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A Csanádi puszták ragadozó madár 
állományalakulása 2000-2011 között 

Engi László 

Bevezetés 
 

 

A Csanádi-puszták 3 pusztafoltból áll, összesen 4057ha területen. Ezt a területet 1999 

év közepe óta két tagtársam figyelte havi 1-3 alkalmi rendszerességgel. Én később, 2002.-ben 

csatlakoztam hozzájuk. 2006 óta, mint szürke marha gulyás dolgozom a Csanádi pusztákon. 

Ennek köszönhetően tárgyév augusztusa óta már heti minimum 4-7 alkalommal tudjuk 

nyomon követni a területen történő változásokat, madármozgásokat. 

 

 

Vizsgált terület és módszer 

 

 

 A három pusztafolt a következőképpen tagolódik: 

• Montág-puszta, 2188ha. 

• Királyhegyesi-puszta, 1011ha. 

• Kopáncs-puszta, 858ha. 

 

A legnagyobb, 2188 ha-os terület a Montág-puszta. Legeltetés 2006-os év elejéig csak 

elszórtan, a terület perifériáján folyt. Az említett év tavaszán a Körös-Maros Nemzeti Park 

Igazgatóság, egy közel 300 üszőből álló szürke marha tenyészgulyát telepített a területre, 

mellyel a puszta középső, még nem legeltetett részére is kiterjedt a szabadlegeltetés. Mivel a 

Nemzeti Park 1999-ben részleges vízügyi rekonstrukció keretén belül, a pusztát átszelő 

csatornák közül a jelentősebbeket elgátalta, így 2000-2006-év tavaszáig egy jelentős, változó 

kiterjedésű 1000-1500 ha-os vízborítottságú területet hozott létre.  
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A 2006-os év szárazsága azonban teljesen kiszárította a mocsarat. Így lehetőség nyílt 

olyan területeket legeltetni és tapostatni, ahová korábban a víz miatt nem volt lehetőség. 

Legnagyobb probléma a helyenként több hektáros, összefüggő keskeny (Typha latifolia) és 

széles levelű gyékény (Typha angustifolia) térhódítása jelenti. A puszta felszínformája igen 

változatos. Itt található a dél-Tiszántúl legnagyobb ecsetpázsitos kaszálója, a Nagy-Zsombék, 

továbbá a régió egyik legkiterjedtebb ürmös-csenkeszes szikes (Artemisio-Festucetum 

pseudovinae) pusztája, a Közös-járás. 2006-tavaszán elkezdődött aszály 2009 őszéig tartott. 

Ekkor elkezdődött egy csapadékosabb időszak, ami 2010 tavaszára addig soha nem látott 

vízállást produkált a pusztákra. A magas vízborítás 2011 júniusáig tartott. Ekkor ismét egy 

rendkívül aszályos időszak vette kezdetét. Igaz, ennek köszönhetően a területen további 

élőhely rekonstrukciókat lehetett végrehajtani. Október végéig közel 7kilóméternyi 

vízelvezető árok lett betemetve, vízvisszatartás céljából. Ettől egy egyenletesebb mélységű 

vízborítás várható. Erdők, facsoportok csak a puszta szélén találhatóak. Leggyakoribbak az 

akácfajok, és a nyárfa félék. Ezekre a szélárnyékerdőkre helyeztük ki a vércseládáinkat.   

      

 

 

 

 

A legdélebbre található pusztafolt a Királyhegyesi, korábbi nevén Blaskovics-puszta. Területe 

1011ha. Ezen a területen a leginkább intenzív a szabadlegeltetéses állattartás.  

Marhák, lovak, ill. birkák rágják a puszta füvét, tartják röviden a gyepet. A birkáknak 

köszönhetően voltak erősen túllegeltetett részei is a pusztának. Sajnos 2011.év elején egy 

jelentős állat létszám csökkenés vette kezdetét, amely az egész évet jellemezte. A korábban 

túllegeltetett területeken még az aszályos idő ellenére is, egy közel 50cm körüli magasságot 

elérő gyepborítás alakult ki. Felszíne változatos; löszpuszta gyepek, szik erekkel gazdagon 

tarkított, ürmös-csenkeszes szikeseket nedves kaszálók, zsombékos, mocsaras vízállások 

váltják fel. Fafajtái főként az akác és kőrisfélék, melyek szintén a puszta szélét övezik.  

A legészakabbra elterülő pusztafolt a maga 858ha-jával a Nagykopáncsi puszta. Itt a 

leggyengébb a legeltetés. Egy változó létszámú, 250-500 pld-ból álló birkanyáj kivételével 

nincs jelentősebb állattartás. Padkás szikesei jól fejlettek, helyenként eléri a 20-30 cm-es 

magasságot. Vakszikes társulásai nagy kiterjedésűek. Mocsár jellege a területnek nincs. 

Leszámítva a 2010es évet, amikor is a soha nem látott csapadéknak köszönhetően a puszta 
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közel 80%-a 10-15 cm-es összefüggő vízborítást kapott. A marha legelők döntő többsége 

augusztus elejéig víz alá került. 

 Ilyen körülmények között jártunk ki legelni, ízelítőt kapva az ősi, folyamszabályozás 

előtti időkből. A területet középen, K-Ny-i irányba átszelő Székes-éri csatorna elvezeti a 

területre hullott csapadék nagy részét. Ennek következtében ez a legszárazabb területi egység. 

