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Hol és mikor láthatunk ragadozó 
madarakat a szegedi Fehér-tón és 

Fertőn? 
Dr. Kókay Károly 

 
E két halastórendszer főképp, mint Ramsari terület a vízimadarairól híres, de itt is (mint az 

ország sok más halastaván) jó néhány ragadozómadár faj is előfordul. Jelenleg 24 
sólyomalkatú előfordulását tartjuk számon a területen (az NB bizottság által el nem fogadott 
fajt nem soroltam ide). Idő-és térbeli eloszlásuk viszont roppant egyenlőtlen. Ezért ebben az 
írásban próbálok egy kis útbaigazítást adni az idelátogatóknak arról, hogy az egyes fajokat az 
év melyik időszakában és főképp ennek a nagy kiterjedésű terület mely részén lehet 
legnagyobb eséllyel megfigyelni. Az itt leírtak, a rendelkezésemre álló adatok alapján, 1984-
2008 közötti időszak megfigyeléseit tartalmazzák. 

 
 
1. Darázsölyv (Pernis apivorus) 
  Viszonylag ritkább átvonuló a területen, júl.végétől szept. végéig. A gyérebb számú 

megfigyelés egyik oka lehet, hogy nem időz sokat a tavakon. Inkább csak átrepül, főleg a 
Fertő halastavai felett látható. 

 
2. Barna kánya (Milvus migrans) 
 Rendszeres, de kisszámú előforduló. Bizonyos években, amikor a közeli Tisza szakaszon 

költ, máj.-júl. között is megjelenik. Egyébként inkább őszi, szept.-nov. átvonuló, főleg a Fertő 
tavain, benn a halastavakon lehet megfigyelni. 

 
3. Vörös kánya (Milvus milvus) 
 Nagyon ritka kóborló a tavakon. Eddig csak novemberi előfordulása ismert a Fertőről. 
 
4. Rétisas (Haliaeetus albicilla) 
  A közeli Tisza szakaszon az utóbbi években költ több pár is. Ezért márc-jún. vadászó 

öregeket, utána pedig családokat, illetve azévi. fiatal példányokat lehet látni.  Szept. második 
felében már érkeznek a vonulók. A Fehér-tó, Fertőn az őszi-téli-tavaszi rétisas állomány 
általában csak 2-5 madárból (maximum 8-10-ből jobb években) áll, tehát kissé elmarad az 
ország más, hasonló méretű halastavaitól. A lecsapolt tavakon (főleg a Fehér-tó legnagyobb 
közel 200 ha-os egységein) pihennek sokszor, fő táplálékuk a haldögök. A feltöltötteken is 
megjelennek vadászni, főleg ha sok lúd és kacsa tartózkodik rajtuk. Előszeretettel pihennek a 
magasfeszültségű vezetékek oszlopai (a pilonokon): a Fehér-tó Fertő közötti réten illetve a 
Nagy-Fekete szántóföldjein van ilyen, mindig az oszlop tetején keressük őket. 
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5. Barna rétihéja (Circus aeruginosus) 
 A leggyakoribb költő ragadozó faj a tavakon (8-13 pár). Az egész tórendszeren elterjedt. 

A nem költő egyedek, illetve a frissen kirepült fiatalok sokszor ugyanúgy csoportos éjszakázó 
helyet keresnek, mint rokona, a kékes rétihéja (ilyen pl. a Beretzk kilátó előtti sásos). 
Természetesen a környező földekre is kijárnak vadászni. Az utóbbi években 1-4 pd 
rendszeresen áttelel. 

 
6. Kékes rétihéja (Circus cyaneus) 
 Rendszeres vonuló, illetve áttelelő a területen okt.elejétől március közepéig. Télen 

egyaránt vadászik a környező gyepeken és földeken, de a tavak nádszegélye fölött is, úgy, 
mint nyáron a barna rétihéják. 

Csoportos éjszakázó helyei is részben egyeznek az előbb leírt fajjal (pl. Beretzk kilátó 
előtt). De számuk azért elmarad Csongrád megye pusztai éjszakázó helyeitől (max. 15-20 pd). 

 
7. Fakó rétihéja (Circus macrourus) 
 Ritka áprilisi, illetve szept.-okt eleje közötti átvonuló. Van olyan megfigyelése, mikor 

egyszerűen csak áthúzott a terület felett. Máskor meg vadászgatni is láttuk (pl. Fehér-tó XIV, 
XVI mögötti gyepen). 

