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Kedves Olvasó!

A kezében tartott „Himantopus”  vezérfonalát Helyi Csoportunk 1997. évi tevékenységről szóló 
beszámolók adják. Első megközelítésben talán papírpazarlásnak tűnhet, hogy saját munkánkat 
írjuk le saját magunknak. Én úgy érzem, mégis szükség van erre, hiszen  legtöbb tagunk nem 
ismeri a Csoport valamennyi programját és annak eredményeit, másrészt nem csak magunknak 
szól a „Himantopus”: ezzel tudjuk bemutatni és megörökíteni munkánkat a nem tagoknak és az 
utókornak is. Dicsekedni pedig van mivel! Az országban Csongrád megyében költött a legtöbb 
kék  vércse  mesterséges  fészekben  és  a  szalakóta  telepítésében  is  mi  voltunk  a  leg-
eredményesebbek. Ismét beért területfelmérési munkánk egyik gyümölcse: a Gátéri Fehér-tavat 
megvásárolta a Kiskunsági Nemzeti Park, így gyakorlati értelemben védett lett. 

Megtalálhatja  lapunkban a már  „hagyományos”  madárnaptárat  Szegedről,  beszámolót 
olvashat egyik legújabb programunkról, a rétisas-védelmiről és érdekes adatokkal szolgálunk a 
halászsas fészkelési kisérletéről régiónkból. 

Kellemes  időtöltést  a  „Himantopus”  olvasásakor,  és  várjuk  további  írásaikat  a 
madarakról, megfigyelésekről!

Lovászi Péter szerkesztő

1997. évi madárnaptár az Északi városrész kertjeiben

Folyamatos  megfigyeléseimet  Szeged-Felsőváros,  Északi  város,  Gedó,  Újrókus,  Makkosház, 
Fodor-kert, Nagyszilléri-domb, Baktó és Baktói kiskertek területén levő élőhelyeken végeztem. 
Év közben több kirándulásom élményeiről is szólni kívánok.

Január 6.
Kertemben  a  komposzt  körüli  bokrokon  napi  vendég  a  vörösbegy  pár  —áttelelő 

vendégem—, a feketerigó, de hallatszik a fenyők közül a sárgafejű királykák hívóhangja is.

Január 13-14-15.
Kemény tél van. A talajt kétszer megkérgesedett  hótakaró fedi. Vastagsága kb. 10-12 

cm. Az áttelelő és kóborló madarak szívesen járnak az etetőkre és élelmiszer-zöldség-gyümölcs 
hulladékért a komposzttelepre. Állandó vendég 6-7 fenyőpinty, verebek, balkáni gerlék, fenyő- 
és  feketerigók,  vörösbegyek,  varjak,  zöldikék,  ökörszem  és  4-5  erdeipinty  is.  Érdekes, 
meggyvágók  is  vannak a  kertekben,  de  még  nem jönnek az  etetőkre  — még  találnak  elég 
szétroppantani  való gyümölcsmagot.  A fenyőpintyek kolibri  módon repülve jutnak az etetőn 
napraforgó-maghoz. Felvillan ilyenkor fehér farkcsíkjuk a fenyőim nyújtotta háttérben.

2  gatyásölyv  is  bejött  a  Makkoserdő  meg  a  baktói  kiskertek  fölé.  Ott  igen  sok 
meggyvágó „pittyegett”, hússzínű ilyenkor a csőrük.

Január 18-19.
Dél  körül  madáretetőt  töltöttem  fel  baktói  kiskertemben.  A  borús  tél  is  lehet 

madárlátványban gazdag. Ehhez azonban egy kis szerencse is kell — 3 nagyszerű ragadozót is 
láttam! Közülük 2 ült is, meg fel is szállt. Kerékpáron mentem szokásosan. Alig 2-3 m magasan 
az ágon gatyásölyv ült. Leszálltam. Azonnal elrepült. Egy karvaly tojóval ugyanúgy jártam. Az 
elrepülő  madarat  látcsővel  is  követni  tudtam.  Ugyanakkor  egy  repülő  vándorsólyom  is 
keresztezte látómezőmet. Pár pillanatig láttam csak!
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Megfigyeltem még 3-400 fenyőrigót, 20-25 meggyvágót, 5 szajkót, 2 fácánt sok vetési 
varjút,  verebeket,  feketerigókat,  szén-  és  kékcinegéket.  A  8  literes  etetőt  4-5  naponként 
szükséges feltölteni.

Január 30.
Dél körül a havas kertekben csak  ott olvad a hó, ahova a nap odasüt. Az árnyékok még 

nagyon hosszúak. A levegőben egerészölyv és karvaly tojó egymás közelében vitorlázott. Most 
egy varjú az ölyvet támadta. A fenyőfákat 4-5 sárgafejű királyka látogatja. Egércincogás-szerű 
éles hangjuk állandóan hallatszik,  amint folyamatosan a tűleveleken keresik táplálékukat.  Az 
etetőkön állandóan váltják egymást a madarak.

Február 1.
Szentesen jártunk. Erdei fülesbaglyokat gyűrűztünk. A VTV is kint volt! Érdekes: a 25 

gyűrűt  kapott  madár  közül  csak  8  volt  hím  és  a  többség  fiatal  volt.  Visszafelé  jövet  is 
tapasztaltuk,  hogy az algyői  gáztelep környékén több ragadozó vadászott:  karvaly,  barna- és 
kékes rétihéja. A háborítatlan területen több helyen is elolvadt a hó. A füves, gyomos területen 
nem kerülik el az éles szemeket a futkározó kisrágcsálók.

