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A Szeged-kiskundorozsmai Hosszúhát madárvilága 1990-
2011 között 
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Bevezetés 

 

Jelen dolgozatban 21 év madármegfigyelés adatait dolgoztam fel 1990 és 2011 közötti 

időszakról. Márciustól szeptemberig havi 1-2 alkalommal, szeptembertől márciusig, tehát a 

téli időszakban pedig összesen 2-3 alkalommal jártam be.  

Ehhez a munkához további megfigyelők adatait is felhasználtam, így többen is 

figyelemmel kísértük mind a fészkelő, mind a vonuló madárállományt.  

Egyes fajok esetében, mint például a gulipán és a gólyatöcs, legalább olyan jó fészkelő 

állomány tartózkodott a szikkasztón, mint a környékbeli szikes pusztákon és mesterséges 

halastavakon. A költés eredményességét itt csak a tavaszi esők veszélyeztették, míg az utóbbi 

területen a tavaszi mederárasztások, tófeltöltések is. Az aszályosabb évek a parti madaraknak 

és a cséreknek, míg a belvizes esztendők a vöcsköknek, réceféléknek, sirályoknak kedveztek.  

 

A terület bemutatása 

 

A vizsgált területek a Szeged-Kiskundorozsma és Szatymaz között elterülő szántóföldi 

környezetben helyezkednek el. A megfigyelt terület, beleértve a környező szántókat is, kb. 

350 hektár. Vonzáskörzetükben találjuk északi irányban a szegedi Fehér-tavat, kb. 1 km-

nyire, déli irányban kb. 2-3 km-re pedig a dorozsmai Nagyszéket, amely ex-lege védett 

terület.  

A közeli sertéstelep hígtrágya-szikkasztója, (későbbiekben csak szikkasztó), 

szabálytalan alakú terület, melynek alapterülete hozzávetőlegesen 2 hektár. Medrében, 

hosszanti irányban, egy bakhát található, mely kb. 5m széles és 80-100 m hosszú. Magassága 

nem egyforma, így a víz több helyen ellepi, ezáltal négy szigetet alkot. A bakhát utolsó 15-20 

m-es szakasza, valamint a szigetek teljesen növényzet-mentesek a fészkelési időszakban, 

mivel a téli csapadék miatt megemelkedő vízszint ellepi ezeket a részeket. A szigetek 

alapterülete 4-10 négyzetméter között van, de ez függ a mindenkori vízszint magasságától is. 

Átlagos vízmélysége 50-70 centiméter.  

A szikkasztó mellett keleti irányban egy mélyebb fekvésű területet találunk, mely a 

szikkasztó „öntésterülete”. Ez a terület egész évben mocsaras jellegű, a 

csapadékviszonyoknak megfelelően változik mérete és a vízmélysége, néhány cm-től a 150-

170 cm-es mélységig. A területet zömmel nád borítja, illetve keskeny, és széles levelű 

gyékény. Ez a növényzet ideális élőhelyet teremt a nádban költő madárfajoknak..  
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A Szeged-kiskundorozsmai Hosszú-hát áttekintő térképe 

 

A homokbánya a szikkasztótól nyugati irányban helyezkedik el. Itt a termelést sokáig 

szüneteltették, de az autópálya-építkezések miatt 2000-ben újra termelésbe vonták. Míg a 

szikkasztó területéből az autópálya-építés csak elvett területet, addig a régi homokbánya 

területénél újabb élőhelyek alakultak ki. Az egykori partifecske- és gyurgyalag- fészkelő-

helyek most ismét felvirágoztak.  

A homokfal 2004-ben 1,5-2m magas és 40-50m hosszú volt. 2008-ra a bánya mérete 

elérte a kb. 800-1000 m x 80-150 m-t, különböző hosszúságú és méretű falakkal. Ezen a 

hatalmas területen a kotrás mélységétől függően, különböző méretű és mélységű tavak is 

kialakultak, melyek kiváló fészkelő helyei a gulipánnak és kis lilének. A bányászat 2009-ig 

tartott. Mivel az autópálya elkészült, a bányát fokozatosan, két év alatt betemették. Sajnos 

zömében építési betontörmelékkel és sittel hordták tele.  
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A homokbánya egy része 2008ban. Az előtérben gulipán fészek látható. (Fotó: Engi László) 

 

 

 
A bánya 2011januárban. Balról jól látható az építési törmelék. (Fotó: Engi László) 

 
 

Mivel ez a három terület eltérő vízzel, és növényzettel rendelkezik, mindenképpen külön kell 

vizsgálni őket. 

A vizsgált területeket földúton, az ún. Hosszúhát-dűlőn lehetett megközelíteni. Sajnos a 

sztráda erre a földútra épült, így ez már 2008 óta nem használható. 

A sziget kopár részein figyeltem meg a küszvágó csérek 5-30 párból álló fészkelő telepeit 

2003-ig, de itt költöttek a gulipánok is. A növényzettel sűrűn benőtt magasabb fekvésű 

területen dankasirály-kolóniák alakultak ki évről-évre, számuk 2-80 pár között mozgott. 

A szikkasztó „tavi” részéhez két öböl is kapcsolódik, melyekben a trágyalé szikkadtabb 

állapotú. Ezt az öblöt részesíti előnyben a gólyatöcs, melynek fészkelő állományát javarészt 

ezen a részen találtam. 
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Védelmi intézkedések 
 

Az 1990es évek közepén, a hosszan tartó aszály miatt erősen lecsökkent a vízszint. Ekkor a 

szőrmés ragadozók akadálytalanul bejárhattak a bakhátra, fiókákat gyűjteni.  

 Ezt látva Mészáros Csaba és Kókai Károly ásóval és lapáttal átásta teljes 

szélességében, kb. 5 méter hosszúságban a bakhát „tövi részét”,amellyel megakadályozták a  

ragadozók bejutását. Ez az árok 2009-re beiszapolódott, és zömében feltöltődött. Ekkor 

Puskás Józseffel, és Mészáros Csabával újból akadályt építettünk. Ezúttal újra mélyítettük a 

nyomot, majd 2 akáckarót levertünk a bakhát két szélére. A karók közé drótkerítést 

feszítettünk, melynek alsó szélét lesüllyesztettük kb.80 cm mélységbe. Magassága 2 méter 

lett, hosszúsága pedig 5 méter. 

A 2011-es kiszáradásig nem tapasztaltunk szőrmés ragadozók miatti predációt. 