Fafajtája zömében az akác, illetve kőrisfélék, amelyek megtalálhatóak a puszta szélén éppúgy, 

mint a középen lévő három szélárnyékerdőben. Ezeknek az erdőknek köszönhetően itt 

található 2009. óta a Csanádi-puszták egyetlen természetes vetési varjú, és kékvércse telepe. 

A varjak létszáma 40-70 pár között ingadozik.  

A három pusztafoltot minden irányból szántóföldek övezik, illetve közöttük szintén 

szántók találhatóak. Gabonaféléket, kukoricát, napraforgót, repcét, és lucernát, és energia 

füvet termelnek. Valószínűleg ennek a változatos növénytermesztésnek és talajfelszínnek 

köszönhető a terület faj és egyedgazdagsága.  

 

 

A Csanádi-puszták, és a vizsgált terület határai. 
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Védelmi intézkedések 

 

 Az MME Csongrád megyei helyi csoportjának néhány tagja a KMNP I-vel karöltve 

több ragadozó madár fajra irányuló védelmi intézkedést hozott létre. 

 

Montág-puszta 

 

Először 1999.-ben lett két mesterséges vércsetelep lett létrehozva. 2001.-telén, főként 

nagyragadozóknak szánt műfészekből két darabot helyeztünk ki. Az erősebb legeltetésnek 

köszönhetően az eddigieknél is jobb fészkelést, költést eredményezett. 2011 év végét a 

további bővítéseknek köszönhetően 56 db ládával zártuk. Ehhez még hozzájön a KMNPi. 

által kihelyezett, további 45 db láda. Így összesen 101 db van kint.   

 

Királyhegyesi puszta 

 

1999.-ben lett az első vércsetelep kihelyezve. Az intenzívebbé vált legeltetés és az egyre jobb 

fészekfoglalási arány indokolttá tette az itt lévő telep kibővítését. A 2011-es évet már 59 db 

ládával zártuk, két telepben. 

Kopáncs puszta 

 

 2010.ben lett az első vércsetelep létrehozva. A 2010es és 2011es költési eredmények 

indokolttá tették a további bővítéseket, új telepek létesítését. . A vércsetelepeket a pusztában, 

észak-déli irányba helyeztük el oly módon, hogy a természetes varjútelep a lehetőségekhez 

képest közöttük helyezkedjen el. Négy telepet hoztunk létre, összesen 65 db ládával. Ebből 50 

db 2011.év szeptemberében raktunk ki.   

A teljes Csanádi- pusztákon 2011 év végén összesen 180 db MME-s, és 45 db 

KMNPI, s láda található.  

 Kerecsensólyom: magasfeszültségű traverzre kihelyezett alumínium ládában költenek, 

1 pár. 
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Táplálékbázis: 

 

A területen tartózkodó madarak mennyisége szorosan összefügg a pusztában élő 

rágcsálófajok, ezen belül főleg a mezei pocok (Microtus arvalis) mennyiségétől. Mivel a 

terület felszínét borító növényvegetáció igen változatos, a rajta élő rágcsáló fajok is igen 

sokfélék. Ennek ellenére az egyik legjelentősebb táplálék mégis a már említett Microtus 

arvalis. A helyszínen gyűjtött köpetvizsgálatok betekintést adnak az adott terület 

rágcsálófajaira, illetve, hogy egy adott madárfaj milyen rágcsálókkal táplálkozik. 

 Köpetvizsgálatok alapján a réti fülesbagoly (Asio flammeus) táplálékbázisa a 

következő képen alakult: 211 vizsgált rágcsáló maradványából 97,63%-ban került elő a mezei 

pocok. Házi egér 0,95%, törpe egér 0.47%. erdei egér 0.97%-ban volt jelen. 

Legváltozatosabban a gyöngybagoly (Tyto alba) táplálkozik. 130 vizsgált állatmaradványból 

76.15% volt a mezei pocok, míg a kuvik (Athene noctua) esetében vizsgált 83 maradványból 

előkerült 5 rágcsálófajnak a 89.2%-át adta a mezei pocok. 

 A Csanádi-puszták területén megtalált, táplálékot jelentő emlős és rágcsáló fajok. A 

meghatározást kisebb rágcsálófajok esetében ölyv, rétihéja, és baglyok köpetmaradványaiból 

történtek. 

 

 Nyúlalkatúak rendje (Lagomorpha)  

• Mezei nyúl (Lapus europaeus)  

 

 Rágcsálók rendje (Rodentia) 

• Hörcsög (Criceutus criceutus) 

• Közönséges kószapocok (Arvicola terestris)  

• Mezei pocok (Microtus arvalis)  

• Erdei egér fajcsoport (Apodemus sp.)  

• Törpeegér (Micromus minutus)  

• Házi egér (Mus musculus)  

 

 

 

 

Rovarevők rendje (Insectivora)  
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� Sünfaj-csoport (Erinaceus sp) 2005.-ben találtam sasfészekben. 

� Törpe cickány (Sorex minutus) 

� Keleti cickány (Crocidula suaveolens)  

� Mezei cickány (Crocidura leukodon) 

� Közönséges vakond (Talpa europaea) 

 

Ragadozók rendje.(Carnivora) 

 

 Menyét (Mustela nivalis) egy esetben találtam egy széttépett példányát a 

Montág-pusztán. 