Február 2.
Ilyen  esemény csak 70 évenként  egyszer  fordul  elő életemben!  Dél körül  takarásban 

megyek hátra a kertembe. Tujabokrokon napozó verebeket riasztottam fel. Egy a halálba repült, 
mert az egyenes vonalon szálló madarat, mint a kilőtt nyíl, hátulról utolérve és lábbal lenyúlva 
érte pár szempillantás alatt elfogta egy hím karvaly!
    Gépkocsival mentünk a Sándorfalvi Homokerdőbe etetni. A sándorfalvi úton az árokparton 
szemünk láttára fogott a földre lecsapva egy egeret az egerészölyv. Fűcsomóval együtt kapta fel. 
Láttunk 4 rétisast is.

Február 9.
Ma késő délután, DNy-i irányban repültek a város, a kertek fölött, először egy csapat 

nagy lilik.

Február 22-23.
Tavasz  van  a  télben!?  Szikrázó  kék  ég,  hómentes  határ.  Dél  körül  10-17  ˚C  a 

hőmérséklet  ragyogó  napsütésben.  A  mogyoró  barkája  pöccentésre  sárga  pollenfelhőcskét 
produkál.  A  jó  időt  jelzik  a  madarak  is.  Az  itt  kóborló  4-6  sárgafejű  királyka  nemcsak 
cincogásszerű éles hangon jelezget, hanem finom halk énekkel is! „SISSI-SISSI,-SISSI-SISSI” 
hallatszott. A kék- és széncinegék szintén rázendítettek. A zöldikék, verebek, gerlék éneke is a 
jó időt köszöntötte.
    Esténként a 3 pár itt telelt feketerigó hím énekpárbajt vív, visítozik. A tojók meg igen éles  
sípoló hangon tudatják hollétüket.

Február 28.
14  óra  körül  a  karvaly  tojó  pillanatok  alatt  csendet  parancsolt  az  etető  madarainak. 

Leszállt a szőlő drótjára a komposzttelep felett. 5-10 percig figyeltem a „csendet”. Ideszokott. 
Mindig talál 1-1 kismadarat, amit elfoghat. Gyönyörű madár, a repülés mestere.

Március 1.
14 óra  után  tavaszi  takarítást  végezve a  kertben kurrogásra  lettem figyelmes.  26 fős 

darucsapat  vonult  ÉK-i  irányban.  A csoport  lassan balra  kanyarodva haladt  méltóságteljesen 
vitorlázva. Egy másik csapat, 22 madár, fél óra múlva szintén átvonult észak felé.
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Március 2.
Hideg éjszakás télutó van. 9 óra körül alig 9 ˚C a hőmérséklet. Éles ismétlődés ”TSII-

STSI” hallatszik. A meggyvágó jelzése 50-100 méterről is hallható. Kora délután ismét átvonult 
egy 41 példányos daru csapat.

Március 15-16.
8  óra  körül  10-15  ˚C-os  időben  párás,  napos  környezetben  a  teljes  repertoár  szerint 

énekelnek a vörösbegyek. Csendes, finom dallamuk beilleszkedik a rengeteg ibolya virágzásába. 
Most hallottam az idén először Baktóban megszólalni a leveli békát. Több hét után esett egy kis 
eső. Úgy látszik ez is szükséges a feketerigónak, mivel fészekaljukat sáros giz-gazból rakják. A 
szúrós  fenyőn  rigópárom  megkezdte  a  költési  időszakot.  A  zöldike  hímek  folyamatosan 
hallatják az ágcsúcsokon jellegzetes ”SRIIIE-SRIIIE”, hangjukat. Ismét visszajött az erdei pinty. 
Estére csaknem kész feketerigóim fészke,  a karima most főként mohából készült.

Március 22-23.
Hidegfront uralkodik. Ma is fagyos reggel van. Napos az idő. Erősen páradús a levegő. A 

kertek távolából zöld küllők kiabálnak. A messziről hallható éles pityegés a meggyvágók helyét 
jelzi. Az ágcsúcsokon zsizsegnek a zöldikék. A balkáni gerlék búgása is sokfelől hallható. A 
nagy-  és a balkáni  fakopáncsok hullámzó repüléssel  repülnek egyik  öreg fától a másikig.  A 
mezei verebek a sűrűségbe bújva csiripelnek. Varjak már a belső kertekben nincsenek. A József 
Attila sugárúton egy kisebb kolóniájuk fészkel. Az egyik a tojásokon ül, a párja kissé távolabb 
ehhez asszisztál. Most a legszebb csendes csicsergés a vörösbegyektől származik. A fenyőfák 
felől a magas, éles, finom jelek a sárgafejű királykák ittlétét bizonyítják. A téli etetők még most 
is igen látogatottak.
    10 óra körül is csak 6 ˚C a hőmérséklet. Messzehangzóan:”KGYIGYIGYIGYIGYI-TYIŐ-
TYI” hangon csilingelve jelentkezett  a zöld farkcsíkú, szürkefejű, kettős fehér szárnyszalagú 
erdei pinty is. A szén- és kékcinegék -leginkább párban- egymást követve keresgélnek az alig 
megpattant  rügyű  bokrokon,  de  a  földön  is.  A  feketerigók  a  hideg  miatt  felhagytak  a 
fészeképítéssel.