 
 
8. Hamvas rétihéja (Circus pygargus) 
 Kis létszámú, de rendszeres átvonuló a területen (ápr.-máj. és júl.-okt.eleje). Kedveli a 

környező gyepeket (Fehér-tó Fertő közötti rét és Székalj), de sokszor a Fertő tórendszer 
nyíltabb részeit is (ivadéknevelők, fő tápláló csatorna mente). A Fehér-tó nagyobb feltöltött 
tavai felett sokszor csak átröpül. 

 
9. Héja (Accipiter gentilis)  
 A Fehér-tónak csak „távolabbi” körzetében költ (Tisza hullámtér, Sándorfalvi 

homokerdő), ezért bár egész évben előfordulhat, szórványosabb a megjelenése, mint 
rokonának, a karvalynak. Jobban kedveli a „fásabb” részeket pl. Beretzk kilátó, vagy Fehér-tó  
hátsó, Szeged felé eső gátja. Azért a nyíltabb részeken, benn a tavak felett is vadászik, főleg 
ha sok vízimadár tartózkodik ott (csörgő réce, dankasirály zsákmányolását figyeltük meg). 

 
10. Karvaly (Accipiter nisus) 
 Egész évben látható a területen, télen sokszor 4-5 karvaly is megfigyelhető egy napon. 

Költ a közelben, valószínűleg több helyen is (pl.Öthalom). A halastavakon a fátlan nyílt 
részeken is szívesen vadászik, a nádszegélyeket használva fedezékként. 

 
11. Egerészölyv (Buteo buteo) 
  Több pár költ a távolabbi környéken, de egész közel is van fészkelő pár (Fehér-tó XIV 

mögötti kiserdő). Ápr.-tól szept.-ig inkább a „peremrészeken”, vagy a terület felett átrepülve 
látható. Ősz második felétől behúzódik a tavak belső részeire, a gátakon lévő bokrokon és kis 
fákon pihen és főleg keményebb teleken a kiszáradt (kifagyott) tómedrekben. Ilyenkor szeret 
haldögökön táplálkozni. Télen egyébként akár 20-25 egerészölyvvel is találkozhatunk 
egyetlen nap. 
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12. Pusztai ölyv (Buteo rufinus) 
 Kisebb létszámú, ritkább átvonuló. Van, hogy 2-3 évig nincs is adata a Fehér-tóról. Ápr.-

máj. és júl.-szept., amikor még leginkább megfigyelhetjük a területen. Persze ezeknek a 
megfigyeléseknek egy része is csak azt jelenti, hogy egy „termitelő”, átrepülő ölyv csapatban 
kiszúrjuk. Leszállásra, pihenésre kedvel pl. a Fehér-tó Fertő közötti rétet, sokszor pilonon 
üldögél, hasonlóan más ragadozókhoz. 

 
13. Gatyás ölyv (Buteo lagopus) 
 Kis számú átvonuló, telelő a tavakon, lehetnek egyes évek, mikor nincs is megfigyelése. 

Okt.elejétől márc. végéig számíthatunk rá. Télen ő is szereti a kifagyott csupasz tómedrekben 
való pihenést, általában csak egyesével láthatjuk (hasonlóan a pusztai ölyvhöz). 

 
14. Békászó sas (Aquila pomarina) 
  Nagyon ritka átvonuló a területen, csak régi adata van áprilisból és szeptemberből. 

Érdekes, hogy ezek nem „sima” átvitorlázást jelentettek, hanem lecsapolt tavakon jelent meg. 
 
15. Fekete sas (Aquila clanga) 
 Nagyon ritka átvonuló, régebbről októberi adatai vannak a Fehér-tóról. Volt néhány 

bizonytalan észlelése más időszakból is. Érdekes volt egy fiatal fekete sas kézre kerülése (az 
egyik októberi adat). A madáron semmi komoly elváltozást, betegséget nem találtam, 
felerősítés után Békés megyében engedték el. 

 
16. Parlagi sas (Aquila heliaca)  
 Ritka őszi átvonuló, szept.-nov. között vannak adatai, nem minden évből. A 

megfigyelések egy része csak „átköröző” pd.-okra vonatkozik. Máskor meg is pihen a 
tavakon. Ilyen beülőhely, melyet más nyíltabb térséghez vonzódó ragadozó is kedvel, pl. A 
Fehér-tó szélén a kutatóházhoz kívülről bevezető dűlőút mentén lévő kisebb facsoport, 
elszáradt csúcságakkal. 

 
17. Szirti sas (Aquila chrysaetos) 
 Nagyon ritka téli vendég. Megjelenése a faj magyarországi és egyben dél-alföldi 

terjedésével lehet kapcsolatban. 
 