 

Párosujjú patások rendje (Perissodactyla) 

 

 Őz (Capreolus capreolus) téli időszakban, dögevésben nyilvánul meg.  

 

 

Predáció  és mortalitás 

 

 

Csúcsragadozók lévén kevés ellenségük van, ettől függetlenül elvétve ugyan, 

de találtam ragadozók maradványait. Leggyakoribb az áramütéses elhullás. 

Szerencsére ez a veszélyforrás visszaszorulóban van a területen végzett védelmi 

intézkedéseknek köszönhetően. Ezt követi az autógázolásból származó pusztulás. A 

legkisebb veszteséget a predáció okozza, főleg a kistestű ragadozók körében. Az 

esetek döntő többségében kerecsensólymot figyeltem meg, amint vörös vércsét 

üldözött. Az üldözés igen erős intenzitásából arra következtettem, hogy táplálkozás 

céljából hajtotta a vércsét.   
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Fajlista 1997-2011-közti időszakban elpusztulva talált 

madarakról: 

. 

Réti sas /Haliaeetus albicilla/ kútkarám tövében 1 immatur pld.                      

Parlagi sas /Aquila heliaca/ szélárnyékerdőben lévő épületbe bedobott 1 pld.       

Barna rétihéja /Circus aeroginosus/ pusztában elhullott 3 pld. 

Kékes rétihéja /Circus cyaneus/ 3 pld.                                                                 

Héja /Accipiter gentilis/ pusztában elhullott 1 ad pld. 

Egerészölyv /Buteo buteo/ 2007- ben 8 pld. 

Pusztai ölyv /Buteo rufinus/ 1 pld gémes kútba fulladt. 

Vörös vércse /Falco tinnunculus/ 3 pld áramütésből, 5 pld tépésmaradványként került meg. 

Kék vércse /Falco vespertinus/ autógázolásból egy másod éves hím pld adatáról tudunk.       

Sajnos jelentősebb pusztulás 2010. június 21.i viharban történt, 21pld vált jégvihar 

áldozatává.  

Valószínűsíthető hogy ennél több pusztult, el, de csak ennyit találtunk meg.   

(Bővebben a www.falcoproject.hu.oldalon olvasható.) 

Kerecsensólyom /Falco cherrug/ 1 áramütött pld 2007-ből ismert. 

Gyöngybagoly /Tyto alba/ 4 elhullott pld ismert. Egy autógázolásból, és 3 pld tépés 

maradványból. 

Kuvik /Athene noctua/ két áramütött pld ismert. 

Erdei fülesbagoly / Asio otus / két pld-t autó gázolt el, egy pld pedig kútba fulladt.                                         

Réti fülesbagoly /Asio flammeus/ 2005-ben 1pld-t autó gázolt el, további 4 pld 

tépésmaradványként került elő. 
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Eredmények 

  

A felsorolásban szereplő fajok mennyiségét életkor, tollazat színe, épsége (vedlési centrumok 

és kopottság), egyes fajok esetében, mint az ölyvek, illetve vércsék, esti behúzáskor, illetve az 

egyszerre látott havi maximumok alapján végeztük. 

 

Accipitriformes 

Réti sas (Aquila albicilla) 

 
1.Fotó: Engi László 
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Státusz: Előfordulása rendszeres. 

Helyi előfordulása: Bármelyik pusztafolton előfordulhat. 

Megfigyelés: A tárgyalt időszakban főként az őszi, téli időszakra volt jellemző, különböző 

életkorú madarak.  

2006 év végén két adult példányból álló pár elfoglalta az egyik, számukra kihelyezett 

fészket. (1es fotó) Sajnos, 2007 februárjában egy erős szélvihar tőből kicsavarta az egyébként 

kiszáradt nyárfát. Hiába építettél a madarak kétszeresére a fészket, a költési kísérletük 

meghiúsult. Majd ezt követően elhagyták a területet. Körülbelül 15-20 km-re, északi irányba, 

Kardoskút térségébe telepedtek meg. Ettől kezdve az év bármely szakában felbukkantak. 2011 

év tavaszán mindennapos megfigyeléssé vált, hogy az öreg madarak szárcsára vadászni a 

Montág-mocsárra jártak. Mivel a terület belvizes időszakban bővelkedik táplálékban, újabb 

pár/párok megtelepedése várható. 

 

 

Szirti sas (Aquila crysaetos) 

 

 

2. Fotó: Engi László 
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Státusz: Alkalmi téli vendég. 

Helyi előfordulása: Bármelyik pusztafolton előfordulhat. 2006-2011.között 5 alkalommal, 9 

példány mutatkozott. 

Megfigyelés: Juvenilis, immatur, és adult korú madarakkal egyaránt lehet találkozni.  

2007.év januárjában figyeltem meg egy juv. korú madarat, amint egy kifejlett őzbakot 

üldözött. Többször rávágott, de végül nem ejtette zsákmányul. Tápláléka főkén mezei 

nyulakból, illetve dögevésben nyilvánulhat meg 

 

Parlagi sas (Aquila heliaca) 

 

 
3. Fotó: Engi László 
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Státusz: Állandó, 2010.-től költő faj.  

Helyi előfordulása: Bármelyik pusztafolton előfordulhat. 

Megfigyelés: 2000-2009-ig főként juvenilis és immatur korú madarakat lehetett megfigyelni, 

az év bármely szakában.  