Március 25.
Ma  ebéd  után  ismét  megjelent  a  belső  kertekben  is  a  csicsörke.  Apró  üveggyöngy 

csörögtetéséhez hasonlatos éneke messzire hallatszik.

Március 27-28.
    A szürke, szúrós fenyőn a fészekben 3 tojás van, másnap 4. Színük pontos lombozatszín. A 
feketerigók még a színezéshez is értenek.

Április 1.
A Makkoserdőben, Baktóban, Szilléren megszólaltak a beszédes csilp-csalp füzikék. A 

belső  kertekben  a  házak  körül  megérkeztek,  illetve  megszólaltak  a  ketyergőhangú  házi 
rozsdafarkúk. Szintén énekeltek az ökörszemek is. Jól tudnak felcsapott farokkal csettegni is!

Április 6.
Több mint 30 éve különböző fenyőféléket is telepítettem kertemben. Széken ülve, délre 

nyíló ablakomon kifigyelve látom, az oltott ezüstfenyőn kb. 4 m magasan a törzs mellett épít 
fészket  a  balkánigerle-pár.  Az  egyik  madár  20-30  m-re  a  fától  a  földről  szedi  össze  az 
ágacskákat  és  —gondolom  a  tojó— a  kiválasztott  helyen  átveszi  a  2-3  percenként  érkező 
anyagot  és  beépíti.  A  fészek  —tudjuk—   egyszerű  lesz,  de  családfenntartóvá  válik!  A 
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fészeképítő  madár  folyamatosan  mondogatja  ”KU-KUUAUAU-KU”-  szerű  hívogatását 
párjának.

Április 9-10.
Ma dél körül 120-130-as darucsapat húzott át a város felett, É-i irányba. A szúrós fenyőn 

1 tojás hiányzik a feketerigó fészekből. A másik 3 tojás hideg! A tojó otthagyta a fészket! A 
földön futkározik a környéken. Felfedeztem egy másik rigópár fészkét egy másik lucfenyőmön. 
A tojások számát még ellenőrizni kell.

Április 13.
Délelőtt  hideg,  napos  idő  van.  Nyílóban  vannak  a  cseresznyék,  meggyek,  szilvák. 

Alacsonyan a cseresznyefán szépen megvilágítva bemutatkozott  kertemben az énekesrigó is. 
Eddig elkerülte a figyelmemet! Sűrű pettyezésű melle, barna háta, sárga szárnybélése biztosan 
felismerhetővé tette.

Április 19-20.
A  feketerigó  a  lucfenyőn,  a  balkáni  gerle  az  ezüstfenyőn  folyamatosan  kotlik  a 

tojásokon. A jellegzetesen csengő, a végén erősen felgyorsuló trilla ”ZIPP-ZIPP-ZIPP-VZIRIR-
IRIRRIRI” bemutató egyértelműen a sisegő füzike jelenlétét bizonyítja. Torka sárga, hasa fehér 
és „UIT”-szerű a hívóhangja.

Április  21.
Kistelek, Tóalj madarász epizód. Meglepetés: az igen száraz tavasz ellenére víz borítja a 

szikes területet. Színes madártársadalmat találtam, pedig ma is hideg van. Szállingózott időnként 
a hó is! Hihetetlen, de mint az ottlakók mondják, több mint egy hónapja nappal 4-7 bütykös 
hattyú  is  látogatja  a  tavat.  Most  5  hatalmas  madár  úszkált  a  vízben.  Előbb  8  gólyatöcsöt 
számláltam, majd még 4 érkezett. A hímek (5) nászruhásak. 4 gulipán kaszált a vízen. 1 fehér 
gólya.  Több  mint  20  bíbic.  Sok  seregély  volt  a  mezőn.  Sárszalonkák,  dankák  rikácsoltak. 
Piroslábú  cankók,  godák  is  voltak.  Sok  szárcsa,  tőkés  réce  és  18-20  böjti  réce  is  úszkált. 
Hallottam mezei  pacsirta,  parlagi  pityer  hangját  is.  Fecskék,  egy barna  rétihéja  hím és  egy 
karvaly is rövid szemlét tartott a víz felett.

Április 25.
Ma  délután  virágzó  cseresznyefa  koronájában  megpillantottam  kedvenc  énekes 

madaram, a fekete-fehér nászruhás kormos légykapó hímet.  A virágok között  4-5 tengelic is 
eszegetve, füttyögetve csicsergett.

Április 26.
Madarász  epizód:  ragadozómadár-védelmi  program  a  Cserebökényi-pusztán,  Lovászi 

Petivel  és  Juhász  Gőz  Szilvivel.  Feladat:  költőládák  kihelyezése.  Több  mint  30-at  raktunk 
rendbe. Közben mit láttunk?

