolóniákba szóródtak szét. Ezt jelzi az is, hogy
négy év alatt a telepek száma csak kettővel csökkent. A varjak gyérítése az állomány látványos
fogyatkozása ellenére is tovább folytatódott, és csak a faj 2001. évi ismételt védetté nyilvání-
tásával maradt abba.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Baranya Természeti Értékeiért
Alapítvánnyal karöltve 1997-ben kezdte el a fészkelő varjúállomány megyei szintű monito-
rozását, és a felméréseket minden évben április 15-25 között megismételjük. Eddigi tapasz-
talataink alapján a kolóniák létszáma ebben az időszakban már teljesnek tekinthető,
ugyanakkor a fák lombozata még nem gátolja a fészkek pontos megszámolását, illetve la-
kottságuk megállapítását. A számlálási módszerrel 95-98%-os pontosság érhető el, ami elég-
séges az állomány változásainak nyomon követéséhez és a megfelelő következtetések
levonásához. A varjak védelmével kapcsolatos álláspontunkat is az eredmények tükrében
alakítjuk ki.

A vetési varjú állományának változása Baranya megyében 1997–2012 között

Már az első felmérésünk is megdöbbentő eredménnyel zárult. Az 1997. évi számlálás során
Baranya teljes területén mindössze 4 település (Homorúd, Mohács, Pécs, Szentdénes) közigaz-
gatási határában találtunk fészektelepeket, kizárólag a belterületeken vagy azokkal közvetlenül
határos részeken. A 9 kolóniában összesen 559 pár varjú költött, ami 97,0%-os csökkenést
jelent az 1980. évihez képest. A megye keleti felén lévő telepek (Homorúd, Mohács) később
néhány év alatt felmorzsolódtak. 2009-ben ugyan új telep jött létre Dunaszekcsőn, a Duna egyik
szigetén, de ezt a helyet mindössze két éven keresztül használták fészkelésre a varjak, majd el-
tűntek onnan. Valószínűleg a szomszédos Bács-Kiskun megyei területekre költöztek át. Viszont
új kolóniák jöttek létre Szentlőrincen és Királyegyházán, majd az utóbbi években Kétújfalun
és Szigetváron. Mindezek ellenére az állomány nagysága 1997–2012 között a kisebb-nagyobb
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ingadozások ellenére alig változott, gyakorlatilag stagnál. A legtöbb varjú 1999-ben (598 pár),
a legkevesebb 2003-ban (415 pár) költött a megyében. A 2012. évi számlálás során 5 településen
(Kétújfalu, Pécs, Szentlőrinc, Szentdénes, Szigetvár) találtunk telepeket, egy kivételével vala-
mennyit belterületen. Az 583 költő pár 19 kolóniát alkotott. A fészektelepek népessége tovább
csökkent, a költő párok száma egyetlen telepen sem érte el a százat. A varjak a belterületeken,
főleg Pécsett (Kertvárosban) és Szentlőrincen mindjobban szétszóródtak, számos problémát
gerjesztve ezzel a helyi lakosság körében.

A varjúállomány alakulása Pécsett

Az országos számlálások pécsi adatai nem állnak rendelkezésünkre. Az viszont biztosra ve-
hető, hogy a varjak az 1980-as évek elején kezdtek beszivárogni a városba, kezdetben még
csak kisebb kolóniákat alkotva. Az 1997. évi első felmérés során 5 telepen már 323 költőpárt
számoltunk meg. A bőrgyár udvarán a megye legnagyobb kolóniáját (179 pár) találtuk. A varjak
egy része még ma is az akkori, immár tradicionálisnak nevezhető fészkelőhelyeken költ a vá-
rosban (Szabadság utca – Indóház tér, az egykori Honvéd Kórház parkja, a köztemető – Shell
benzinkút környéke). Sajnos a bőrgyári kolónia a fák fokozatos kiszáradása, majd kivágása
miatt 2006-ra teljesen felmorzsolódott, pedig a varjak itteni fészkelése különösebb zavaró ha-
tással nem járt. Valószínűleg ennek a telepnek a tagjai kerestek maguknak új fészkelőhelyeket
a város több pontján. A kertvárosi panelok között (Krisztina tér, Enyezd utca) az ezredfordulón
jelent meg néhány pár, majd 2002-től kezdve a Nagy Imre utca északi végénél található kiser-
dőben alakult ki új kolónia. Ennek az erdőfoltnak a későbbi kivágása vezetett elsősorban a mai
konfliktushelyzet kialakulásához.

