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Bevezetés 

 

Jelen dolgozatban azon énekesmadarak gyülekezését kívánom leírni, 

melyek minden évben jelen vannak a pusztában, valami oknál fogva egyetlen 

alkalommal mégis jóval nagyobb számban fordultak elő, mint addig, ill. 2010. 

dec. 31.-ével bezárólag. Mivel az eddig megjelent dolgozatok zöme 

vízimadarakról illetve ragadozókról szóltak, úgy éreztem nem árt néhány szót 

szólni az énekesekről sem, hiszen ezek a fajok ugyanúgy szerves részét képezik 

a szikes pusztáknak, mint a fent említett két nagy csoport. 

 

Anyag és módszer 

 

 A megfigyeléseket napi, illetve heti rendszerességgel végeztem, zömében kézi 

távcsővel.  
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Eredmények 

Pintyfélék (Fringillidae) 

 

Előzmények: 

 

2006. év tavaszán egy kb. 1,5-2 hektár kiterjedésű vadföld lett ültetve a 

marhatelephely mellett. Növényfajai főleg apró szemű napraforgó, kukorica, 

illetve mellőle - valószínűleg véletlenül – nagymennyiségű bogáncsfajok nőttek 

fel. Ezen a vadföldön év végére megjelentek normális, 10-20 pld. számban a 

szokásos magevők, pintyfélék.(Fringillidae) Ekkor még nem lehetett sejteni, 

hogy az elkövetkező két és fél hónap mit hoz. 

  

2007.év 

 

Január 14.-e volt az első nap, amikor kezdett kibontakozni, hogy itt komoly 

csapat alakulhat ki. Mivel a területet 15 cm- es összefüggő hó borította, sejteni 

lehetett, hogy a környékben ez az egyetlen táplálkozó hely van. Számuk 

ugrásszerűen emelkedett. 24.-én tetőzött, kb. 1400 pld. járt táplálkozni a 

vadföldre. Ezt követően lassú fogyás kezdődött. Március 4.-én már csak 400 

pld-t lehetett látni, majd a hóolvadással együtt e hónap végére teljesen 

eltűntek.  

 

A csapat összetétele, fajonként a havi maximumok alapján:                               

                              Mezei veréb / Passer montanus / 150 pld. 

                              Házi veréb / Passer domesticus / 30 pld. 

                              Erdei pinty /Fringilla coelebs / 1 pld. 

                              Fenyőpinty / Fringilla montifringilla / 20 pld.    
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 Zöldike / Carduelis chloris / 600 pld.  

 Tengelic / Carduelis carduelis / 50 pld. 

 Kenderike / Carduelis cannabina / 700pld. 

 Téli kenderike / Carduelis flavirostris / 20pld. 

 Nádi sármány / Emberiza schoeniclus / 20 pld. 

A táblázatban szereplő példányszámok a teljes pinty csapat össz. példány számát mutatja. 

 

Sordély ( Miliaria calandra): 

 

 

1. ábra Nyugalmi ruhás sordély. 

 

A következő nagyobb gyülekezésre nem kellett sokat várni. Ez év tavaszán a 

Nagy- Zsombék oldalon legeltettünk. Július hó elejére beértünk a mocsár, 

gyékénnyel erősen benőtt területeire. Ebben az időszakban a puszta ezen 

január február március 
nap 14. 18. 20. 24. 30. 5. 6 11 16 18 28 4. 15 

össz. pld-szám 250 1000 800 1400 1000 800 400 700 600 800 800 600 0 
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oldalán lévő szántóföldeket szinte kizárólag takarmány kukoricával vetették be, 

ami július végére helyenként elérte két méteres magasságot is. Alapterületre 

több száz hektár összefüggő táblát alkotva. Valószínűleg ennek köszönhetően a 

sordélyok /Miliaria calandra / a mocsár gyékényesét választották éjszakázó 

helyül. Feltételezésemet arra alapozom, hogy napközben több százas 

csapatokat lehetett látni folyamatosan, amint fel-alá szálltak a kukoricásban. 

Mivel sem előtte, sem az óta nem volt ekkora kiterjedésű összefüggő kukoricás, 

sem ilyen mértékű sordély gyülekezés, úgy gondolom, szoros összefüggés lehet 

a kettő között.  Az állományt esti behúzásnál számoltam, illetve becsültem. 

Legnagyobb, egyszerre behúzó csapata elérte az 1000 pld-t. Az éjszakázó csúcs 

2300 pld- nyal tetőzött. A behúzás este 8.45-től zajlott, egészen a teljes 

sötétedés beálltáig. Mivel láttam csapatokat kívül a kukoricásba is behúzni, 

illetve a szürkületi félhomály erősen korlátozta a látótávolságot, a teljes 

állományt minimum 3000 pld-ra becsülöm. Állományuk szeptember közepére 

visszaesett a normális, néhány tucatos szintre.    