Egerészölyv, 3 tojás a fészkében. 2 barna rétihéja. Kék vércse 8-10 pár, vörös vércse 6-8 
pár, az egyik költőládában 6 barnán pettyezett tojás. Sok bíbic, nagy goda repült vagy a fűben 
láttuk. Örvös galamb, 1 tojása a költőládában. Erdei fülesbagoly 3 tojás, 1 tojás másik ládában 
eltakarva kihűlve! Több füstifecske repült. Sok mezei pacsirta énekelt. A parlagi pityernek csak 
hangját hallottuk.  Sárga billegetők az autóból igen közelről voltak szemlélhetők. Seregélyből 
keveset láttunk. Szarkát egyet sem, pedig sok a fészek arrafelé. Csóka 4 tojását találtuk az egyik 
odúban.  Kb.  30-as  dolmányosvarjú-csapat  krakkogott.  1  ökörszem,  1 pár  örvös  légykapó,  1 
rozsdás csaláncsúcs és 3 fehér gólya került szemünk elé. Szép nap volt.
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Április 27.
Ma reggel, páradús kertnéző szemle során 2 vidám csilingelő dallamot regisztrálhattam. 

Megjött és megszólalt a barátka és a kis poszáta. A zöldikék és csicsörkék egyhangúbb dala jó 
kiegészítés a tavasz megérkezéséhez. Tegnap kikeltek a feketerigó-fiókák a lucfenyőn. Mindkét 
szülőmadár etet. A barna tojó közben többször melegíti a 2 napos fiókákat.

Április 29.
Baktóban  megszólalt  a  fülemüle.  Egyszerre  4  revírt  kereső  madár  gyönyörű  hangját 

hallottam, persze nem egyforma hangerővel, a körtöltésen kívül a Sándorfalvi úttól keletre a 
Makkos-erdőben, az ATI tanpálya előtti bozótosban a töltéslépcsőig.

Május 5.
Ma hallottam a belső kertekben először a jellegzetesen hangos „VED-VED-VED-VED” 

madárdalt.  A megszólalót,  a gyönyörű, barna foltos harkályfélét,  a nyaktekercset nem láttam 
meg!  A szintén hangos, gyors csettegésű madarat a tövisszúró gébicset viszont észrevettem a 
lombok között.

Május 10.
A  lucfenyőn  nevelkedő  feketerigó-fiókák  elhagyták  fészküket.  A  négy   kurta  farkú, 

pettyezetlen  barna  fióka  repülni  alig,  de  bujkálni  annál  inkább  tud.  Jelenlétüket  folytonos 
hívogató füttyük jelzi.

Május 12.
Madarász  epizód:  Feri  fiamékkal  a  pusztaszeri  erdőszélen  jártunk.  Galagonyavirágot 

szedtünk teának. 18 óra körül érkeztünk. Messzeható „madárricsaj” volt fogadtatásunk. Fekete 
harkályok,  szalakóták,  seregélyek,  nagy  fakopáncsok  „egyezkedtek”  a  fészkelési  helyeken. 
(Öreg,  évszázados fák találhatók  ott.)  Láttunk 14 gyurgyalagot.  Több irányból  szén-  és  kék 
cinegék, vadgerlék, erdei pityerek, mezei pacsirták stb. hangja hallatszott.

Május 23.
Újra  itt  van  a  tövisszúró  gébics  pár.  Most  új  helyen,  3  és  fél  méter  magasan  a 

mogyoróbokor  ágvillájába  fészkelt  a  kertemben.  2  tojás  van  a  masszív,  csinos  fészekben, 
melyek alul ritkán vörösbarnán pettyezettek.

Május 27-28.
Madarász sztori: Tolna megyében, a Németkér község melletti Látóhegy védett területén 

és  környezetében  madarásztam  2  napig.  A  homokbuckás  vidéken  ismét  sok-sok  millió 
árvalányhaj  fog  hajladozni.  Most  a  lejtőket  és  völgyeket  figyeltem  meg.  A  homokvölgy 
legmélyebb pontján források által táplált tóból ered a Hardi-ér nevű patakocska. E víz észak felé 
folyik  és  a  Sárvíz  csatornába  torkollik.  A  tó  igazi  „ökoszisztéma”,  önfenntartó  rendszer, 
rengeteg  vízi  és  vízparti  növényfajjal.  A  vízfelület  átlátszó  és  tiszta.  A  vízi  élet  állat  és 
növényfajokban gazdag. Több madár, köztük szárcsák, vízityúkok, vízicsibék, kis vöcsök, jól 
érzik  magukat.  Hangjuktól  visszhangzik  a  tavat,  patakot  övező  erdő.  A  tolnai  madarászok 
odútelepe is itt van. 
    Látott madarak: egerészölyv (4), gyurgyalag (28-32), sok seregély, mezei pacsirta, csicsörke, 
zöldike, tengelic, citromsármány, sordély, verebek, erdei pinty, szén- és kék cinege, fekete- és 
énekes rigó, csilp-csalp füzike, mezei poszáta, sárgarigó, tövisszúró gébics (galagonya bokrokon 
3 fészekben 5-5 tojást találtam), barázdabillegető, parlagi pityer, búbos banka, nagy fakopáncs.
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Május 31.
Harciasan védi területét a tövisszúró gébics hím. A tojó kotlik. A hím délután a nyírt 

gyepen keresgélő fekete rigó hímet rárepülve megtámadta. A madár „vészjajt” hallatva gyorsan 
elmenekült! A fészekben a tojások száma: 5.