Egykori varjútelep Pécsett, a Nagy Imre utcai kiserdőben (Fotó: Maráth Klára)
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A pécsi varjútelepek száma 1997–2009 között alig változott, 5-8 között mozgott. A varjak
jelentős szétszóródása 2010-ben kezdődött. Néhány páros új kolóniák elsősorban a Kertváros-
ban alakultak ki (pl. Keszüi út, Zsuzsanna utca), majd a rákövetkező évben a Berek sétányon,
a Nagy Imre utca déli felén és elszórtan még több ponton (pl. Pannon Volán – Árpád híd közötti
terület) is új fészkeket raktak a madarak. Többször előfordult, hogy egy-egy helyet csak egyet-
len költési idényben használtak (pl. a köztemető déli felén lévő facsoport, vásártér), de a kö-
vetkező évben már új helyet választottak maguknak. A 2010–2012-es időszakban a
fészektelepek száma 11-13 között mozgott.

A városban megtelepedő varjak száma, ha csak a rendszeres felmérés kezdő és utolsó évét
nézzük, alig változott. Az 1997. évi 323 párral szemben 2012-ben 326 pár költését mutattuk
ki. Ez utóbbi érték jelenti Pécsett a fészkelő párok eddigi maximumát. A közbenső években
azonban már jelentős változásoknak lehettünk szemtanúi. A 2002–2003-as években csak 168,
illetve 180 pár varjú költött a városban. Ekkor megyei szinten is mélyponton volt az állomány,
de érdekes módon 2008-ban a megyei és városi tendencia már jelentősen különbözött. Míg
megyei szinten a varjúpárok száma a korábbi minimumhoz közelített, addig Pécsett jelentős
gyarapodást tapasztaltunk. Ez nem magyarázható a Pécs környéki telepekről beköltöző mada-
rakkal, mert a város határában az előző évben egyetlen varjútelep sem létezett. Valószínű, hogy
a pécsi kolóniákban eredményesebben költöttek a varjak, mint a megye más részein, és az előző
évben kirepült fiókák magas számának köszönhetően nőtt a költő párok száma, de az is előfor-
dulhat, hogy távolabbi területekről, esetleg a megye határain kívülről érkező varjakkal dúsult
fel a városi állomány. A Pécsett fészkelő varjak meghatározóak a megye varjúnépességét ille-
tően. Számarányuk 2003-ban volt a legalacsonyabb (34,7%), míg 2008-ban a legmagasabb
(66,0%). Az utóbbi öt év átlagában a megyei állomány 59,1%-a fészkelt Pécs belterületén.

A vetési varjú állományának változása Pécsett 1997–2012 között
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Konfliktusok a varjak és a lakosság között

A varjak lakott területekre történő költözésének összetett okai vannak. Kétségtelen azonban,
hogy döntő szerepet játszott több évtizedes üldöztetésük, a külterületi telepek folyamatos zavarása,
mérgezése, szétlövése és az egyedek lőfegyverrel történő pusztítása. A varjak ösztöneiktől hajtva
a nagyobb védettséget nyújtó belterületeken vagy azok közvetlen szomszédságában alakítottak
ki új kolóniákat, ahol riasztásukra, gyérítésükre csak korlátozott módon vagy egyáltalán nem volt
lehetőség. Az élőhelyváltás másik fontos motivációs tényezőjét az urbánus területek folyamatos
és bőséges táplálékkínálatában látjuk. A varjak táplálékának jelentős részét ugyanis a szemétte-
lepek és a lakosság által elszórt szerves hulladék folyamatosan biztosítja. A varjak természetesen
továbbra is kijárnak a környező mezőgazdasági területekre, de az intenzív földművelés miatt meg-
csappant rovarvilág már nem képes népesebb kolóniák eltartására. Valószínűleg ez az egyik oka
annak, hogy a baranyai és ezen belül a pécsi állomány 1997 óta gyakorlatilag nem növekedett.