 

 
A bakhát „tövi” része, az átásott szakasszal 2003-ban. (Fotó: Engi László) 

 

Szintén az 1990-es évek közepén Mészáros Csaba és Kókai Károly épített egy 

raklapból és néhány pillepalackból egy úszó szigetet. Ennek 1,5 négyzetméter volt az 

alapterülete. Így próbálták megnövelni a fészkelésre alkalmas területet.  

Ez a sziget eléggé kezdetleges volt, így rövid idő alatt tönkre is ment.  

A 2000-es évek elején egy csapadékosabb periódus vette kezdetét, amely egy jelentős 

vízszintemelkedést vont maga után. Sajnos az autópálya nyomvonalát a szikkasztó 

szélesebbik részére jelölték ki. Az építkezést 2003-ban kezdték el, a szikkasztó egy részének 

betemetésével. Ezek a munkálatok csak fokozták az egyébként is jelentős mértékű vízszint-

emelkedést. Ennek köszönhetően a három sziget és a bakhát teljes hosszúságában „víz” alá 

került, megszüntetve a csérek és gulipánok fészkelő területét, illetve nagyban befolyásolva a 

dankasirályok későbbi területválasztását. Ezek a tényezők arra ösztönöztek, hogy újra 

mesterséges szigettel pótoljam a bakhát egy részét. Egy korábban, a szegedi méntelepi 

fehértóra épített és kipróbált mesterséges sziget mintájára, erre a területre is építettem 2 db. 

úszószigetet, 2004-ben.  
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A sziget paraméterei a következők: 1m x 2m-es deszkalap, melynek szélein 10cm 

magas deszkaperemet szögeltem. Az úszóképességet „raser”-zsákba tett pillepalackokkal 

értem el, zsákonként 14 db 2 literes palackkal. Mind a két sziget alá 5-5 zsák került. A 

deszkalapra a helyszínről szerzett iszapot terítettem. Az öt zsák palackban lévő levegőnek 

olyan nagy volt a felhajtó ereje, hogy az iszappal leterített asztal súlyát teljesen elbírta. A fa 

részek távol maradtak a víztől, így nem tudtak alulról korhadni. A szigetek rögzítését lánccal, 

valamint 1-1 db. karóval oldottam meg, úgy, hogy a két sziget egymástól függetlenül tudjon 

mozogni. Ennek előnye az, hogy követik a vízszintingadozást, illetve ha az egyik karó kidől, 

akkor csak az egyik sziget sodródik el, a másik a helyén marad. A két sziget együttes felülete 

4m
2
. Ezek a szigetek 5 évet bírtak ki. 2009 tavaszára mentek tönkre.  

Mivel ezzel egyidejűleg egy szárazabb időszak vette kezdetét, ami 2011-ben a 

szikkasztó teljes kiszáradásában csúcsosodott ki, a szigetekre már nem volt szükség. A 

maradványokat összegyűjtöttük, és szeméttelepen elhelyeztük. 

 

 
Költésben lévő küszvágó csérek a két mesterséges szigeteken, 2005-ben. (Fotó: Engi László) 
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A szikkasztó 2011 nyarán. Középen a három sziget, távolabb a bakhát. (Fotó: Engi 

László) 

 

 

 

 

Szintén 2004-ben a bakhát legmagasabb, félig szárazon maradt- részét, egy kb. 4-5 m
2
-es 

területen sikerült 15cm-rel megemelni. A tavaszi csapadék miatt csak ez a megemelt szakasz 

maradt szárazon, a többi teljesen elmerült. Ezt követően 2009-ben elkezdett apadni a vízszint. 

 

 

 
A feltöltést lapáttal végeztem (Fotó: Engi László) 
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Félkész állapotban (Fotó: Engi László) 

 

 

Eredmények 

 
Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis) 

Státusz: Rendszeres, kisszámú költő. 1-3 pár 

Megfigyelés: A megfigyelések zöme a szikkasztón történt. Ritkábban az öntésterületeken. A 

homokbányában csak elvétve fordult elő. 

 

Vörösnyakú vöcsök (Podiceps grisegena) 

Státusz: Alkalmi vendég 

Megfigyelés: Egy esetben fordult elő. A szikkasztó vizében 2 juvenilis korú példány 

tartózkodott 2006. augusztus 1-én.  

 

Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis) 

Státusz: 2006-tól rendszeres, kisszámú költő. 1-3 pár. 

Megfigyelés: Mindhárom területen megfigyelhetőek. 

 

Bölömbika (Botaurus stellaris) 

Státus: Rendszeres, kisszámú költő. 1-2 pár. 

Megfigyelés: Kizárólag az öntésterületeken lehet vele találkozni, amint nászidőszakban a 

hangját hallatja. 
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Bakcsó (Nycticorax nycticorax) 

Státusz: Rendszeres, kisszámú vendég. 

Megfigyelés: Az öntésterületeken lehet vele találkozni, a szikkasztót elkerüli. Legnagyobb 

csapata 50 példány volt. 

 

Üstökös gém (Ardeola ralloides) 

Státusz: Alkalmi vendég. 

Megfigyelése: Igen ritkán kerül szem elé, főként a kora reggeli, és esti időszakban a 

szikkasztón, és az öntésterületeken. 

  

Kis kócsag (Ergetta garzetta) 

Státusz: Alkalmi vendég. 

Megfigyelése: Igen ritkán kerül szem elé az öntésterületekről, magányosan, vagy néhány 

példányos csapatokban. 

 

Nagy kócsag (Ergetta alba) 

Státusz: Rendszeres vendég. 

Megfigyelés: általában magányosan lehet látni a környező szántóföldeken, amint pockokra, 

sáskákra vadásznak. 

 

Szürkegém (Ardea cinerea) 

Státusz: Rendszeres vendég. 

Megfigyelés: általában magányosan, néha kisebb egyed számban lehet látni a környező 

szántóföldeken, amint pockokra, sáskákra vadásznak, de bejárnak az öntésterületekre is. 

 

Vörös gém (Ardea purpurea) 

Státusz: Alkalmi vendég. 

Megfigyelés: Igen ritkán, alkonyat idején lehet látni az öntés területek fölött, amint átrepül. 

 

Fehér gólya (Ciconia ciconia) 

Státusz: Alkalmi vendég a környező falvakból.  

Megfigyelés: A szántókra jár táplálékért. 

 

Batla (Plegadis falcinellus) 

Státusz: Ritka kóborló 

Megfigyelés: A területről egy megfigyelése származik. (Domján András) 

 

Kanalasgém (Platalea leucorodia) 

Státusz: Ritka vendég. 

Megfigyelés: 2009 08 10. 4ad+3 juv. példány.  

 

Nagy lilik (Anser albifrons) 

Státusz: Ritka vendég.  