Június 1.
Napok óta csipognak, füttyszerű hangokat hallatnak az előkert bokrain a barátposzáta-

fiókák.  A 3  fiókát  védelmezik,  etetik  a  szülőmadarak.  A 4  csettegő vészjelzésű,  riasztójelű 
madárfaj  néha  összetalálkozik.  Ma  is  nagy  ricsajt  csapott  a  barátposzáta,  a  vörösbegy,  az 
ökörszem és a tövisszúró gébics hímje.  Az utóbbi a leghangosabb és a legerőszakosabb. Az 
egymásnak „pöntyögő” madarak megjelenésekor szétszélednek. Valószínű, éppen a gébics miatt 
tört ki a hangzavar, mivel őkelme néha elkap egy-egy énekesmadár fiókát is.

Június 7-8.
Feketerigó párom a második költéshez építi fészkét az előkerti fenyőfán a megszokott 3 

m  körüli  magasságban  a  legsűrűbb  részen.  Megint  esős  idő  van.  A  tojó  így  megtalálja  a 
megfelelő fészekanyagot. 

Június 9.
Még énekelnek a fülemülék, védve a revírjüket a Makkos-erdő és környékén. Tehát még 

nem keltek  ki a fiókák.  Levelesek már  az utcai  nagy japán akácfák,  virágzásuk következik. 
Ismét fészkelőhelyeket találnak itt is a balkáni gerlék.

Június 13-14-15.
Mostanában  késő  este,  de  hajnalban  is  2-3  óra  körül  aktívak  a  macskabaglyok  a 

városban.  Jellegzetes  hangjuk  „KUÜVIT-KUÜVIT”,  majd  a  hosszabb  „HU-HUHUHUUU” 
ismétlődik. 1 család, 4-5 madár lebben a sötétben. Valószínű, hogy itt a városban madarak, pl. 
feketerigó is szerepel az étrendjükben.

A mogyoróbokron a tövisszúró gébics mind az 5 tojásából fióka kelt  ki.  Órákig kell 
figyelni,  mire  egy etetést  saját   szemmel  láthat  az  ember,  mert  csodálatra  méltóan  repülve, 
rejtőzve érkeznek rovarokkal a csőrükben a fészekhez a szülőmadarak.

Június 16-17.
Az  első  költésű  fecskefiókák  a  napokban  repültek  ki.  Főként  a  füstifecske  fiókái, 

ilyenkor vezetékeken, ereszeken, ágakon egymás mellé ülnek és hangosan csivitelve jeleznek az 
őket etető szülőknek. Folyamatosan tanulják meg művészi fokon, a repülő rovarok vadászatát.

Feketerigóm a fenyőfán nem fejezte be az új fészek építését, hanem visszament az első 
fészekbe, és ott költ újra! 

A baktói  kiskertekben  a  Makkos-erdő nyugati  részén 2 sárgarigó hangos flótázással 
felelget egymásnak. Évek óta most jött vissza ez a nagyon szép madár.

Június 24.
Kirepültek,  illetve  szétszéledtek  a  bokrokon  a  tövisszúró  gébics  fiókák.  A  közelben 

vannak, mert a szülőmadarak zavarásakor hangos „CSETT-CSEKK”-kel vészjeleznek.

Június 30.
Madarász epizód: Kistelek – Tóalj. Délidőben kerültem meg kerékpárral a területet. A 

hőmérséklet 35 ˚C feletti. Jó volt látni, hogy víz csillog a fenéken, a sűrű növényzet között. A 
vízi madarak árnyékba, a növények közé húzódtak. 2 fehér gólya a réten bogarászott. Lassan a 
tó felé közeledve, amikor a vésztávon belül kerültem, 6 pár gólyatöcs nyugalmát zavartam meg. 
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Előbb egy tojó, majd egy hím, később még 2 tojó repült felém, és messzehangzó csérogással 
fejezte ki nemtetszését. Ilyen közelről e gyönyörű, karcsú madarakat még sohasem láttam!

Július 1.
Kora reggel évtizedek óta először megszólalt  a sárgarigó gurgulázó füttye kertemben. 

Germeszdorfi  cseresznyefámat —érett a piros gyümölcs— látogatta meg. Egyik ezüstfenyőm 
legsűrűjében, 3,5 m magasan, mesterien elrejtve és megépítve, tollakkal bélelt fészekkehelyben 
4 zöldiketojást leltem. A kotlás megkezdődött.

Július 4.
A lucfenyőn  a ráépített  fészekben 5 fióka nevelődik.  Feketerigó  párom tehát  nagyon 

termékeny.  Jól  érzik magukat  kertemben.   Jól  jön segítségük, hiszen a zöldségesben jórészt 
kipusztították a kistermetű, kárt okozó meztelen csigákat.

Július 8-18-ig
Madarász sztori: HOT, Németország, Kagel. Ez külön történet. Kis csapatunk csodálatos 

vendéglátásban, és madarászélményben részesült. 

Július 20.
Időközben kikeltek a zöldikefiókák az ezüstfenyőn. Úgy meglapulnak a fészekben, hogy 

az üresnek látszik. A rejtőzést a génjeikben hordozzák. A fészek is nehezen közelíthető meg.

Július 24.
Szétszéledtek a bokrokon a zöldikék. Hívóhangjuk a jellegzetes „ZRII-ZRII-ZRII”.

Augusztus 2.
Dél körül, hűvös esős időben, esőszünet idején vidám hangra figyeltünk fel.  Az utcai 

hatalmas japánakác koronájában is megszólalt a sárgarigó. Már kóborol.