A vetési varjú számos „rossz” tulajdonsággal rendelkezik, ezért városi jelenléte tüske a la-
kosság egy részének szemében. A nagytestű, fekete színű, társaságkedvelő, mindig szem előtt
lévő, zajos madár kétségtelenül zavarja a fészektelepek közelében lakók nyugalmát. Károgása
nem nevezhető fülemüledalnak, költési időszakban a kora hajnaltól késő estig tartó folyamatos
ricsajozását nehezen tűrik az emberek. A problémát fokozza, hogy a panelok között még fel is
erősödik a hanghatás. Ürülékével és a fészekbe hordott, majd elhullajtott anyagokkal szennyezi
a fák alatti területeket, ami különösen a közintézmények, parkolók, játszóterek, üzletek és szó-
rakozóhelyek környezetében okoz folyamatos feszültséget.

A varjak pécsi jelenléte kezdetben nem okozott különösebb problémát, részben a kolóniák
viszonylagos kicsinysége, illetve jó területi elhelyezkedése miatt. Később még az olyan nagy fé-
szektelepek kialakulása sem jelentett gondot, mint a bőrgyár területén lévő, mert ez nem lakó-
környezetben jött létre. Ennek a fészektelepnek fokozatos megszűnésével azonban már
jelentkeztek az első lakossági panaszok, mert a varjak egy része a köztemető és a Shell benzinkút
közötti területre költözött át. Itt a temető nyugati oldalán húzódó sétány közelében és a virág-
árusok standjainál ürülékszennyezésükkel már jelentős zavaró hatást fejtettek ki. A helyzet odáig
fajult, hogy 2008 áprilisában a fészkek egy részét engedély nélkül leverték. Fiókás és tojásos fé-
szekaljak egyaránt megsemmisültek. Az esetet rendőrségi vizsgálat követte, majd a zöldhatóság
szankciókat is alkalmazott az elkövetővel szemben. A területen az utóbbi években csökkent a
varjúpárok száma, illetve egy részük a közúttól beljebb eső területrészre költözött át, ezért a fe-
szültségek mára némileg enyhültek.

A varjak számára – és tegyük hozzá a lakosság számára is – az igazi csapást a Kertvárosban,
a Nagy Imre utca északi végében található kiserdő kivágása jelentette. Az első fészkelőpárok
2002. évi megjelenése után ebben az erdőfoltban 2010-re a megye legnagyobb, 160 párból álló
kolóniája alakult ki. Fészkelésükkel itt még nem okoztak különösebb problémát. Az erdő nagy
részét 2011 márciusában engedéllyel kivágták. A beruházó bevásárlóközpontot álmodott helyére,
melynek kivitelezése azóta sem kezdődött el. Előre megjósolható volt, hogy a varjak a közeli
panelok között vernek majd új tanyát. Így is történt! Beözönlöttek a Keszüi út  és a Berek sétány
közötti területre, ahol a magas platánfák ideális fészkelési lehetőségeket biztosítottak számukra.
Jutott belőlük a Nagy Imre utca teljes hosszában húzódó fasorokba és Kertváros más részeibe is.
Az új kolóniák kialakulása súlyos feszültségeket keltett az ott lakók körében. A panaszáradat ha-
tására döntött úgy az önkormányzat, hogy engedélyt kér a zöldhatóságtól a Berek sétányon lévő
és a Kamilla utcai fészkek eltávolítására. Erre 2012 tavaszán, még a varjak költési időszakának
kezdete előtt került sor. A varjak a fészkek többszöri eltávolítását követően ezekről a helyekről
a környékbeli utcákba költöztek át. A megoldás tehát igazi eredményre nem vezetett, sőt a ko-
rábbiakhoz hasonló problémákat generált.



A kivágott kiserdő Pécsett (Fotó: Bank László)

Van-e megoldás?