2010 év elején Montág-puszta nyugati szélétől alig másfél kilométerre, egy nyárfára 

rakott fészket egy adult tojó, egy hároméves hímmel. Sajnos a költés nem sikerült. Ezt 

követően 2011-ben ismét megkísérelték a költést, aminek köszönhetően egy fiókát sikeresen 

repítettek. Ez a fiatal madár még év végén is a fészek mellett tartózkodott az öreg tojó 

társaságában. Mivel a terület bővelkedik táplálékban, újabb pár/párok megtelepedése várható. 

A fajnak egyetlen nagyobb gyülekezése volt a Csanádi-pusztákon.  2011. november 26.-án 11 

példány volt a Kopáncsi pusztán. 

 

Fekete sas (Aquila clanga) 

 

 
                                                                     4. Fotó: Mészáros Csaba 

Státusz: Alkalmi téli vendég. 

Helyi előfordulása: Az eddig látott példányok a Királyhegyesi, és a Montág-pusztán lettek 

megfigyelve.  

Megfigyelés: A területről juv. és adult korú madarak kerültek meg. 

Előfordulásai: 

2006.év január 1példány. 

2006.év november 1példány 

2007.év január 1 példány. 
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Békászó sas (Aquila pomarina) 

 

 

5. Fotó: Balogh Gábor 

Státusz: Tavaszi-őszi vonuló. 

Helyi előfordulása: Az eddig látott példányok a Királyhegyesi, és a Montág-pusztán lettek 

megfigyelve.  

Megfigyelés: Az utóbbi 5 évben egyre gyakoribbá váltak, főleg adult korú madarak 

Valószínűleg a Maros-folyó, határ menti, romániai szakaszán fészkelő pár járhat a területre, 

melynek fészke a pusztáktól légvonalban alig 20-25 km-re található. 
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Törpe sas (Aquila pennata) 

 

 

6. Foto: Balogh Gábor 

 

Státusz: Ritka vonuló 

Megfigyelése: 

2011. augusztus 30án 1 világos változat került szem elé a Kopáncsi-pusztán, melyet sikerült 

fotóval dokumentálni. 
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Kígyászölyv (Circaetus gallicus) 

 

 
7.  Fotó: Balogh Gábor 

 

Státusz: Rendszeres vonuló. 

Helyi előfordulása: Mindhárom pusztafolton megfigyelhetőek, de legnagyobb egyedszámban 

a Kopáncsi-pusztán láthatóak. 

Legkorábbi megfigyelései május hónapokban, míg a legkésőbbi 2001 októberében volt. 

Megfigyelés: Átlagos létszámuk 1-5 pld. között mozog, de 2007, 2008, és 2009-es, aszályos 

években kimagaslóan nagyszámban tartózkodtak kígyászölyvek a területen. Vonulási csúcsa 

augusztus, és szeptember hónapokra esik. Legnagyobb létszámban 2007.év szeptemberében 

volt megfigyelhető. Esti behúzáson 13 példány gyülekezett. Ebből 10 példány a Kopáncsi-

pusztán volt látható. Mivel ez a faj szeret kiülni gémeskutak tetejére, jelenlétük könnyen 

észrevehető, és ezért nagy pontossággal számolhatóak.  

  A következő két oszlop diagram az augusztusi, és szeptemberi vonulási csúcsokat 

mutatja be, a dolgozatban tárgyalt 11éves ciklusidőben. A függőleges oszlopok a 

példányszámokat mutatják.  
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Vörös kánya (Milvus milvus) 

 

Státusz: Ritka téli vendég. 

Helyi előfordulása: Bármelyik pusztafolton felbukkanhat. 

Megfigyelés: Az elmúlt 11 évben összesen 8 alkalommal sikerült megfigyelni, adult, illetve 

immatur korú, magányos példányokat. 

  Dögevést egyedül 2006 decemberében tapasztaltam. Egy korábban elütött kutya 

tetemére repült rá egy juv. korú példány.  

A terepi megfigyelések alapján maximum 2-3 hétig tartózkodnak a területen. Áttelelést 

nem tapasztaltunk. 
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Barna kánya (Milvus migrans) 

 

 
8. Fotó: Mészáros Csaba 

 

Státusz: Ritka vonuló. 

Helyi előfordulása: Az eddigi példányok zömében a Királyhegyesi-pusztán lettek 

megfigyelve, kivéve a legutolsó, 2011-es előfordulást. Ez a madár a Montág-pusztán 

tartózkodott. 

Legkorábbi adata 2006 januárjából származik, 1 példány lett megfigyelve a 

Királyhegyesi-pusztán. Legkésőbbi megfigyelése 2005 augusztusában történt, szintén a 

Királyhegyesi pusztán. 

Megfigyelés: Az elmúlt 11 évben összesen 6 példányt, 10 alkalommal sikerült megfigyelni, 

főként a tavaszi időszakban.  Általában évente egy megfigyelés fordul elő. A területen csak 

rövid ideig tartózkodnak, alig 1-2 napig. Ez alól egyedül a 2011es év jelent kivételt, amikor is 

egy fiatal példány hetekig a területen tartózkodott. Ezt a példányt 4 alkalommal is sikerült 

visszatalálni. 
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Barna rétihéja (Circus aeroginosus) 

 

 
                                                                                                                                                   9. Fotó: Engi László 

 

Státusz: Rendszeres költő, nagyszámú vonuló. 