Augusztus 9.
Kerti poszáta jelentkezett  a kertben. Finom „CSE-CSE” hívóhangja, világos begye és 

hasa jellemző rá. Az érő bodzán eszegetett, de a fenyőfákon is keresgélt eleséget.

Augusztus 26-27-28.
Magas a hőmérséklet és a páratartalom. Ezekben a napokban, különösen a reggeli órák 

idején, valóságos balkánigerle-nász uralkodik. Ha a házakat, fákat, bokrokat figyeli az ember, 
jellegzetes búgó-kacagás közben párzanak a gerlék.

Az  énekesek  mostanában  hallgatnak.  Túl  vannak  a  fiókanevelés  fáradalmain. 
Felkészülnek  a  nagy  utazásra.  Egy-egy  csapat  cinege,  különösen  reggelente,  jelezget.  A 
feketerigók is jól élnek, mert érik a szőlő. Az apróbb szeműeket csipegetik. Nekem a lugasokat 
hálóznom kellett a 3 pár utódai miatt!

Kint  Baktóban  már  a  4.  költés  előkészületei  történtek  meg  az  egyik  odúban.  Mezei 
verebekről van szó, váltó párokkal. Most 4 tojás van az odúban. Mezei poszáták is csettegnek. 
Jókat csipegetnek a mézédes ringlókból. Lyukat vájnak a szilva termésébe és egészen a magig 
kieszik a gyümölcs húsát.

Itthon  a  balkáni  fakopáncs  szerszámnak  használja  a  sárgabarackfa  repedését,  mert  a 
magot oda beszorítva feltöri!
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Augusztus 31.
Mintegy  20-as  gyurgyalagcsapat  csacsogott  a  baktói  kertek  fölött.  Már  kóborolnak, 

gyülekeznek  a  nagy  útra.  Tavaly  is  a  megszokottnál  később  indultak  telelőhelyeikre  a 
repülőművész, rovarfogó díszes madarak.

Szeptember 4-5.
Már jó egy hete,  hogy figyelemmel  lehet  kísérni  a  még kóborló,  vagy már vándorló 

légykapók életét a belső kertekben is. A fekete-fehér nászruhás kormos légykapó hím most a 
tojóhoz  hasonló.  Alig  látszanak  fehér  foltjai.  Jellemzően  a  fajra,  sokszor  leszáll  a  földre  is 
rovarászni. Az 1 cm-rel nagyobb szürke légykapó, ha találkoznak elzavarja mostani helyéről. Ez 
a madár leshelyről támad a repülő rovarokra, és csaknem mindig visszaszáll ugyanoda. 

A  most  érő  napraforgótányérokon  szívesen  és  hangosan  lakmároznak  a  tengelicek, 
zöldikék, verebek. Még mindig tart a gerlék násza!

Az  október,  november  és  december  hónapok  madármegfigyelései  az  1996.  évben 
leírtakhoz hasonlítottak.

Újra csak mondom: a természet, az élet csodálatos! Észlelni, észrevenni mindig külön 
öröm!  Nekem  sikerült  beépülni  a  Teremtés  rám  kiszabott  szakaszába.  Környezetemben 
élőhelyet teremtettem úgy, hogy nem bántottam a természet rendjét, és az itt élők talán jól érzik 
magukat!

id. Galiba Ferenc

Madárviselkedésről etetőnél és máshol

Téli  madáretetésnél  nemcsak  a  madarak  jutnak  eleséghez,  hanem  az  etető  személy  is  kap 
szellemi  táplálékot.  Az  etetés  és  megfigyelés  azonos  helyen  van,  és  folyamatos,  az  etetőn 
előforduló madarak az időjárás függőségétől változóak. Mások a fajok és egyed számuk sem 
állandó, az egyes fajokra jellemző viselkedési forma már az időjárásnak sem függvénye. 

Tapasztalatom szerint nemcsak az etetőre állandóan visszatérők vannak, hanem alkalmi 
előfordulók is,  ami  az időjárás  szeszélyeinek,  vagy a faj  népességének függvénye.  A ritkán 
előforduló  az  előbbiekkel  együtt  az  egyed  szélsőséges,  vagy  kényszerű  viselkedésének 
eredménye (a felsorolást ld. a következő oldalon). 

Az  őszi  bogyós  termények  vonzzák   a  megfigyelőhely  közelében  az  alábbi  fajokat: 
fekete  rigó,  szürke  légykapó,  házi  rozsdafarkú,  fülemüle,  tövisszúró  gébics.  A  kiterjedt 
bogyótermő bokrok, a bodza, csipkebogyó, galagonya, olajfűz és a magas, szúrós alkörmös.