Megfigyelés: Egy esetben fordult elő a területen, 2005. 04. 04-én a szikkasztó bakhátján 

pihent egy példány. 

 

Nyári lúd (Anser anser) 

Státusz: Szórványos vendég. 

Megfigyelés: Megjelenése 2005től egyre gyakoribbá vált. 
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Nyári ludak (Fotó: Engi László) 

 

Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) 

Státusz: Ritka vendég 

Megfigyelés: 2005. január 15-én a homokbánya befagyott vizére szállt 6 példány pihenni. 

Később előkerült egy botulizmusban elpusztult példánya is a szikkasztóról. 

 

Fütyülő réce (Anas penelope) 

Státusz: Kis számú, rendszeres vendég. 

Megfigyelés: Kizárólag a szikkasztó vizén lehet látni. 

 

Kendermagos réce (Anas strepera) 

Státusz: Ritka vendég. 

Megfigyelés: Egy alkalommal, 1997. március 15én, 1 pár tartózkodott a szikkasztón. 

 

Csörgő réce (Anas crecca) 

Státusz: Gyakori vendég, rendkívül ritka költőfaj. 

Megfigyelés: Mindhárom területen meglehet figyelni, akár több száz egyedből álló csapatait 

is. 2010. július 9-én 2 adultus madár megfigyelése 10 fiókával, amely egyike az elmúlt 10 év 

ritka alkalmainak, amikor a faj költése bizonyított volt Magyarországon.(Bérdi Gergő-

Gyarmati Gábor) 

 

Tőkés réce (Anas platyrhynchos) 

Státusz: Rendszeres, kisszámú költő. 1-5 pár. 

Megfigyelés: Mindhárom területen meglehet figyelni, akár több száz egyedből álló csapatait 

is. 

 

Nyílfarkú réce (Anas acuta)  

Státusz: Alkalmi vendég 

Megfigyelés: Magányos példányai a szikkasztóról kerültek elő, összesen három alkalommal. 

 

Böjti réce (Anas querquedula) 

Státusz: Rendszeres, kisszámú vonuló. 

Megfigyelés: Főként a szikkasztóról, ritkábban az öntésterületekről kerülnek elő. 
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Kanalas réce (Anas clypeata) 

Státusz: Rendszeres, gyakori költő. 5-10 pár. 

Megfigyelés:Költésük a szikkasztón, és az öntésterületeken volt tapasztalható. A 

homokbányát csak vonuláskor, pihenés céljából használták. 

 

Barátréce (Aythya ferina) 

Státusz: Rendszeres, gyakori költőfaj. 15-30 pár.  

Megfigyelés: A leggyakoribb költő récefaj. Költésük a szikkasztón, és az öntésterületeken 

volt tapasztalható. A homokbányát csak vonuláskor, pihenés céljából használták 

 

Cigányréce (Aythya nyroca) 

Státusz: 2008-tól költő. 1-3 pár. 

Megfigyelés: Előfordulásuk 2005 óta egyre gyakoribbá vált. Évi 2-3 példány. 

 

Barna rétihéja (Circus aeruginosus) 

Státusz: Rendszeres, kisszámú fészkelő. 1-3 pár. 

Megfigyelés: Költésük az öntésterületek nádasaiban, gyékényeseiben tapasztalható. 

 

Kékes rétihéja (Circus cyaneus) 

Státusz: Kis számú téli vendég. 1-5 példány. 

Megfigyelés: A területen októbertől március elejéig figyelhetőek meg, amint a 

szántóföldekről áthúznak a nádas, illetve gyékényes fölé énekesmadarakra vadászni. Legtöbb 

egyszerre látott példányszámuk 3 hím, és 2 tojó volt.  

 

Hamvas rétihéja (Circus pygargus) 

Státusz: Ritka kóborló  

Megfigyelés: A tárgyalt időszakból 5 megfigyelése van 

 

Héja (Accipiter gentilis) 

Státusz: Alkalmi kóborló. 

Megfigyelés: A területen átrepülő példányokkal lehet találkozni. 

 

Karvaly (Accipiter nisus) 

Státusz: Alkalmi kóborló. 

Megfigyelés: A területen átrepülő példányokkal lehet találkozni. 

 

Pusztai ölyv (Buteo rufinus) 

Státusz: Ritka kóborló 

Megfigyelés: Egyetlen megfigyelése 1997. augusztus 8án volt, 1példány.(Kókai Károly)  

 

Törpesas (Aqila pennatus) 

Státusz: Ritka kóborló 

Megfigyelés: A területről egyetlen megfigyelése származik. Ampovics Zsolt 2010. június 6-án 

figyelt meg, és fotóval dokumentálta egy adult korú, világos változatú példány átrepülését. 
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Törpesas (Fotó: Ampovics Zsolt) 

Vörös vércse (Falco tinnunculus) 

Státusz: Kis számú költőfaj.  

Megfigyelés: A vércsepárok szarkafészkekben költenek. 

 

Kis sólyom (Falco columbarius) 

Státusz: Rendszeres téli vendég, 1-3 példány. 

Megfigyelés: A terület bokrosai között megbúvó énekes madarakra vadászó példányait lehet 

látni. 

 

Kabasólyom (Falco subbuteo) 

Státusz: Rendszeres vendég. 

Megfigyelés: 1993 és 1997 között alig 2 kilométerre volt egy fészkük. Ebben az időszakban 

mindennapos volt a madarak jelenléte. Aztán 1998-ban a fészket tartó fa kidőlt. 

Ekkor egy hosszú időszak vette kezdetét, ami csak évi 1-2 megfigyelést adott, vonulási 

időszakban. Ennek az autópálya építése vetett véget, mivel a homokbányában jelentős parti 

fecske telep jött létre, a sólymok újra revírt foglaltak. 2004-től újra mindennapossá vált, hogy 

vadászó, adultus korú madarakat lehetett látni a területen, illetve kirepülés után a fiatal 

sólymokat is meg lehetett figyelni, amint a fiatal parti fecskéket hajtják. Mivel 2008-ban a 

bánya falait, illetve dombjait elsimították, elhordták, a parti fecskék elhagyták a területet. 

Ennek következményeként a sólymok is újra eltűntek, mint fészkelő faj. 

 

Kerecsensólyom (Falco cherrug) 

Státusz. Alkalmi kóborló, átrepülő. 

Megfigyelés: Az év bármely szakában feltűnhet.  

 

Vándorsólyom (Falco peregrinus) 

Státusz: Alkalmi kóborló, átrepülő. 

Megfigyelés: Az év bármely szakában feltűnhet.  
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Fürj (Coturnix coturnix) 

Státusz: Rendszeres fészkelő  

Megfigyelés: A területet övező szántókon találhatóak. 

