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Pusztai madarak a Tisza–Maros-szög nyugati felén 
Dr. Kókay Károly 

 
Bevezetés 

 

2006 óta követem nagyobb figyelemmel a Tisza–Maros-szög nyugati felének 

madárvilágát, bár korábbi évekből is vannak adataim. Az évek múlásával egyre 

több pusztai élőhelyhez kötődő madárfaj előfordulását regisztráltam ezen az 

alapvetően „ kultúrtájnak ” minősíthető területen . Mindent egybevetve 13 

madárfaj esett ebbe a kategóriába. 

 Fölmerül a kérdés, hogy ezek a nagyobb szikes pusztákhoz  költő, 

vonuló, vagy telelő fajként  kötődő madarak mit keresnek egy olyan régióban, 

ahol egy „ kisebb-közepesnek „  (kb.  90  ha ) nevezhető füves pusztán kívül  

csak pár 10 ha alatti és sokszor nem is természetes eredetű  gyep van ? 

   Melyek a ténylegesen alkalmi előfordulók, akik csak épp „átutaztak” a 

területen?  

Melyek használják is az itt található élőhelyeket?  

És melyek lesznek képesek (vagy már meg is tették) fészkelőként megtelepedni 

itt? 

Vizsgált terület, anyag és módszer 

 

A terület körülhatárolása elég szubjektíven történt. Beletartozik Szeged-Szőreg 

 (továbbiakban Szőreg), Kübekháza, Újszentiván települések teljes 

közigazgatási területe, Klárafalvának a 43-as úttól délre eső része és Deszk dél-

nyugati, Szőreg felé elhelyezkedő része. A vizsgált terület kiterjedése valamivel 

4000 hektár felett van.  

Bejárása egészében, az októbertől márciusig tartó sas szinkronok során 

menetrendszerű. Szőreg, Kübekháza, Újszentiván térségét ezen felül évközben 
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is többször figyelem, főleg mivel 2006 óta Szőregen lakom. Kertem végéből 

egyenest a bevezetőben említett egyetlen számottevőbb füves terület, a Deszki- 

puszta „légterére” látni. 

   Lássuk, milyen élőhelyeket tudnak választani a pusztai madarak e 

területen? 

Az előbb említettek szerint a legnagyobb összefüggő füves rész a vizsgált 

területen a Deszki-puszta, annak is a dél-nyugati, Szőreg határában elhelyezkedő 

része, melynek területe kb. 90 ha. Jórészt még természetes jellegű szikes gyep, 

amit főként kaszálóként, kis részét ló legelőként hasznosítják. Sajnos ez a gyep 

sem teljesen egybefüggő: épületek, kerítések, karámok, erdősávok szabdalják 

fel. Pár éve bele is szántottak a közepébe, amely rész persze rögvest 

elgazosodott, majd lassan visszatért a gyeptársulás.  

Kisebb, 10 ha-t nem meghaladó füves területekből csak néhány van, ezek 

is sokszor vetettek vagy felül vetettek és több közülük zavartabb faluszéli 

elhelyezkedésű. Ilyen a Szőreg határában, a kübekházi út mentén, ettől a gyeptől 

északra a vasúti töltés melletti kaszáló. Újszentivántól délre is van gyepes rész 

 (részben a későbbi beépítésre szánt területen) és a volt Temesvári vasúti 

töltéstől délre. 

Kisebb 0,5 – 2 ha-os gyep több is van, ezek némelyike egész jó állapotú, 

főleg Szőreg közigazgatási határán belül. Állandó vizű vizes élőhelynek a 

szőregi Téglagyári-tavak jönnek szóba és a csatornák, melyek a Maros folyóval 

teremtenek kapcsolatot, jelentős szakaszaik a forró nyarakon majdnem teljesen 

kiszáradnak. Ideiglenes „vizes laposok” szántóföldeken vannak (pl. Kübekháza, 

Óbébai tanyák mellett). 

  A Tisza–Maros-szög nyugati felére sajnos inkább az intenzív  

mezőgazdasági művelés a jellemző. Szőreg és Újszentiván határában még kis 

parcellák is találhatók (gyümölcsös, rózsa ültetvény, de szántóföldi növények 

is). Másutt a nagytáblás szántóföldi művelés a jellemző (kukorica, búza, 

napraforgó, árpa stb.…) A jó minőségű löszös talaj miatt parlagon csak 
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szélsőséges időjárási viszonyok között (2010. ősze, 2011. tavaszának belvizes 

időszaka )  marad  terület. 

  Másik fontos, a pusztai madarak számára inkább kicsit negatívabb 

tényező: az erdősültség. A Tisza–Maros-szög nyugati fele, főleg a szőregi terület 

jól erdősültnek vehető az alföldi viszonyok között. Jelentősebb erdők: a Tálagyi 

erdő (134 ha), a Szőregi erdő (82 ha), a Budzsáki erdő (72 ha), a Deszki- puszta 

erdősávja (70 ha), Kübekháza területén pedig egy kb. 60 ha-os erdő. Több 

közepes (pl. Szőreg Újszentiván közt) és kisebb (pl. Schaffer tanya felé vivő út 

mentén) erdőfolt is megtalálható itt. Kübekháza és Klárafalva déli része viszont 

a legkopárabb szántóföld, helyenként még a magányos fák vagy cserjék is 

hiányoznak a táblaszélekről. 