Helyi előfordulása: Bármelyik pusztafolton megfigyelhető. Legkorábbi előfordulása 2008 

januárjában, míg a legkésőbbi 2005 decemberében történt. 

Megfigyelés: A költőállomány változó. Száraz, aszályos időszakban 10-15 párra, belvizes 

időszakban 30-40 pár közé becsüljük. 

Ellentétben a halastavakkal, a pusztákon nem tapasztaltunk áttelelést. Vonulási csúcsa 

augusztus, és szeptemberi hónapokra esik. Legnagyobb példányszámú gyülekezésével 2006 

augusztusában találkoztunk. A Királyhegyesi-puszta liliomos nevű mocsarából, és a mellette 

található Királyhegyesi szikes-tó zsiókásából összesen 120 példány szállt ki. 

A megfigyelési adatokból valószínűsíthető, hogy belvizes időszakban a teljes Csanádi-

pusztákon éjszakázó rétihéják száma a 150-250 közötti példányszámot is elérheti. 
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Kékes rétihéja (Circus cyaneus) 

 

 

10. Fotó: Balogh Gábor 

 

Státusz: Rendszeres téli vendég. 

Helyi előfordulása: Bármelyik pusztafolton megfigyelhető. Fő éjszakázó helye a Montág-

puszta nyugati oldalán, az úgynevezett nagy-zsombékon található. 

A legkorább érkező madarakat már júniusban láthatjuk, a legkésőbb vonuló 

példányokat pedig áprilisban figyelhetjük meg. 

Megfigyelés: Az első példányok egyes években már júniusban megjelentek. Ezek kizárólag 

öreg tojó példányok voltak. Tömegesen kizárólag októbertől vannak jelen, ez 

pusztafoltokként 5-10 példányt jelent. A telelő állomány mennyiségét a belvíz lefedettsége, 

illetve a mezei pocok gradációja befolyásolja.Legnagyobb példányszámban a januári 

hónapokban vannak jelen. Átlagos létszámuk20-40 példány között mozog, de volt 2 év,(2002-

ben 63pld, 2008-ban 65pld.) amikor napközben 60 példányszám fölé emelkedett a pusztában 

tartózkodó madarak létszáma.A legnagyobb megfigyelt egyedszám 2003 januárjában volt 

detektálva. 

Ekkor esti behúzást figyelve csak a Montág-pusztán 80 példányt is meghaladó 

létszámban jelentek meg. ( Tárgyalt időszakon kívül. 1999-ben volt, szintén a Montág-

pusztán egy 120as példányszámot is meghaladó esti behúzás.) Ezek alapján valószínűsíthető, 

hogy egy aszályosabb, pocokjárásos évben a Csanádi-puszták területére éjszakázás céljából 

behúzó madarak létszáma elérheti, vagy akár meg is haladhatja a 200 példányt. 
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Hamvas rétihéja (Circus pygargus) 

 

 
11. Fotó: Balogh Gábor 

 

Státusz: Rendszeres vonuló 

Helyi előfordulása: Bármelyik pusztafolton előfordulhat.  

Megfigyelés: A tavaszi vonulási csúcsa kizárólag áprilisban, míg az őszi vonulási csúcsa hét 

évben, augusztusban, három évben pedig szeptemberben zajlott. Egyetlen év volt, amikor 

mindkét hónapban 4-4 pld lett megfigyelve.  

Egyes években átnyaraló, adult korú példányokat is lehetett látni. Ezek főként a 

kopáncsi-puszta észak, északnyugati oldalát övező gabonaféléket termő szántóföldek 

környékén voltak megfigyelhetőek. Mivel a júniusi hónapokban fiatal madarakat nem lehetett 

látni, eredményes költésük nem valószínű. 
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Fakó rétihéja (Circus macrourus) 

 

 
12. Fotó: Balogh Gábor 

 

Státusz: Rendszeres vonuló. 

Helyi előfordulása: Bármelyik pusztafolton előfordulhat. Legkorábbi megfigyelése 2001 

márciusában, míg a legkésőbbi 2004 októberében volt. 

Megfigyelés: Juvenilis és immatur, valamint adult korú madarakkal  is lehet találkozni. 

Tavasszal, magányos példányokkal lehet találkozni, melyek gyorsan, egyenes vonalban 

húznak át a terület fölött. 

Ősszel, egy sokkal lassabb vonulást figyelhetünk meg. Olykor hetekig a területen 

tartózkodnak ugyanazok a példányok. Így akár több példány is lehet egyszerre ugyanazon a 

pusztán. A legnagyobb példányszámban 2007szeptemberében voltak, ekkor egyszerre 5 

madarat lehetett látni. Ezen kívül még három olyan szeptemberi hónap volt, amikor 3 

példányt lehetett megfigyelni egyszerre. 
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Gatyás ölyv (Buteo lagopus) 

 

 

13. Fotó: Balogh Gábor 

 

Státusz: Rendszeres téli vendég.   

Helyi előfordulása: Bármelyik pusztafolton előfordulhat, illetve a környező szántóföldeken. 

Az első példányok szeptemberben jelennek meg, ezek zömében öreg tojó madarak. 

Az utolsók egészen áprilisig kitartanak. 

Megfigyelés: Állománynagysága 3-6 példány között ingadozik. 