18. Halászsas (Pandion haliaetus) 
 Rendszeres átvonuló, tavasszal márc.-máj. eleje, „ősszel” júl.vége-okt.vége, de volt már 

júniusi előfordulása is. Egyszerre akár 3-4 halászsast is vendégül láthat a terület. Bármelyik 
tóegységen felbukkanhat vadászva, amelyben nagyobb halak is vannak. Pihenni viszont 
inkább a kiterjedtebb egységek etetőkaróin szeretett, de amióta ezeknek a karóknak mindkét 
végét kihegyezik csökkent ez a beülési forma. Kedveli viszont a tavakon kívül futó 
magasfeszültségű vezetékek oszlopainak tetejét is. Mind a Fehér-tó Fertő közötti gyepen 
futót, mind a Nagy-fekete szántóföldjein lévőt is. 

 
19. Vörös vércse (Falco tinnunculus) 
  A tavak peremrészein lévő szarkafészkek rendszeres elfoglalója. Az utóbbi években a 

sólyomféléknek kitett mesterséges fészkelő ládákat is használja költésre. Állománya bizonyos 
években 4-5 pár is lehet. Vadászni vagy a földekre és gyepekre jár, de szitál a tavak között 
lévő szélesebb gátakon is, főleg, ha a növényzetet lekaszálták. Egy-két hím vörös vércse 
rendszeresen áttelel. 
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20. Kék vércse (Falco vespertinus) 
 Rendszeres, de kisszámú tavaszi átvonuló (ápr.-máj.), őszről, szeptemberből csak 1-2 

adata van. Általában csak átrepül a tavak felett, de van egy-két kedvelt pihenőhelye is, ilyen 
pl. a Fehér-tavon a XIV-XVI mögötti rét kiserdővel. Sajnos a tavak közvetlen környezetében 
nincs igazából alkalmas hely egy esetleges megtelepedésre. 

 
21. Kis sólyom (Falco columbarius) 
  Szept.végén már föltűnnek az első kis sólymok a tavakon, március végéig sokszor ki is 

tartanak. A téli hosszantartó fagy kevésbé befolyásolja itt tartózkodásukat, szemben a 
vándorsólyommal. Előfordult, hogy egyszerre akár 3 kis sólyom is volt a területen. Kedvenc 
részei a nyíltabb területek, így a környező gyepek (Székalj, két tórendszer közötti rét stb.), 
illetve télen a kiszáradt, kifagyott tavak. Szeret az éjszakára behúzó, illetve hajnalban kihúzó 
énekesekre (pintyfélék, pityerek, sordélyok) lesben állni. Ezért a hajnali és alkonyati 
daruhúzásoknak gyakran „hozadéka” a kis sólyom észlelés. 

 
22. Kabasólyom (Falco subbuteo) 
 Bizonyos években a tórendszer határai között is költött (pl. Fehér-tó Fertő közötti rét, 

pilonon), ilyenkor egész költési időszakukban stabilan láthatók. Más években csak távolabb 
költ (pl Sándorfalvi homokerdő). Ekkor inkább csak vonulási időszakban lehet velük 
rendszeresen találkozni (ápr.-máj. aug.-okt.eleje). Érdemes a nagyobb vonuló fecske 
csapatokat figyelni, őket gyakran követi kabasólyom. 

 
23. Kerecsensólyom (Falco cherrug) 
  Egyes években a Fehér-tó „távolabbi körzetében költött, ekkor egész évben többször 

látható volt a tórendszeren. Más években csak egy-két előfordulása van ősztől tavaszig. A 
frissen csapolt, vízimadarakkal telített tavakon lehet elsősorban megjelenésére számítani. 

 
24. Vándorsólyom (Falco peregrinus) 
  Minden hónapból volt már előfordulása a tavakon. „Természetesen” aug.végétől 

dec.elejéig a leggyakoribb. Téli előfordulását befolyásolja az időjárás keménysége, hosszabb 
kemény fagyok esetén a vízimadarak otthagyják a Fehér-tavat, és a vándorsólymok követik 
őket. Sokszor egyszerre több vándorsólyom is előfordul a területeken. A frissen csapolt 
tavakon járva, ha azt figyeljük meg, hogy kivétel nélkül minden madár a levegőbe emelkedik, 
bizton számíthatunk a vándorsólyom támadására (hasonló a helyzet a réti sasnál is, de ott 
jóval nagyobb és feltűnőbb a vadász 9). Kedvenc pihenőhelyeik közé tartozik egyébként a 
Fehér-tó Fertő közötti pilonsor is. Télen egyes vándorsólymok (talán messzi északi példányok 
lehetnek) szeretnek a kifagyott aljú tófenekeken pihenni. 

Szeged, 2009. január. 4. 