 

július augusztus szeptember 
19 20 27 9 21 25 3 

495 1600 2300/3000?/ 250 500 500 150 
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2008 év 

 

Rozsdástorkúbegyű pityer (Anthus cervinus) 

  

2. ábra Nászruhás rozsdástorkú pityer, Kopáncsi-puszta. 

 

A Montág-puszta déli oldalát szegélyező szántóföldet, amely kb. 50-60 hektár, 

tavasszal, gyökérrel, vagy más nevén fehér répával vetették be. A legeltetéssel 

október 3.-ára jutottunk el a puszta e részére. Ez idő tájt már folyamatos volt a 

pityerek jelenléte, a szokásos 5-10-es példányszámban. Egy délutáni behajtás 

alkalmával, kutyákkal akartam elindítani a gulyát. A hangos ugatásra néhány 

másodperc alatt egy 350 példányra becsült rozsdástorkú pityer csapat kelt fel a 

gyökérföldről. Összehasonlításképpen az őszi mocsárbejárások alkalmával a 

legnagyobb állománya 120 pld. volt 2002- 2010.-es időszakban.  Ezt követően 

már célirányosan mentem a területhez.16.-án már csak 5 pld. míg 30.-án már 

csak 1 pld. volt a répaföldön. Hasonló „vakum”hatást csak télen 

egerészölyveknél, míg nyáron fehér gólyáknál tapasztaltam, amint lekaszált 

lucerna földeken gyülekeznek, pockozni. 
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2009.év 

 

Nádi sármány (Emberiza schoeniclus)   

    

Február 4.-én mocsárbejáráson figyeltünk meg Mészáros Csaba megfigyelő 

társammal, a szokásos 20-30 pld-os csapat helyett, egy 140 példányból álló 

csapatát.  A terület vastag, 10-15 cm- es hó illetve jég borította. Ebből a vastag 

hórétegből kiálló különböző növények magvait ették, illetve a közelben húzódó 

nádasba jártak. 

 

2010.év 

 

Seregély (Sturnus vulgaris) 

 

 

3. ábra Nászruhás seregély 

 

A pusztában júliustól szeptemberig nem ritka a 8-10 000-es példányszámú 

gyülekező csapata, amint sáskáznak. Előszeretettel járnak a marhák közé. A 
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jószág lábaival felrúgja a sáskákat, így a madarak könnyebben észreveszik őket. 

Ezen kívül, ha ragadozó jön, például karvaly (Accipiter nisus), vagy 

vándorsólyom (Falco peregrinus), nagyobb eséllyel tudják lerázni a jószág 

között cikázva, mint a nyílt terepen. Egy ilyen legeltetés alkalmával tűnt fel 

szeptember 20.-án, hogy a szokásosnál jóval több seregély mozog a területen. 

Távcsővel körbe nézve mintegy 16 000- 20 000 pld közé becsültem az 

állományt. Ez a mennyiség nem tartott sokáig, egy héttel később, 27-én már 

csak alig 5000 példány mozgott a pusztában. A fent említett példányszám azért 

is érdekes, mivel egy viszonylag hideg, csapadékos tavasz, és egy rövid ideig 

tartó meleg nyári időszak volt az idén. Ennek következtében magas, 50 cm-es 

magasságot is meghaladó fűtakaró borította a pusztát.  

 

 

 

Összegzés: 

 

A Csanádi-pusztákra 2002 év tavaszától járok rendszeresen, minimum havi egy 

alkalommal. Ez jelen pillanatban nyolc évet jelent. A dolgozatban leírt esetek 

mind kirívóak. Sem előtte, sem az óta nem tapasztaltam ilyen csoportosulást 

egyetlen énekes esetében sem. A pintyfélék esetében könnyebb dolga van a 

madarásznak. Nyáron fel kell térképezni a vadföldeket, hogy merre találhatóak, 

majd télen visszamenni, és megnézni milyen fajok, milyen példányszámban 

találhatóak. A többi énekes esete más. Nagyban csak a szerencsén múlt, hogy 

észrevettem őket. A fenti dolgozat jól mutatja, hogy érdemes az apróbb 

énekesmadarakkal is foglalkozni.  
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Melléklet: 

A fotók 2007. és 2011.január 20. a között készültek. 

  

4. ábra Téli táplálkozó hely, az ürmös-csenkeszes pusztafolt. Főként nádi sármányok, kis számban sarkantyús 

sármányok kedvelik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra A marhatelep, ahonnan kijárok legeltetni. 
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6. ábra Téli táplálkozó hely 
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7. ábra A magas vízállású puszta kedvez a rozsdástorkú pityerek vonulásához. 

 

 

 

 

8. ábra Mészáros Csaba megfigyelés közben a nagy-zsombékon. 
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9. ábra A seregélyek a kisebb vízállású, rövid füvű pusztát kedvelik. 

 

 

 

 

 

 

10. ábra Fürdő mezei verebek ( Passer montanus ) 
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11. ábra Fürdő házi verebek ( Passer domesticus ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