Mivel ez a faj előszeretettel váltogatja a vadászterületét szántóföld és puszta között, a 

szántóföldön ülő madarakat a terepi adottságok miatt nehéz megfigyelni.  
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Pusztai ölyv (Buteo rufinus) 

 

 

14. Fotó: Mészáros Csaba 

 

Státusz: Rendszeres vonuló, az év bármely szakában látható. 

Helyi előfordulása: Bármelyik pusztafolton megfigyelhetőek. Legnagyobb egyedszámban a 

Kopáncsi-pusztán láthatóak, de gabona betakarítási időben, júniustól augusztusig, kihúzódnak 

a learatott gabonatarlókra. Egy tarlón egyszerre akár 10-12 példányt is meg lehet figyelni. 

Különösen a frissen tárcsázott tarlókat kedvelik. 

Megfigyelés: A Csanádi-puszták kiemelkedően magas állománnyal rendelkezik ivar éretlen 

példányokból éppúgy, mint adult korú madarakból. Téli időszakban 1-3 példány található. 

Legnagyobb egyedszámban júniustól októberig fordulnak elő. 

A vonulási csúcs szeptemberre esik, ekkor 7-15 példány között mozog az állomány. A 

területen eddig megfigyelt legnagyobb egyedszám 2005ben volt. Szeptember közepén 15 pld-

t figyeltünk meg, vércsebehúzáskor. Ez a faj szeret kiülni száraz facsúcsokra, gémeskutak 
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tetejére. Mivel ezeket a magaslati vártapontokat hosszan, kitartóan ülik, jelenlétük könnyen 

észrevehető, és ezért nagy pontossággal számolhatóak. 

A következő két oszlop diagram az augusztusi, és szeptemberi vonulási csúcsokat 

mutatja be, a dolgozatban tárgyalt 11éves ciklusidőben.  
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Egerészölyv (Buteo buteo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                15. Fotó: Engi László 

 Státusz: Állandó, költő faj. 15-30 pár. 

Helyi előfordulása: Bármelyik pusztafolton előfordul. 

Megfigyelés: A terület stabil költőállománnyal rendelkezik.  

A telelő állomány igen erős. Az egy területbejárás alatt megfigyelt madarak átlagos létszáma 

50-80 példány között mozog. 

Tiszta, hideg időben történt megfigyelések azt támasztják alá, hogy egy időben a 

tárgyalt területen akár a 300-as példányszámot is meghaladhatja az egerészölyvek létszáma, 

köszönhetően a pusztafoltok közé beékelődött szántóföldeknek. 
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Darázsölyv (Pernis apivorus) 

 

 
                                                                      16. Fotó: Balogh Gábor 

 

Státusz: Alkalmi kóborló. 

Helyi előfordulása: Bármelyik pusztafolton előfordulhat. Legkorábbi felbukkanása 2002 

márciusában, míg a legkésőbbi 2006 októberében volt. 

Megfigyelése: Vonulási időben, termikellő egerészölyvek társaságában lehet látni, 

alkalmanként 1 példányt. 
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Karvaly (Accipiter nisus) 

 

 

17. Fotó: Balogh Gábor 

 

Státusz: Állandó, költő faj. 1-2 pár. 

Helyi előfordulása: Mindhárom pusztafolton előfordul. 

Megfigyelése: Jelenlétük augusztustól áprilisig folyamatos. Néha a puszta közepén is meg 

lehet figyelni öreg tojókat, amint a marhák között sáskázó seregélyekre vadásznak. Ennek 

ellenére a leggyakrabban falvak szélén, hodályok, tanyák környékén mozognak.  

Nem ritka az egyszerre 2-3 példány megfigyelése sem. Adult hímek, tojók, illetve 

immatur példányok egyaránt felbukkanhatnak. 
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Héja (Accipiter gentilis) 

 

Státusz: Alkalmi kóborló. 

Helyi előfordulása: A puszták perifériáját övező erdők, facsoportok körül fordul elő, 

magányosan. 

Megfigyelése: Felbukkanása rendszertelen, alkalomszerű. Évente általában1-3 megfigyelése 

történik, de vannak évek, amikor nincs megfigyelése. Mivel ezen a területen nincs fészkelésre 

alkalmas élőhely, a kevés megfigyelésnek ez lehet a fő oka.  

 

Kis héja (Accipiter brevipes) 

 

 

18.Fotó: Mészáros Csaba 
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Státusz: Alkalmi fészkelő fészkelő 

Helyi előfordulása: 2009ben 1 adult pár fészkelt a Csikós-pusztai szikes tó mellett lévő 

erdőben. A többszöri ellenőrzések bebizonyították, hogy sikerült három fiókát repíteniük. 

Ennek a fajnak sem előtte, sem az óta nem volt megfigyelése a területről. 

 

 

Pandionidae 

 

Halászsas (Pandion haleaetus) 

 

 
19. Fotó: Engi László 

 

Státusz: Ritka vonuló. 

Helyi előfordulása: Bármelyik pusztafolt fölött áthúzhat. 

Megfigyelése: A pusztákon igen ritkán átrepülő magányos példányokat lehet látni. Az elmúlt 

11 évben összesen 4 megfigyelése volt, három évből. A madarak minden esetben, nagy 

magasságban, egyenes vonalban húztak át a terület fölött.  
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Falconidae 

Vörös vércse (Falco tinnunculus) 

 

 

20.  Fotó: Engi László 

Státusz: Állandó, költő faj. 120- 130 pár. 