 

Guvat (Rallus aqaticus) 

Státusz: Rendszeres fészkelő.  

Megfigyelés: A szikkasztón éppúgy megtalálható, mint az öntésterületeken. Mivel ezek a 

gyékényes-nádasos részek nagy kiterjedésűek, és az autópálya is kettévágja, a költő állomány 

nagyságát csak nagy pontatlansággal lehetne felmérni. Az itt élő madarak kemény, fagyos 

teleken elhagyják a területet, és behúzódnak fehér tóra. 

 

Vízityúk (Gallinula chloropus) 

Státusz: Rendszeres költő. 1-3 pár. 

Megfigyelés: Zömében a szikkasztón lehet megfigyelni, lényegesen ritkábban az 

öntésterületeken. 

 

Szárcsa (Fulica atra) 

Státusz: Rendszeres költő. 10-30 pár. 

Megfigyelés: Zömében a szikkasztón lehet megfigyelni, ritkábban az öntésterületeken. 

 

Daru (Grus grus) 

Státusz: Rendszeres őszi vendég. 

Megfigyelés: A fehér tóról kihúzó madarak járnak a környező szántóföldekre táplálkozni. 

Megfelelő vetés kultúra esetén akár több ezres példányszámban. 

 

 
Gólyatöcs (Fotó: Engi László) 
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Gólyatöcs (Himantopus himantopus) 

Státusz: Rendszeres költő. 2-17 pár 

Megfigyelés: Fészkeiket zömében a szikkasztó ingoványosabb részein, növényi szárakból 

építik. Ez az építmény sokszor eléri a 10-15 cm-es magasságot. Ezáltal szinte kizárt, hogy 

vízszínt emelkedés miatt mennyen tönkre a fészekalj. Fészekmélyedést csak kivételesen 

aszályos években kaparnak, melyet gyengén bélelnek. Mivel ez a faj a földön fészkel, 

rendkívül érzékenyen érinti a fészkelési időben történő esőzés. A 2005-ös évben sok, egymást 

követő, nagy erejű víztömeg zúdult alá. Így, felülről mosva el a fészkeket. Ebben az évben 2 

pár fészkelt a területen, de csak a második pótköltésük lett sikeres. Még a két fészekaljat is 

megtaláltam, melyeket egyértelműen az esővíz mosott el 
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Gulipán (Recurvirostra avosetta) 

Státusz: Rendszeres költő. 0-32 pár. 

Megfigyelés: Fészkelésre főként a szikkasztó bakhátját, illetve a szigeteket használják. Kisebb 

számban a bányában lévő homokpadokat. Földön fészkelő faj lévén, őket is érzékenyen 

érintik a tavaszi esőzések. A gólyatöccsel ellentétben kivétel nélkül fészekmélyedést 

kaparnak, melyet csak gyengén, vagy egyáltalán nem bélelnek. Sok esetben találtam a csupasz 

talajra rakott fészekaljakat. Ezekbe a fészekmélyedésekbe már a legkisebb záporeső is 

összegyűlik, ezáltal meghiúsítva a költést. Ugyanakkor egy aszályosabb tavaszon még a 

szegedi fehértót is megszégyenítő költési eredményeket produkál. 2001ben 32 pár, 2010ben 

23 párból álló laza telepet alkottak. Ehhez még hozzá jött a homokbányában lévő 3 fészekalj. 

Szerencsére elmondható, hogy ebben az évben minden pár sikeresen költött. Mivel a fészkek 

szigeteken voltak, a szőrmés ragadozók miatti predáció nem volt jelentős 
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Gulipán (Fotó: Engi László) 

 

 

Gulipán 2000-2011
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Székicsér (Glareola pratincola) 

Státusz: Ritka kóborló. 

Megfigyelés: Egyetlen megfigyelése 2004 08 21-én történt, Domján András látott 8 példányt 

a szikkasztón) 
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Kis lile (Charadrius dubius) 

Státusz: Rendszeres fészkelő. 1-5 pár. 

Megfigyelés: Fészkelő helyeit a bakháton, illetve a homokbányában lehetett megtalálni. 

 

 

 
Kis lile (Fotó: Engi László) 

 

Parti lile (Charadrius hiaticula) 

Státusz: Alkalmi kóborló 

Megfigyelés: A vonulási időben, kizárólag a bakhát növényzetmentes részeit, illetve a kopár 

szigeteket látogatja. 

 

Ezüstlile (Pluvialis squatarola) 

Státusz: Ritka kóborló 

Megfigyelés: Igen ritkán, a homokbányában lehetett megfigyelni. 2006-2009 között, összesen 

három alkalommal.   

 

Bíbic (Vanellus vanellus) 

Státusz: Rendszeres költő. 5-15 pár. 

Megfigyelés: Költésre a szikkasztót, és annak öntésterületét használják. A bakháton, illetve a 

szikkasztó külső szélein, illetve belvizes 5-10 centis búzakelésben építik fészkeiket. 

 

Apró partfutó (Calidris minuta) 

Státusz: Rendszeres, kisszámú nyári kóborló. 

Megfigyelés: Kizárólag a bakháton, és a szigeteken volt megfigyelhető, egyszerre maximum 5 

példány. 

 

Temminck-partfutó (Calidris temminckii) 

Státusz: Rendszeres, kisszámú nyári kóborló. 

Megfigyelés: A szikkasztó kopár részeit, és a homokbányát egyaránt látogatták.  

 

Vándorpartfutó (Calidris melanotos) 

Státusz: Ritka kóborló. 
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Megfigyelés: A területen két megfigyelése ismert. Az első felbukkanását Mészáros Csaba 

észlelte, 2009.július 26-án. A második, 2011.szeptember 17-én történt. (Ampovics Zsolt) 

 

 

Sarlós partfutó (Calidris ferruginea) 

Státusz: Rendszeres, kisszámú nyári kóborló. 

Megfigyelés: Kizárólag a bakháton, és a szigeteken volt megfigyelhető, egyszerre maximum 

5 példány. 

 

Havasi partfutó (Calidris alpina) 

Státusz: Rendszeres nyári kóborló. 

Megfigyelés: A bakháton, a szigeteken, illetve a homokbányában egyaránt megfigyelhető 

volt. 

Ez a faj van legnagyobb példányszámban a területen. Maximum 60 pld. 

 

Sárjáró (Limicola falcinellus) 

Státusz: Ritka kóborló. 

Megfigyelés: Egyetlen megkerülése 2006. augusztus 18-án történt. Domján András 2 példányt 

látott a szikkasztó bakhátján. Másnap hajnalban egy példányt a homokbányában sikerült 

hálóval megfogni és gyűrűvel ellátni. 