Előrebocsátjuk, hogy a varjak városi jelenlétének zavaró hatásait mindenki számára meg-
nyugtató módon lehetetlen kiküszöbölni. A varjak új életteret foglaltak el a belterületeken, ahol
jól érzik magukat. A külterületi részekre történő visszaköltözésükre kevés az esély, bár erre az
utóbbi időben is voltak példák. 2004-ben Királyegyházán, az egyik kis erdőfoltban nagylét-
számú, 186 páros telep alakult ki. A varjak egy része Szentlőrinc belterületéről érkezhetett ide.
2006-ban már 324 pár alkotta a telepet. Ez volt minden idők legnagyobb varjúkolóniája a me-
gyében. 2009-ben azonban a varjak végleg elhagyták a helyet, és ismét Szentlőrincre költöztek
be. Hasonló helyzet alakult ki Pécs közelében is. 2002-ben a pogányi repülőtér melletti akácos-
ban 61 pár varjú vert tanyát. Ezek a madarak valószínűleg a pécsi fészkelők közül származtak.
A következő évben viszont már egyetlen párt sem találtunk itt. Az esetekből látható, hogy a var-
jak külterületi fészkelési próbálkozásai kérészéletűnek bizonyultak. Mindez azt igazolja, hogy
a városi környezetben sokkal könnyebben találják meg táplálékukat, mint a mezőgazdasági te-
rületeken az intenzív gazdálkodás viszonyai között. Nyilvánvaló, hogyha a lakott területeken
képződő, számukra táplálékot biztosító szemét mennyiségét sikerülne jelentősen csökkenteni,
akkor a vetési varjak urbanizálódási folyamata akár meg is fordulhatna, és nagyobb számban
költöznének vissza természetes fészkelőhelyeikre, hiszen ott már nem üldözik őket. Napjainkban
azonban továbbra is a belterületeket részesítik előnyben. A városi fészektelepek zavarása, a fész-
kek leverése miatt még jobban szétszóródnak, és sokkal több helyen okoznak gondokat.

Az ürülékszennyezés ellen a kis létszámú kolóniák esetében lehet eredményesen védekezni.
Költési időszakban a fák alá kihelyezett napernyőszerű ponyvákkal felfoghatjuk az „égi csa-
pást”. A módszert már korábban sikerrel alkalmaztuk Pécsett, a Németh László utcai óvodában.
A közterületeken, főleg a nagyobb kolóniák esetében viszont nehéz hasonló megoldást találni.
A parkolókban segíthet, ha odafigyelünk a varjak jelenlétére, és nem azok alá a fák alá állunk
be járművünkkel, ahol a varjak fészkei vannak. Májustól kezdve a teljesen kifejlődött lombozat
már felfogja az ürülék egy részét, majd a fiókák május végi, június eleji kirepülése után az ürü-
lék okozta probléma fokozatosan megszűnik.
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A varjak zajossága ellen viszont nehéz bármit is tenni. Érthető az ellenszenv főleg az idősek,
kisgyerekes családok nyugalmát zavaró állandó károgás ellen, de a közlekedés és az utca egyéb
zajai vajon mennyivel elviselhetőbbek számunkra? A varjakat kárhoztatjuk puszta létezésükért,
saját kényelmünk miatt.

Éljünk velük együtt!

E kiadványunkban a kialakult helyzetért senkire nem kívánunk kígyót-békát kiáltani. Be-
mutattuk azokat az okokat, amik a varjúprobléma kialakulásához vezettek. Ezt a helyzetet, mi
magunk, emberek idéztük elő rossz döntéseinkkel, önző magatartásunkkal. A felelősséget pedig
sajnálatos módon a varjakra kívánjuk hárítani. Amikor ítéletet mondunk felettük, vegyük fi-
gyelembe azt is, hogy az általunk eldobált szerves hulladék nagy részét a varjak takarítják el.
Megfigyelhető, hogy naponta módszeresen végigfésülik a közterületeket, parkokat, és minden
ehető szemetet elfogyasztanak. Évente több tonna hulladék végzi a varjak gyomrában. Vajon
a kutyatulajdonosok összeszednek-e kedvenceik után ekkora mennyiségű ürüléket egy évben?

Baranyában a vetési varjú állománya töredékére csökkent, a látszat ellenére már-már kipusz-
tulásuktól kell tartani. Ne tévesszenek meg bennünket az októbertől márciusig itt tartózkodó
nagy varjúcsapatok, mert ezek nem a mi varjaink, hanem zömmel a Kelet-Európai-síkságról te-
lelni érkező csapatok, melyek a tavasz beköszöntével visszatérnek keleti költőterületeikre. Nin-
csenek adatok arra nézve, hogy a Kárpát-medencén kívül költő vetési varjak fészkelésre
megtelepednének nálunk! A megyei állomány fennmaradása nagyrészt a pécsi polgárok jóindu-
latán, toleranciáján múlik. Egy európai kulturális fővárosban nem lehet megoldás a fészkek le-
verése. Lenni kell bennünk annyi jóindulatnak, hogy a számunkra „kellemetlen” madárfajok
jelenlétét is elviseljük, és ugyanúgy fontosnak tartjuk védelmüket, mint a fecskéét, gólyáét és a
többi madárfajét. Tanuljunk meg együtt élni velük!

Varjúfiókák (Fotó: Solt Szabolcs)
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