Helyi előfordulása: Bármelyik pusztafolton megfigyelhető. 

Megfigyelés: A terület, köszönhetően a mesterséges vércsetelepeknek, igen erős, növekvő 

számú költőállománnyal rendelkezik. Szívesen elfoglalja a szalakótáknak kihelyezett „D” 

típusú odút, amennyiben hiányzik a teteje. 

 

 

 

A vonaldiagramm 1998-2011 között a Csanádi-pusztákon fészkelő vércsepárok 

állományingadozását mutatja be. A függőleges számsor a párok számát jelenti.   
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Kék vércse (Falco vespertinus) 

 

 

21.  Fotó: Engi László 

 

Státusz: Rendszeres költő, vonuló. 88-90 pár 

Helyi előfordulás: Bármelyik pusztán megfigyelhető. 

Megfigyelés: A terület, köszönhetően a mesterséges vércsetelepeknek erős, növekvő számú 

költőállománnyal rendelkezik. Az első példányok áprilisban érkeznek, az utolsók októberben 

hagyják el a területet.  

A terület évente eltérően, 3-6 őszi gyülekező hellyel rendelkezik. Ebből a legerősebb a 

Királyhegyesi-pusztán található mesterséges vércsetelepet is magába foglaló facsoport. A 

teljes Csanádi-pusztákon tapasztalt legnagyobb gyülekezés 2008ban, és 2010ben volt. 

Mindkét évben 350 példány húzott be éjszakázni.  

Kivételes esetekben elfoglalja a szalakótának kihelyezett „D”típusú odút. 2008-tól, 

egymást követő 3 évben költött, és sikeresen repített egy pár a Montág-puszta keleti oldalára 

kihelyezett odúban. Az odúnak bár megvolt a teteje, de ez a madarakat nem zavarta. a normál 

berepülő nyílást használták. 
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A vonaldiagramm 1998-2011 között a Csanádi-pusztákon fészkelő vércsepárok 

állományingadozását mutatja be. A diagramm tökéletesen mutatja a 2010es évre jellemző 

esős, hideg időjárásnak köszönhető állomány visszaesést. A függőleges számsor a párok 

számát jelenti. 
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Kabasólyom (Falco subbuteo) 

 

 
22. Fotó: Balogh Gábor 

 

Státusz: Rendszeres költő, vonuló. 1-3 pár. 

Helyi előfordulás: Bármelyik pusztán megfigyelhető. A legkorábbi adata áprilisból, a 

legkésőbbi októberből származik. 

Megfigyelés: A területen legtöbb esetben szitakötőkre, illetve énekes madarakra vadászó 

példányokat lehet látni, általában egyesével. 
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Vándorsólyom (Falco peregrinus) 

 

 
23. Fotó: Balogh Gábor 

 

Státusz: Alkalmi kóborló 

Helyi előfordulás: Bármelyik pusztán megfigyelhető, az év bármely szakában. 

Leggyakrabban a Montág-pusztán látható. 

Megfigyelés: Alkalmanként magányos példányokat lehet látni, amint bíbicet,seregélyt 

üldöznek. 
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Kerecsensólyom (Falco cherrug) 

 

 

24. Fotó: Balogh Gábor 

 

Státusz: Állandó, rendszeres költő. 1pár 

Helyi előfordulás: Bármelyik pusztán megfigyelhető, az év bármely szakában. 

Megfigyelés: A tárgyalt időszak első felében, a Királyhegyesi-pusztán, traverzre épült 

hollófészekben költött. Ekkor még egyes években kihagytak a költéssel. 

Ezt követően átköltöztek a számukra kihelyezett alumínium ládába. 2006-tól már ebbe 

a ládába vált rendszeressé a költésük. 2011-ben 5 fiókát repítettek. 
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Kis sólyom (Falco columbarius) 

 

 

25. Fotó: Balogh Gábor 

 

Státusz: Rendszeres téli vendég. 

Helyi előfordulása: Mindhárom pusztafolton megfigyelhető. Az első példányok 

szeptemberben érkeznek, míg az utolsók egészen április első harmadáig kitartanak.  

Megfigyelés: Az eddigi legtöbb egyszerre látott madár 3 példány volt. Főként a hodályok, 

supák környékén mozognak, követve az énekes madarakat.  

A Kopáncsi-pusztán lévő birkasupák mellet gyakran lehet látni egyszerre akár 2-3 

példányt is. Ezekből a megfigyelésekből gyanítható, hogy a területen ennél több, akár 5-10 

példány közötti létszámban is előfordulhatnak.  
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Strigiformes 

 

Erdei fülesbagoly (Asio otus) 

 

 
26. Fotó: Engi László 

 

Státusz: Állandó, rendszeres költő. 15-30 pár. 

Helyi előfordulás: Mindhárom pusztafolton megfigyelhető. 

Megfigyelés: Tavasszal, költési időben egyaránt használják fészkelésre az elhagyott 

szarkafészkeket éppúgy, mint a vércseládákat. Ősszel, a hideg idő beálltával elhagyják a 

pusztákat, és egy részük bevonul telelni a környező falvakba.  