A nyári és kora őszi madáretetésre és fürdetésre állandó lehetőség van. Az itatót a déli és 
kora délutáni órákban keresik fel. A fürdés gyakorisága a hirtelen megváltozott légnyomástól 
függ. „Fürdik a veréb, eső lesz!” — szoktuk mondani. A víz láttán már a fán fürdő mozgásokat  
végeznek,  ami  fajról  fajra  terjed,  mint  az  ásítás  az  óra  alatt  a  diákoknál.  Fürdés  után 
szárítkoznak. Ebben az időben még karvalyt nem észleltem, lehet ő is fürdik valahol. Fürdeni az 
alábbiak járnak ide: zöldike, seregély, kis poszáta, fülemüle, barátposzáta, széncinege, csicsörke, 
tengelic, csilpcsalp füzike, mezei veréb, szajkó (ő egyedül fürdik).
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Az alábbiakban a három alapeset fajlistája:

Visszatérők: Alkalmi: Ritkán:
széncinege vízityúk erdei szürkebegy
kékcinege szajkó barátposzáta
zöldike szarka házi rozsdafarkú
meggyvágó őszapó csonttollú
vörösbegy karvaly guvat
erdei pinty fakusz hegyi billegető
fenyőpinty fácán bölömbika
fekete rigó fogoly egerészölyv
balkáni gerle csóka
házi veréb fenyőrigó
mezei veréb csicsörke

Viselkedési formák az etetőnél

Verebek riadalma riasztás, felrepülés majd vissza. Oka a jobb táplálkozási pozícióba kerülés. A 
riasztás „vaklárma” csupán és ezt sokszor a karvaly ki szokta használni a maga javára.

A meggyvágó agresszív a táplálékon osztozókkal szemben.
A cinegék  a  magot  elviszik  és  a  nekik  megfelelő  helyen  felbontják  és  megeszik.  A 

zöldike, a meggyvágó és a fenyőpinty beül az etetőbe és a kibontott  mag héját visszaejti.  E 
madarak  a  verebek  riasztására  csak  körülnéznek,  de  a  kék-  és  széncinege  riasztó  hangjára 
menekülnek.

A vörösbegy mindig az utolsó az etetőn, igen félénk. 
Az erdei pinty az etetőt körbejárja, kerüli a tömeget, csak a szétszóródott vagy kivert 

magot szedi fel. 
A fenyőpinty elvegyül a tömegbe. 
A szajkó az etetőhőz közeledve, mintegy magában beszélő hangot ad, ez a hang akár más 

állattól kölcsönvett hang is lehet.

Egymásra gyakorolt hatás

A  verebek  egyike  megtanulja  a  cinege  mozgását,  majd  tőle  lassan  az  egész  verébkolónia 
eltanulja. Közöttük van egy egyéni kezdeményező, ez az egyed legtöbbször öreg tojó.

A vízityúknál a már felnőtt de még fiatal vendég a kezdeményező, s a többiek szinte kor 
szerint követik. A táplálék helyének megközelítése mindig azonos. Ha az útvonal tereptárgyait 
megváltoztatjuk pánik vesz rajtuk erőt és idő kell az új útvonal bejárásához. 

Emberi zavarásokra a fák tetejére repülnek, a vízityúkok a sűrűbe, csak a farkuk fehérje 
billeg.

Karvaly  zavarására  a  cinege  riaszt  és  minden  madár  a  sűrűbe  menekül,  hangtalan, 
mozdulatlan minden.

Macska zavarására a cinege riasztása ami határozott, de más tónusú hang mint az előbbi, 
minden a bokrok és fák tetejére repül és minden nyelven szól a riasztás, folyamatosan követve a 
macskát rendes távolságból. A riasztó hang a fülemülénél és fekete rigónál agresszíven hangos.
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Patkány  zavarásakor  a  veréb  riaszt,  a  meggyvágó,  zöldike  alig  reagál,  a  többi  a 
távolságtól függően csak rövid távra menekül.

Menyét, hermelin, görény zavarásakor a cinege riaszt, minden ugrásra kész. A cinege 
biztos távolságból követi és szidja.

Szajkó  zavarásakor  a  cinege  riaszt,  meggyvágó,  zöldike  marad,  a  verebek,  cinegék 
arrébb mennek.

A cinege  menyét  riasztására a patkány,  pocok, pézsma is  menekül  vagy figyel,  pl.  a 
patkány hátsó lábára állva les.

A vizítyúk a karvaly megjelenésekor a sűrű szélén leül farka fehérje nem mozog.
Az etető építésekor és az itatónál a lehetséges menekülési útvonalat mindig biztosítani 

kell.
A cinege  az  emberrel  bizalmas,  tanulékony.  A fenyves  cinege  az  embertől  nem fél, 

kinyújtott  tenyeréből  a  táplálékot  elfogadja.  Az  oka,  hogy  emberrel  ritkán  találkozik.  A 
csonttollú hasonlóan bizalmas.

A fogoly etetésekor fontos az etetés időpontja, az etető ember azonos útvonalon, azonos 
színű ruhában, lassú, nyugodt mozgással közelítse az etetőt.

A szajkó, szarka, csóka, fekete rigó a tarka élelmet részesíti előnyben. A fehér, piros, 
sárga színű papírról nem nagyon, a kék színűről szívesen elfogadják az élelmet (fogoly, fácán, 
vízityúk, guvat).

A karvaly a jelzett vagy más színű „verebet” előnyben részesíti.
Az egerészölyv a zsákmányt takarja, szárnyát fölé boritja (solymásznyelven „sátoroz”) 

körbenéz és a megölt  zsákmányt  tépi. A hím csak a hímet támadja, a zsákmányt  a tojóknak 
átengedi,  de  felborzolt  tollal  minden  pillanatban  ellentámadást  fontolva  közelben  marad. 
Vándorsólyom rácsapásakor az ölyv a hátára dobja magát és előre nyújtott  karmaival védi a 
támadást.