 

Pajzsos cankó (Philomachus pugnax) 

Státusz: Rendszeres őszi-tavaszi vonuló. 

Megfigyelés: A vonuló madarak „fénykorukat” az 1990-2005 közötti időszakban élték. Ebben 

az időszakban még működött a sertés hizlalda miatti szennyvízcső hálózat, amelyen keresztül 

napi szinten kiengedték a friss trágyalét a szikkasztóba. Legnagyobb megfigyelt csapatuk kb. 

500 példány volt. Mivel a szivattyúzást 2004 körül abbahagyták, a madarak létszáma esni 

kezdett. Mára alig 100-150 példányt lehet egyszerre látni. A trágyalé hiánya valószínűleg 

táplálékhiányt okozott ennek a fajnak.  

 

Sárszalonka (Gallinago gallinago) 

Státusz: Kis számú, rendszeres vendég. 

Megfigyelés: Előfordulása a szikkasztón, és az öntésterületeken van. 

 

Nagy goda (Limosa limosa) 

Státusz: Alkalmi kóborló. 

Megfigyelés: Évente 1-2 példányt lehet látni a bakháton, illetve a szigeteken. 

 

Kis goda (Limosa lapponica) 

Státusz: Ritka kóborló 

Megfigyelés: A területen egy megfigyelése volt. (Domján András)  

 

Kis póling (Numenius phaeopus) 

Státusz: Rendszeres, kisszámú kóborló 

Megfigyelés: A környező szántókra,a szegedi Fehér-tóról kijáró nagy pólingok közé vegyülve 

járnak. A területen a legnagyobb létszámú csapata 28 példányból állt. 

 

Nagy póling (Numenius arquata) 

Státusz: Rendszeres vendég. 
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Megfigyelés: A környező szántókra járnak táplálkozni. Csapataik elérik a 250-300-as 

példányszámot is. 

 

 

 

Füstös cankó (Tringa erythropus) 

Státusz: Kis számú, rendszeres vendég. 

Megfigyelés: Főként a bakháton, és a szigeteken fordulnak elő. 

 

Piroslábú cankó (Tringa totanus) 

Státusz: Rendszeres, kisszámú fészkelő. 0-3 pár. 

Megfigyelés: Kizárólag a szikkasztót választják fészkelésre. 

 

Tavi cankó (Tringa stagnatilis) 

Státusz: Ritka kóborló. 

Megfigyelés: A területről összesen három alkalommal került elő. Mindhárom esetben a 

szikkasztón tartózkodott. 

 

Szürke cankó (Tringa nebularia) 

Státusz: Alkalmi kóborló 

Megfigyelés: Évente 1-2 megfigyelése ismert. Zömében a szikkasztóról, ritkábban a 

bányából. 

 

Erdei cankó (Tringa ochropus) 

Státusz: Kis számú, rendszeres vendég. 

Megfigyelés: Megkerülései a szikkasztóról, és a homokbányából származnak. 

 

 

 

Réti cankó (Tringa glareola) 

Státusz: Rendszeres vendég 

Megfigyelés: Zömében a szikkasztót, és az öntésterületeket kedvelik. Vonulási időben nem 

ritka a 40-50 példány megfigyelése sem. 
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Réti cankó (Fotó: Engi László) 

 

Billegető cankó (Actitis hypoleucos) 

Státusz: Kis számú, rendszeres vendég. 

Megfigyelés: Megkerülései a szikkasztóról, és a homokbányából származnak. 

 

 
Billegető cankó (Fotó: Engi László) 
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Kőforgató (Arenaria interpres) 

Státusz: Ritka kóborló 

Megfigyelés: Egy adata ismert a területről. 2005.07.30-án egy öreg példány tavi bénulásban 

elpusztult teteme került elő a homokbányából. 

 
 

Szerecsensirály (Larus melanocephalus) 

Státusz: Alkalmi költő. 1 pár.  

Megfigyelés: Annak ellenére, hogy minden évben, fészkelési időben 6-8 nászruhás madár is a 

területen tartózkodik, fészkelése mégis csak egy alkalommal fordult elő.  

 

 

Kis sirály (Larus minutus) 

Státusz: kisszámú, rendszeres vendég. 

Megfigyelés: Előfordulásai az utóbbi 5 évben vált gyakoribbá. Évi 3-5 példány megfigyelése 

ismert 

 

 
Kis sirály (Fotó: Engi László) 

 

Dankasirály (Larus ridibundus) 

Státusz: Rendszeres költő. 

Megfigyelés: Mivel 1990 és 2000 között a területet egy viszonylag alacsony vízállás 

jellemezte, ezért csak alkalomszerű, és kisszámú költés történt. A legelső fészektelep 2001 

tavaszán alakult ki. 2001 és 2010 között két jelentős veszteség érte a fészektelepet.  

Az első 2003-ban történt. Ekkor egy jelentős, 75 párból álló fészektelep alakult ki a 

szikkasztó melletti öntésterületen. A fészkek alig 10-15 cm-es vízre épültek. Sajnos ezt 

észrevette egy borz is. Az egyik területbejárásom során tapasztaltam, hogy az összes 

fészekből eltűntek a tojások, és mindenhol borznyomokat lehetett látni.  
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A második veszteség 2005-ben történt.  A 2004-2005-ös tél és a 2005-ös év tavasza 

kiadós mennyiségű csapadékot hozott, ami jelentősen megemelte az átlagosnál magasabb 

vízszintet. Ennek következtében a bakhát, és a három sziget „víz” alá került. Az erősen 

megemelkedett vízszint miatt a szikkasztó több helyen is kiöntött, újból tocsogóssá téve a 

szélső 15-20 m szélességben a mellette lévő búzaföldet. Ez újra arra sarkallta a 

dankasirályokat, hogy megint ide építsék a legtöbb fészket.  

A 2005-ös év volt az elmúlt 5 év második legjobb költési éve a fészkelő párok számát 

tekintve. Itt 40 pár költött laza telepet alkotva. A hideg, esős időjárás katasztrofális 

következményekkel járt. A fészkek, nagy része tojásos állapotban tönkrement. A kirepült 

fiatalokból alig tudtam 20-30 pld-t megfigyelni. Ugyanakkor ezzel egy időben láttam pótköltő 

madarakat. Borzpusztítás ebben az évben nem volt. Ennek ellenére mégis a következő évben 

érték el a legnagyobb költési sikerüket. 2006-ban 210 pár telepedett meg, és repítették 

fiókáikat. Ezt követően egy aszályosabb időszak vette kezdetét, ami egy gyors hanyatlást 

idézett elő, és 2010-re már csak alig 5 pár fészkelt a területen, kizárólag a bakháton. 

