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 Egy gyöngybagoly mentése és 
elengedése 

Bakacsi Gábor 

természetvédelmi őrkerületvezető 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkakapcsolatban van a Szegedi Vadasparkkal. 
Védett fajokkal kapcsolatos ügyintézés joga és kötelezettsége a Duna-Tisza közében, fél 

Csongrád megyében a KNPI, azon belül is a természetvédelmi őrszolgálat feladata. 
A lakosság észlelve a sérült, beteg, bajba jutott állatokat, ha segítséget keres telefonon, 

akkor a Vadasparkban megadják valamelyik természetvédelmi őr mobilszámát. 
Napi-heti gyakorisággal kapunk 

hívást gépjármű által elsodort vagy 
áramütött madár ügyében, vagy 
lakásba, irodába tévedt állatokkal 
kapcsolatban. 

November elején Algyőről 
telefonáltak, hogy egy irodaépület 
padlásterében kialakított irattárban 
egy baglyot találtak. Félnek tőle, 
megfogni nem merik, de nem 
szeretnék, ha elpusztulna. A 
helyszínen egy gyöngybagoly (Tyto 

alba) felnőtt, egészséges, jól repülő 
példányát találtam, amelyet a szűk 
térben sikerült kézzel 
sérülésmentesen megfogni.  

Sérülésmentesség alatt elsősorban a madár értendő, bár nem árt, ha a befogó is elkerüli azt. 
A ragadozók karmai komoly sebeket is okozhatnak, de a sebbe bekerülő szennyeződések 
okozhatnak gyulladást is! 
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Nem volt indokolt a Vadasparkba szállítás, ezért az MME CSMHCS szegedi Fehér-tavi 
madárgyűrűző táborába vittem bedobozolva. Ott kapott jelölő gyűrűt, készült róla pár 
fényképfelvétel, aztán elengedtük. 
 
 

Én kicsit aggódtam! Nappal a kb.10-15 km távolságra levő helyére hogyan tér vissza? 
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Az tévhit, hogy a baglyok nappal nem látnak. Viszont a nappali ragadozók, sőt az énekesek 

is intenzíven támadják a mozgásban vagy látható helyen levő baglyokat. Télire azért gyűlnek 
össze kisebb nagyobb csapatokban az erdei fülesek fenyőfákon, tujákon, hogy kihasználják az 
örökzöldek nyújtotta takarást. 

A”mi” baglyunk ügyesen oldotta meg a kérdést. Elengedésnél a kb. 100 méterre levő 
szomszédos romos tanya felé vette az irányt és ott rögtön észrevette, hogy egy elmozdult 
tetőcserépnél szabad a bejárás a padlástérbe. Leszállt a tetőre, benézett, majd eltűnt. Az egész 
nem lehetett több 10 másodpercnél.  
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Ha nem volta padlástérnek nyest lakója, akkor nyugodtan kivárhatta a sötétedést biztos 
helyen. Aztán hogy visszatért-e eredeti otthonába, valamelyik templomtoronyba, padlásra, az 
esetleges újabb kézre kerülésekor derülhet ki a gyűrűje alapján. 

Szeged, 2008-november-24 