 

Eredmények 

Rendszertani sorrendben a Tisza–Maros-szög nyugati felén észlelt, a 

bevezetőben említett 13 pusztai madárfaj a következő. 

 

Kígyászölyv (Circaetus gallicus) 

Két megfigyelése van, mindkét esetben Szőreg belterületén repült át: 

2007.09.20. 1 pd és 2010.07.26. 2 pd. Leszállva sehol sem láttam, talán azért 

mert nincsenek meg azok a nyílt, nagy kiterjedésű, rövid füvű gyepek, melyeket 

e faj kedvel.  

 

Hamvas rétihéja (Circus pygargus) 

Ez a ragadozó már használja vadászatra is e térséget. Két tavaszi és két őszi 

megfigyelésem van egy-egy példány észlelésével Ebből kétszer tarló és 

szántóföld felett vadászott a Szőreg és Kübekháza közti részen. Kétszer a 

Deszki- pusztáról szállt fel-és le. Az élőhelyek ismeretében nem tűnik 

valószínűnek, hogy valamikor fészkelőként megtelepedjen ezen a vidéken. 
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Pusztai ölyv (Buteo rufinus) 

Más megfigyelők is észlelte a térségben. Nekem öt adatom van e fajról, mindig 

csak egy-egy példányt láttam július közepe és szeptember vége közötti 

időszakban. Ebből kétszer egyértelműen átrepülés történt csak, mindkettő 

észlelés Szőreg belterületén történt. Kétszer a Deszki-puszta légterében láttam 

körözni. Egyszer pedig Kübekháza határában tarlón vadászni. Tehát a pusztai 

ölyv egyértelműen használja a területet. A következő években jó lenne azokat, 

szűkebb részeket behatárolni, melyek e fokozottan védett faj pihenő- és 

táplálkozó helyei lehetnek a térségben. 

 

Parlagi sas (Aquila heliaca) 

Csak 2012.-ben sikerült észlelni, akkor viszont két héten belül kétszer egy-egy 

példányt is. 2012.01.24. Óbéba (Temes megye) közvetlenül Kübekházával 

szemben a határ másik oldalán 1 subadult parlagi sas üldögélt egy magányos 

csenevész fán. 2012.01.28. Újszentiván nyugati oldalán, délről alacsonyan szállt 

egy tavalyi immatur parlagi sas, Szőreg felé körözött tovább. 

Nem elképzelhetetlen, hogy országhatárunktól délre, de ahhoz elég közel van 

egy téli gyülekezőhelye a fajnak.  

 

Kék vércse (Falco vespertinus) 

A legtöbb előfordulású és legnagyobb példányszámú „pusztai” madár a Tisza–

Maros-szög nyugati felén. Két megfigyelés kivételével mindegyik előfordulása 

augusztus közepe és szeptember vége közé esik és az esetek többségében 

egyszerre több kék vércsét is megfigyeltem. E két kivétel egyike: 2009.05.01.-én 

Szőreg belterületén egy üres telken vadászott 1 tojó példány.  

A másik előfordulás még sokkal érdekesebb: 1999.06.25.-én 1 adultultus, 

áramütést szenvedett tojót hoztak be hozzám a Szőreg és Kübekháza közti út 

mellől. Ez az adat , ebben az időszakban ( 1999) a kék vércse költési kísérletére 

enged következtetni. 
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   Az őszi vonulási adatok közül egy hím példány fordult elő a Deszki- 

pusztán. Az összes többi megfigyelés a Szőreg és Kübekháza közti földeken 

történt.  2010-ben már felmerült a gyanú, hogy a kék vércsék nemcsak épp 

átrepülve vadászgatnak a területen, hanem más közük is van hozzá.  

2011-ben pedig sikerült itt megtalálni egy nyár végi-őszi gyülekező és 

éjszakázó helyüket. Helyileg ez Szőreg, a Kisréti erdő széle és a Schaffer 

tanyára vivő út menti fasor volt. A kék vércsék kora reggel általában a Szőreg 

Kübekháza közti középfeszültségű vezetéken gyülekeztek.  

A 2011.-es kék vércse szinkron adatai Szőregről a következők: 

2011.08.17. 3 pd 

2011.08.24 11 pd 

2011.08.31. 7 pd 

2011.09.07 7 pd 

2011.09.14 5 pd 

2011.09.21 3 pd 

2011.09.28 2 pd 

 

Csongrád megyében, Szőreg kivételével, csak a tiszántúli részek nagy 

kiterjedésű védett szikes pusztáin (Vásárhelyi-, Csanádi-, Cserebökényi puszták)  

volt kék vércse-gyülekező hely. Ezeken a területeken persze jóval nagyobb 

(több százas) példányszámban gyűltek össze e madarak, igaz mindegyik pusztán 

nagy számban vannak mesterséges költőládák és általában legeltetés is folyik.  