 

 

 Sárgalábú sirály (Larus michahellis) 

Státusz: Rendszeres kóborló 

Megfigyelés: A terület felett átrepülő példányokat lehet látni. 

 

Sztyeppi sirály (Larus cachinnans 

Státusz: Rendszeres kóborló 

Megfigyelés: A terület felett átrepülő példányokat lehet látni. 

 

Küszvágó csér /Sterna hirundo/ 

Státusz: Rendszeres fészkelő. 0-30 pár 

Megfigyelés: 1990 és 2011 között a bakháton, és a szigeteken költöttek, változó létszámban. 

2000 év elején elkezdődött egy csapadékosabb periódus.  A helyzetet az autópálya építése is 

rontotta. Ennek ellenére 2000 és 2011 között csak 3 évben maradt a terület, költés nélkül. A 
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vízszínt jelentős emelkedése miatt a fészkelő állomány 2004-ben a mesterséges szigetre 

szorult. Ebben az évben 4 pár repítette sikeresen a fiókáit. 2005-ben a területre 9 pár érkezett. 

Meglepetésemre szolgált, hogy a madarak kitartottak a terület mellett, és inkább 

összetömörültek, így már 9 pár fészkelt a szigeten, az előző évi 4 párhoz képest. Az időjárás a 

küszvágó cséreket érintette a legrosszabbul. A sziget borítását a helyszínről gyűjtött iszappal 

tettem természetesebb hatásúvá. Sajnos ennek nagy hátránya, hogy a csupasz földön lévő 

tojásaikat a sok eső elmosta, ezáltal kihűltek. Egyetlen tojásból sem kelt ki fióka. Ezek után 

felhagytak a költéssel és csak pihenni jártak vissza a szigetre. Július 17-én már 20-25 öreg 

madár tartózkodott a sziget körül, de fiatal madár egy sem. 2011 tavaszán már újra 23 párra 

emelkedett a bakháton költő csérek létszáma. Sajnos ez az év nem várt aszállyal sújtotta a 

vidéket. A szikkasztó teljesen kiszáradt, így a legutoljára kikelő fiókák valószínűleg a 

szőrmés ragadozók martalékává váltak. 

 
Küszvágó csérek (Fotó: Engi László) 
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Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus) 

Státusz: Rendszeres, kisszámú átvonuló. 

Megfigyelés: A szikkasztó vizén vadásznak. Legnagyobb csapata 2004-ben, 33 példány volt. 

 

Kormos szerkő (Chlidonias niger) 

Státusz: Kis számú, alkalmi átvonuló. 

Megfigyelés: A szikkasztó vizén vadásznak. Általában csak néhány példány figyelhető meg. 

 

Fehérszárnyú szerkő (Chlidonias leucopterus) 

Státusz: Ritka kóborló. 

Megfigyelés: A szikkasztó vizén vadásznak. A szerkő fajok közül ez a faj látható a 

legritkábban. 

 

 

Parlagi galamb (Columba livia f. domestica) 

Státusz: Rendszeres vendég 

Megfigyelés: A környező szántókon táplálkozó csapatait lehet megfigyelni. 

 

Örvös galamb (Columba palumbus) 

Státusz: Rendszeres költő.  

Megfigyelés: A környező szántókon táplálkozó csapatait lehet megfigyelni. Vonulási időben 

a gyülekező csapatai elérhetik a 80-100 példányt is. 

 

Balkáni gerle (Streptopelia decaocto) 

Státusz: Rendszeres költő.  

 

Vadgerle (Streptopelia turtur) 

Státusz: Rendszeres költő.  

  

Kakukk (Cuculus canorus) 

Státusz: Kis számú, rendszeres „költő”.  

Megfigyelés: Fészek parazita életmódja miatt nehéz megbecsülni a területre látogató madarak 

létszámát. A területen költő nádi énekeseket használja dajka madárnak. 

 

Erdei fülesbagoly (Asio otus) 

Státusz: Rendszeres, kisszámú költő.  

Megfigyelés: A környező fákra épült szarkafészkeket használja költőhelyül. 

 

Sarlósfecske (Apus apus) 

Státusz: Rendszeres kóborló. 

 

Gyurgyalag (Merops apiaster) 

Státusz: Rendszeres költőfaj. 0-12 pár. 

Megfigyelés: A homokbányában fészkeltek.1990 és 98 között változó mértékben, 0-5 pár 

között. 12 páros maximum létszámukat 2006ban érték el. Ezután egy gyors apadás kezdődött, 

és a bánya eltűnésével együtt tűntek el a madarak 
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Gyurgyalagok (Fotó: Engi László) 

 

Gyurgyalag 2000-2011
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Szalakóta (Coracias garrulus) 

Státusz: Alkalmi kóborló. 

Megfigyelés: Átrepülő madarakkal lehet találkozni, főleg vonulási időben. 

 

Búbos banka (Upupa epops) 

Státusz: Rendszeres vonuló. 

Megfigyelés: Előfordulásai a homokbányából, illetve a dűlőúton táplálkozó madarakról 

vannak. 

 



Fehér-tavi Ornitológiai Tábor 

Beszámoló 2013/I 

 

www.fotringing.hu  24 

Zöld küllő (Picus viridis) 

Státusz: Alkalmi kóborló. 

Megfigyelés: Szatymaz térségében mozgó példányokat lehet látni, hallani. 

 

Nagy fakopáncs (Dendrocopos major) 

Státusz: Rendszeres vonuló. 

 

Búbos pacsirta (Glareida cristata) 

Státusz: Rendszeres vonuló. 

Megfigyelés: Az autópálya szerviz útján táplálkozó példányokat lehet látni. 

 

Mezei pacsirta (Alauda arvensis) 

Státusz: Rendszeres költő. 10-30 pár. 

 

 

Parti fecske /Riparia riparia/  

Státusz: Alkalmi költő. 0-700 pár. 

Megfigyelés: Az első fészektelep 2000-ben alakult ki, 35 párral. A később létrejött 

nagyméretű meredek partfal adta lehetőségeket kihasználva, 2005-ben rekord mennyiségű, 

kb. 650-700 párra becsült fészekkolóniát hoztak létre. A kolónia felmérését költőüreg-

számlálással, és a területen mozgó öreg madarak becslésével végeztem, két hónapon 

keresztül, összesen négy alkalommal. Így a megsemmisült, illetve az időközben felhagyott 

üregeket ki tudtam hagyni a számlálásból. 