Legnagyobb telelő állománya Tótkomlóson található, ahol 2011 decemberében az 

állományuk 100 példány fölé emelkedett. 
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Réti fülesbagoly (Asio flammeus) 

 

 
27. Fotó: Balogh Gábor 

 

Státusz: Alkalmi költőfaj, rendszeres téli vendég. 5-15 pár 

Helyi előfordulása: Fészkelésekor mindhárom pusztafolton közel megegyezően, 2-5 pár 

közötti  állomány található. 

A telelőállomány legnagyobb számban a Montág-pusztát választja, de fellelhetőek a  

kopáncsi, és királyhegyesi-pusztán is.  

Megfigyelés: Általánosságban ugyan elmondható, hogy a magas füvű,zsombékos, 

ecsetpázsitos részeket kedvelik, de ennek ellenére a Montág-puszta belsejében több 

alkalommal ugrasztottam alig 2-5 cm-es, rövid, túllegeltetett füvű, szikpadkás területről is. 

A telelő állomány nagysága változó. Az eddig megfigyelt legtöbb madár 2004 

novemberéhez fűződik, amikor is 84 példányt számoltunk.  
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Gyöngybagoly (Tyto alba) 

 

 
28. Fotó: Mészáros Csaba 

 

Státusz: Állandó, költő faj. 1-3 pár. 

Helyi előfordulása: A pusztában hodályokban, birkasupákban költ.  

Megfigyelése: A Montág-pusztán két biztos fészkéről tudtunk, sajnos mindkét helyet 

ismeretlen okból elhagyták a madarak. 

 Az egyik költő pár a szürkemarha telepen volt, a másik egy elhagyott nádtetős 

hodályban.  Sajnos, ez a hodály 2011 év őszén leégett.   
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Füles kuvik (Otus scops) 

 

 
29. Fotó: Engi László 

 

Státusz: Alkalmi költőfaj. 1pár 

Helyi előfordulása: 2007-ben, és 2008-ban került elő a Montág-pusztán. 

Megfigyelése: 2007 június 6.án vércsetelep ellenőrzéskor került elő.  A nagyéri sarokba 

kihelyezett, 22 vércseládából álló telepnek a középső részén lévő vércseládát választotta. 

Érdekességként meg kell említeni, hogy ettől a ládátol alig 20 méterre egy üresen álló „D” 

odú volt. Ekkor 5 tojáson ült. Zavarásomra agresszív, füleskuvikokra jellemző magatartást 

tanúsított. A következő ellenőrzéskor már kihűlt tojásokat találtunk. Mivel a területen több 

szalakóta odú is ki van helyezve, gyanítottuk, hogy átköltözhetett egy „D” odúba. A 

vércseteleptől kb 500 méterre találtuk meg. Ebből a „D” odúból 2 fiókát sikeresen repített. 

2008-ba már eleve ebbe az odúba tért vissza, és 4 fiókát repítettek. Sajnos, az ezt követő 

években már nem tapasztaltuk visszatérését.  
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Kuvik ( Athene noctua) 

 

 

30. Fotó: Engi László 

 

Státusz: Állandó, költő faj. 15-30 pár. 

Helyi előfordulás: Szinte bárhol megtalálhatóak, legyen az hodály, birkasupa, lakott vagy 

elhagyott tanya, gazdasági épületek.  

Megfigyelése: A megfigyelt terület erős, stabil állománnyal rendelkezik. Két érdekes költése 

volt. Az egyik, a  Kopáncsi-pusztát több helyen is átszelő vízelvezető árkok egyikében volt. A 

korábbi évtizedek alatt leeső csapadék megszámlálhatatlan mennyiségű üreget mosott ki az 

árok oldalából. Az egyik aszályos évben, ilyen üregbe láttuk több alkalommal beszállni az 

öreg madarat. Az üreg bejáratát közelről megvizsgálva rengeteg bogárnak találtuk meg a 

letépett fedőszárnyait, illetve az üreg bejáratánál „meszelés” volt látható. A másik költése a 

Montág- pusztán, a marhatelepen volt. 2010 nyarán, tetőfelújításból származó, közel 2 

köbméter kisebb-nagyobb darabra összetört hullámpala lett egy kupacba összehordva. 2011 

tavaszán ebbe a rakásba költöztek bele a madarak. 
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Térképmelléklet 

A következő három fotó a pusztákat, és az azon található fontosabb területeket mutatja be.  

A kék vonallal körbehatárolt terület a réti fülesbagoly(Asio flammeus), a sárga vonallal 

körbehatárolt területek a barna rétihéja(Circus aeroginosus) őszi, és a kékes rétihéja(Circus 

cyaenus) téli éjszakázó helyét jelöli. 

 

 

Kopáncs-puszta 
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Királyhegyesi-puszta 
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Montág-puszta 

Köszönetnyilvánítás 

 

Köszönettel tartozom a Kőrös Maros Nemzeti Park Igazgatóságának, hogy engedélyezte a 

területekre való belépést. 

Külön köszönet Mészáros Csabának, Balogh Gábornak, hogy a megfigyelési napok 

egy részében társam volt, illetve a cikkben szereplő fotókat, adatokat a rendelkezésemre 

adták.Szintén külön köszönet illeti Kovács János makói gazdát, hogy a Csikós-pusztán lévő 

tanyáját pihenés céljából oly sok alkalommal a rendelkezésünkre bocsájtotta.  

A fotók a halászsas kivételével a helyszínen készültek. 

 

Szeged, 2012.február 15. 