2012 tavaszán reményeink szerint két kisebb mesterséges költőláda-telep fogja 

várni a kék vércséket a Tisza–Maros-szög nyugati felén. 

 

Túzok (Otis tarda) 

Egyetlen téli kisebb kóborló csoportját, 5 pd-t, 2011.január közepén, a 

leghidegebb időszakban vadászok észlelték Szőreg, Kisréti erdővel szembeni 

tarlón (Tóth Csaba személyes közlése). Keményebb teleken nem kizárható, hogy 

ismét lehessen kóborló túzokokkal találkozni. 
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Ugartyúk (Burhinus oedicnemus) 

Egyetlen adata: 2010.09.30. alkonyat, Szőreg belterülete felett alacsonyan repült 

át egy ugartyúk.  Esetleges költésére semmilyen élőhely, sem kopár gyep, sem 

„ritkás” mezőgazdasági kultúra nem áll rendelkezésre. 

 

Aranylile (Pluvialis apricaria) 

2009.11.14.-én Kübekháza mellett, egy száraz szántón lehetett egy példányt 

megfigyelni. 2011. belvizes tavaszán (március) rendszeresen megjelent (főleg 

bíbicekkel együtt) a Szőreg Kübekháza közti elöntéses területeken. Legnagyobb 

példányszáma: 2011.03.28. 80 pd, Szőreg Kisréti erdővel szemben. 

Úgy tűnik, ha kedvezőek a viszonyok, akkor rendszeres átvonuló a területen. 

 

Kis póling (Numenius phaeopus) 

Egyetlen adatom: 2009.04.04. , Szőreg belterület felett átrepült 1 pd. A 

környéken lévő gyepek valószínűleg a kis póling tavasz második felére eső 

vonulására kiszáradnak, talán ezért nem rendszeres előforduló. 

 

Kék galamb (Columba oenas) 

Csongrád megye tiszántúli részének nagy szikes pusztáin rendszeres és tömeges 

telelő madárfaj. A vizsgált térségben viszont egyáltalán nem kötődik a füves 

terültekhez. Néhány megfigyelése szántók melletti fasorokban történt. 

Legnagyobb példányszáma 2009.02.14. , 26 pd, /Klárafalva és Kübekháza 

határán./ 
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Réti fülesbagoly (Asio flammeus) 

Egyetlen adatom a térségből: 2000.01.02.-én egy „autó balesetes” sérült réti 

fülesbaglyot hoztak be hozzám, Szőreg és Kübekháza határáról. 

 

Fotó: dr. Kókay Károly 
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Szalakóta (Coracias garrulus) 

Dr.Kasza Ferenc szerint a nyolcvanas években még költőfaj volt a területen. 

Azóta jómagam még vonulásban is csak néhányszor láttam. Igaz mindig 

leszállva, pihenés vagy táplálkozás közben. Előfordulása a Szőreg környéki 

rétekre és a Téglagyári tavakra szorítkozott, a Deszki-pusztán egyáltalán nem 

észleltem. Jelenleg 5 szalakóta odú van a területen, amely számot szeretnénk 

növelni. Ez a másik pusztai madárfaj, melynek megtelepedésére van esély a 

vizsgált térségben. 

 

Rozsdástorkú pityer (Anthus cervinus) 

Egy adatom van eddig: 2010.09.02. 1 pd, Szőreg Téglagyári tavak. Esély persze 

van további előfordulásokra is, főleg hogy a másik három pityerfaj  

(havasi-, rét-, erdei pityer) vonuláskor rendszeresen megfigyelhető. 

 

Összefoglaló 

 

 A Tisza–Maros-szög nyugati fele (kb 4200 ha), egy közepes és néhány kisebb 

gyepet leszámítva igazi „kultúrtáj”, alföldi viszonylatban közepes 

erdősültséggel. Mégis ezen a területen 13 olyan madárfaj előfordulását 

észleltem, melyek igazából a kiterjedt szikes gyepekhez, mint élőhelyhez   

(költő, vonuló és telelő fajok) kötődnek, azaz „pusztai” madaraknak nevezhetők. 

Ezek közül 6 madárfaj: a kígyászölyv, a túzok, az ugartyúk, a kis póling, a 

réti fülesbagoly és a rozsdástorkú pityer, jelen ismereteink szerint csak ritka, 

alkalmi előfordulók, illetve átrepülők a terület felett. 

  5 madárfaj vonulás (illetve telelés) közben használja élőhelyként a 

területet. Ezek: a hamvas rétihéja, a pusztai ölyv, a parlagi sas, az aranylile és a 

kék galamb.  
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Két további olyan „pusztai” madárfaj van, melyek amellett, hogy 

használják a területet, esélyesek a megtelepedésre és fészkelésre, ezek : a kék 

vércse és a szalakóta. 
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