 Végeredményként elmondható, hogy június végére, egy párra átlagosan 2-3 üreg is 

jutott. Július elejére 1400-1500 költőüreget lehetett számolni annak ellenére, hogy az öreg 

madarak létszáma nem változott. A fészektelep ellenőrzésénél figyeltem föl arra, hogy július 

végén, augusztus elején újabb üregek keletkeztek. Ezek azonban feltehetően pihenő helyként 

szolgálhattak, mivel alig érték el a 15-20 cm-es mélységet. Összesen kb. 100-150 ilyen 

„pihenő” üreget találtam. A következő években a telep falainak elhordása miatt egy gyors 

hanyatlás kezdődött. 2007-ben már csak 250 pár fészkelt. Sajnos még költési időben ezt a 

falat is megbontották. Eredményesen mindössze 50 pár költött. Még ez év őszén a maradék 

falat is elbontották. Mivel a területen többé már nem volt fészkelésre alkalmas partfal, ez a faj 

eltűnt a területről. 
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Füsti fecske (Hirundo rustica) 

Státusz: Rendszeres vendég 

Megfigyelés: A terület felett vadászó példányait lehet látni. 

 

Molnárfecske (Delichon urbica) 

Státusz: Kis számú, rendszeres vendég. 

Megfigyelés: A terület felett vadászó példányait lehet látni. 

 

Parlagi pityer (Anthus campestris) 

Státusz: Alkalmi költő.  

  

Erdei pityer (Anthus trivialis) 

Státusz: Rendszeres vonuló. 

 

Réti pityer (Anthus pratensis) 

Státusz: Rendszeres vonuló 

 

Rozsdástorkú pityer (Anthus cervinus) 

Státusz: Rendszeres vonuló 

 

Havasi pityer (Anthus spinoletta) 

Státusz: Rendszeres vonuló, téli vendég. 

 

Sárga billegető (Motacilla flava) 

Státusz: Rendszeres költő.  

Megfigyelés: A területen megfigyelt alfajok: tumbergi, feldeggi, superciliaris. 

 

Barázdabillegető (Motacilla alba) 

Parti fecske 2000-2011
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Státusz: Rendszeres költő.  

 

Ökörszem (Troglodytes troglodites) 

Státusz: Rendszeres vonuló, téli vendég. 

 

Vörösbegy (Erithacus rubecula) 

Státusz: Rendszeres vonuló, téli vendég. 

 

Fülemüle (Luscinia megarhynchos) 

Státusz: Rendszeres költő.  

 

Rozsdás csuk (Saxicola rubetra) 

Státusz: Rendszeres vonuló. 

 

Cigánycsuk (Saxicola torquata) 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Hantmadár (Oenanthe hispanica) 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Feketerigó (Turdus merula) 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Fenyőrigó (Turdus pilaris) 

Státusz: Rendszeres téli vendég. 

 

Énekes rigó (Turdus philomelos) 

Státusz: Rendszeres vonuló. 

 

Szőlőrigó (Turdus iliacus) 

Státusz: Rendszeres vonuló, őszi, téli vendég. 

 

 

Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Foltos nádiposzáta (Achrocephalus schoenobaenus) 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Cserregő nádiposzáta 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Karvalyposzáta (Sylvia nisoria) 

Státusz: Rendszeres vonuló. 
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Kis poszáta (Sylvia curruca) 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Mezei poszáta (Sylvia communis) 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Barátposzáta (Sylvia atricapilla 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Csilpcsalpfüzike (Philloscopus collybita) 

Státusz: Rendszeres költőfaj. 

 

Szürke légykapó (Muscicapa striata) 

Státusz: Rendszeres vonuló. 

 

Kormos légykapó (Ficedula hypoleuca) 

Státusz: Rendszeres vonuló. 

 

Őszapó (Aegithalos caudatus) 

Státusz: Rendszeres vonuló, téli vendég. 

 
 

Kék cinege (Parus caeruleus) 

Státusz: Rendszeres vonuló, téli vendég. 

 

Sárgarigó (Oriolus oriolus) 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Tövisszúró gébics (Lanius collurio) 

Státusz: Rendszeres költő. 1-3 pár. 

 

 

Kis őrgébics (Lanius minor) 

Státusz: Rendszeres költő. 1-3 pár. 

 

Nagy őrgébics (Lanius excubitor) 

Státusz: Alkalmi téli vendég. 

 

Szarka (Pica pica) 

Státusz: Rendszeres költő.  

 

Csóka (Corvus monedula) 

Státusz: Rendszeres téli vendég. 

 

Vetési varjú (Corvus frugilegus) 

Státusz: Rendszeres téli vendég. 

 

Dolmányos varjú (Corvus corone) 

Státusz: Alkalmi kóborló. 
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Holló Corvus corax) 

Státusz: Alkalmi nyári kóborló. 

 

Seregély (Sturnus vulgaris) 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Mezei veréb (Passer montanus) 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Erdei pinty (Fringilla coelebs) 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Zöldike (Carduelis chloris) 

Státusz: Rendszeres téli vendég. 

 

Tengelic (Carduelis carduelis) 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Süvöltő Pyrrhula pyrrhula) 

Státusz: Rendszeres téli vendég. 

 

Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) 

Státusz: Rendszeres téli vendég. 

 

Citromsármány (Emberiza citrinella) 

Státusz: Rendszeres téli vendég. 

 

Nádi sármány (Emberiza schoeniclus) 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

Sordély (Miliaria calandra) 

Státusz: Rendszeres költő. 

 

 

 

Botulizmus 
Szinte minden évben lehet botulizmusban elhullott madarakat találni, de ez csak néhány 

példányt érint. Jelentősebb fertőzés két évben volt a területen. 2005-ben, és 2008-ban, bár ez 

utóbbi jóval kisebb volt. Eleinte nem volt célom a tavi bénulás részletes nyomon követése, 

bemutatása, de a 2005-ben bekövetkezett nagymértékű madár elhullást látva, nem hagyhattam 

figyelmen kívül.  

A 2005-ös fertőzés mindhárom területen megfigyelhető volt. A szikkasztó, és annak 

öntésterületén általában récéket, szárcsát találtam, ritkábban gólyatöcsöt. A homokbányában a 

partimadár-fajok voltak többségben. A homokbánya alacsony vize a nyári melegben gyorsan 

felmelegedett, így a baktériumok nagy számban, és gyorsan el tudtak szaporodni. 

A területen két pár gulipán összesen 6 fiókát röptetett. Augusztus 04-ére az elhullott 

gulipánok száma elérte a 11 pld-t. Vegyes korú madarak hullottak el. Gyakorlatilag a teljes 
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költés az öregekkel együtt megsemmisült. A gólyatöcs-pusztulás ugyanekkor 5 pld. volt. 

Mivel a fertőzés az öntésterületeken is dühöngött, függetlenül attól, hogy itt erős növény- 

vegetáció volt, még megbecsülni is lehetetlen, hogy ténylegesen hány madár eshetett 

áldozatul.  

  

A következő adatsor az élve megfigyelt, és az elpusztulva megtalált példányszámok arányát 

mutatja: 

 

2005.július 14-e gólyatöcs: 8 pld, elhullás nincs 

   gulipán: 8 pld, +5 tetem. 

2005.július 17-e gólyatöcs: 4 pld, elhullás nincs 

   gulipán: 16 pld, 1 legyengült madár. (később elpusztult) 

2005.július 27-e gólyatöcs: 41 pld, +3 tetem 

   gulipán: 22 pld, +4 tetem. 

2005.július 30-a gólyatöcs: 24 pld, +1 legyengült madár (később elpusztult) 

   gulipán: 12 pld, +1 tetem. 

2005.augusztus 04-e gólyatöcs: 4 pld, 1 legyengült madár (később elpusztult) 

   gulipán: 3 pld, elhullás nincs. 

  

2005. augusztus 04-ig gólyatöcsből 5 pld. hullott el, míg gulipánból 11 pld.  

 

Érdekesség, hogy az egyik területbejárás során találtam egy ad. kőforgatót (Arenaria 

interpres) is, ennek a fajnak ez volt az első megkerülése a területről. 

Vélhetőleg a táplálkozásbeli különbségek az okai az egyes fajok közötti eltérő 

mortalitásnak. Míg az egyik faj a táplálékkal kevesebb, addig a másik több fertőzött vizet vesz 

fel. 

Ha a területen legyengült madarat találtam, akkor azt a Szegedi Vadasparkba juttattam 

el. 

 

 

 

 

Összesített táblázat a 2005. évi (július-szeptember) tavi bénulás áldozatairól 

 

Magyar név Tudományos név Elhullott 

Kis vöcsök      Tachybaptus ruficollis 1 

Csörgő réce      Anas crecca 9 

Tőkés réce      Anas platyrhynchos 98 

Nyílfarkú réce      Anas acuta 1 

Böjti réce      Anas querquedula 52 

Kanalas réce      Anas clypeata 5 

Szárcsa      Fulica atra 32 

Gólyatöcs      Himantopus himantopus 18 

Gulipán      Recurvirostra avosetta 12 

Kis lile      Charadrius dubius 1 

Bíbic      Vanellus vanellus 3 

Pajzsoscankó       Philomachus pugnax 19 

Piroslábú cankó       Tringa totanus 1 
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Szürke cankó       Tringa nebularia 1 

Réti cankó       Tringa glareola 14 

Billegetőcankó       Actitis hypoleucos 1 

Kőforgató       Arenaria interpres 1 

Küszvágó csér       Sterna hirundo 1 

Kormos szerkő       Chlidonias niger 1 

Összesen   271 

 

 

 

 

 

 

Összesített táblázat a 2008. évi (július-szeptember) tavi bénulás áldozatairól: 

 

Magyar név Tudományos név Elhullott 

Bütykös ásólúd Tadorna tadorna 1 

Tőkés réce Anas platyrhynchos 5 

Kis lile Charadrius dubius 1 

Sarlós partfutó Calidris ferruginea 1 

Pajzsoscankó Philomachus pugnax 8 

Piroslábú cankó Tringa totanus 1 

Réti cankó Tringa glareola 3 

Küszvágó csér Sterna hirundo 2 

Összesen   22 
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Tőkés réce, és bütykös ásólúd maradványai a szikkasztóról (Fotó: Engi László) 

 

 

 
Gulipán, gólyatöcs és havasi partfutó tetemek a bányából. (Fotó: Engi László) 
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Összegzés 

 

A vizsgált területek teljesen mesterségesek, folyamatosan változtak, de ennek ellenére 

a madarak előszeretettel választották, választják ki táplálkozó- és fészkelő hely céljára. Úgy 

gondolom, a 21 év alatt megfigyelt 145 madárfaj –különösen a fokozottan védett fajok-

fészkelő mennyisége miatt talán érdemes lenne a területet egy helyi védettségi státusszal 

megvédeni a további pusztulástól, vagy a teljes eltűnéstől. A 2007-es év rendkívüli aszállyal 

sújtotta a területet, és a 2008-as év is csekély vízpótlást hozott. Ezáltal elindult egy 

kiszáradási folyamat. A homokbányában őszre teljesen eltűnt a víz. A szikkasztón 2009-re 

újra felszínre került a bakhát, így visszaállt az eredeti, fészkelésre alkalmas állapot. A 

területre kihelyezet szigettel sikerült átvészelni a magas vízállásos időszakot, így elmondható, 

hogy megtérült a bele fektetett energia. Mesterséges szigetet számtalan természetes anyagból 

lehet építeni. Azzal a ténnyel, hogy mennyire természetbarát anyagokból, és mekkora szigetet 

építettem lehetne vitatkozni, de akkor ez volt a legolcsóbb és a legkönnyebben elérhető 

építőanyag, illetve ekkora méretben volt a legegyszerűbben, és leggyorsabban megoldható.    
 

 

Irodalomjegyzék 
 Engi László- A dorozsmai hosszúháti trágyaszikkasztó és a közelben létesült 

homokbánya madárfaunisztikai adatai (A puszta 2004) 

 Magyarország madarainak névjegyzéke 

 www.birding.hu 
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Fotómelléklet (Engi László) 
 

 
Gólyatöcsök, és egy gulipán 1. 

 
 
 

 

 
Párosodó gólyatöcsök 
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Kotló gulipánok a szigeten 

 

 
Harcoló küszvágó csérek 
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Pózoló küszvágó csérek, gulipánok között 

 

 
Küszvágó csér fióka a kiszáradt szikkasztón 
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Foltos nádiposzáta 
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Az autópálya nyomvonala a szikkasztón 2005-ben… 

 
                                                                           …és 2006-ban 
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Szétgurult küszvágó csér-tojások a szigeten 

 

 
Partifecske költőfal 



Fehér-tavi Ornitológiai Tábor 

Beszámoló 2013/I 

 

www.fotringing.hu  39 

 
 

 
Növényi szárakból épült gólyatöcs fészek, saját „magánúttal” 

 

 
Lessátor, szemben a bakhát 



Fehér-tavi Ornitológiai Tábor 

Beszámoló 2013/I 

 

www.fotringing.hu  40 

   

     
Puskás József megfigyelés közben 
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Gulipán fészek a homokbányában 

 
 