A zsákmányon ülő karvaly az egerészölyv láttán a zsákmányra ráhajol, és míg onnan el 
nem tűnik a másik,  mozdulatlan.  Ismételt  támadás után zsákmányát  átengedi.  Ha ugyanezt a 
vándorsólyom teszi, úgy az elűzi a karvalyt, a préda nem érdekli.

A vándorsólyom barna rétihéja vagy egerész ölyv támadása esetén zsákmányt átengedi 
és elrepül.

A barna rétihéja tépését abbahagyja, ha rétisas közeledik és a zsákmányt átengedi.
A kerecsensólyom az etetés után a maradékot a fészektől elviszi és leejti, a holló és a 

szajkó az eléhulló maradékot birtokba veszi.

Megfigyeléseim  csak  alkalmi  jellenségek  csokorba  kötése  és  nem  okvetlen 
törvényszerűek  minden  esetben.  E  jelenségek  megfigyelésével  korlátozott  látásmódunk 
szélesedik. A madarak viselkedésének megváltozása pedig mindig figyelmeztet valamire.

Ha tartósan esős időben megszólalnak a madarak az eső hamarosan eláll és nemegyszer 
kisüt  a  nap  is.  Ha  a  megszokott  intenzitású  madárének  elmarad,  az  idő  rosszra  fordul, 
megváltozik.

Ha a beszállófára az éjszakázó madár a fa törzséhez közel ül az ágra, úgy éjjel erős szélre 
lehet számítani. Ha az ág szélére ül szélcsendes éjszaka várható.

Ha a foglyok nem körbe ülnek az éjszakára, hanem szorosan egymás mellett és fejük 
történetesen észak felé mutat, úgy igen hideg északi széllel járó vagy havas eső várható.

Ha a madarak viselkedése nyugodt, megszokott, úgy az időjárás állandó, stabil marad. 
Minden megváltozott madárviselkedésre próbáljanak mindig magyarázatott találni, mert annak 
oka van.

Puskás Lajos
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A kék vércse és a vetési varjú Csongrád megyei költőállománya 1997-ben

Országos akcióhoz kapcsolódva végezte el az MME Csongrád Megyei Csoportja a két madárfaj 
országos  felmérését.  Az  aktualitást  az  adta,  hogy  a  költőpárok  száma  meredeken  csökken 
mindkét faj esetében. Vetési varjút érintő alapfelmérés 1980 tavaszán történt, ekkor Csongrád 
megyében  19 telepen  12  198  pár  fészkelt  (Kalotás  1984).  A megye  fontosabb kék  vércsés 
élőhelyeinek  nagyobb  részét  érintő  felmérés  1995-ben  zajlott,  amikor  39  költőpárat 
regisztráltak, amelyből 13 pár költött mesterséges fészekládában (Lovászi 1995).

Már  korábban  is  sejtettük  a  vetési  varjú  állomány  csökkenésének  méreteit,  a  kapott 
adatok  azonban  –túlzás  nélkül  mondhatom-  katasztrófális  képet  mutatnak.  Az  F1  jelű 
„szelektív”  méreganyaggal  injektált  tojásokkal  gyakorlatilag  sikerült  kiirtani  a  vetési  varjút 
Csongrád  megyében.  Különösen  elszomorító,  hogy  mindez  a  vadászmadárnak  csúfolt, 
házibaromfiként  viselkedő  fácán  érdekében  történt,  kárhoztatva  a  varjak  fészekpusztító 
tulajdonságát.  Mindennél  jobban  rávilágít  az  állatpusztítás  értelmetlenségére  az  a  vadászati 
statisztikával  alátámasztott  tény,  hogy a varjak likvidálásával  nem hogy emelkedett  volna  a 
fácánok száma, éppen ellenkezőleg,  a felére csökkent. Sajnos az irtóhadjárat nem állt meg a 
vetési  varjúnál,  most  már helyenként  komolyan veszélyezteti  a dolmányos  varjú és a szarka 
populációit is.

A  kék  vércse  populációjának  csökkenése  tulajdonképpen  az  előbbiek  egyenes 
következménye.  Ma  már  a  párok  jelentős  része  szoliter  módon  (magányosan)  vagy 
mikrotelepekben  fészkel.  A  varjúkolóniák  felszámolásával  a  kék  vércse  is  elvesztette 
legfontosabb  költőhelyét,  így  megszűntek  makrotelepei.  Az  élőhelyek  degradációja  és 
tönkretétele talán kisebb fokú volt, és így kevésbé hatott a kék vércsére, mint az más megyékben 
tapasztalható.  Némileg tompítja  a negatív hatásokat Helyi  Csoportunk fészekláda-kihelyezési 
programja  is,  1997-ben 25 pár  költött  az  általunk  kihelyezett  ládákban,  és  ez  országosan is 
magasan a legtöbb!

A kék vércse felmérése 1997-ben Csongrád megye területét tekintve kb. 60-70 %-os, a 
költőállományra nézve pedig kb. 70-80 %-os lehetett. A felmérés az ismert fészkelőhelyek közül 
nem  érintette  Nagytőke,  Derekegyháza  és  részben  Fábiánsebestyén  határát.  A  vetési  varjú 
felmérése teljes volt.

Az eredmények a következők:

Kék vércse
Terület                szarka     vagy dolmányos varjú fészekben          költőládában*                összesen  
Cserebökény 26 2 (60) 28
Pitvarosi puszta (Montág) 6 (szarkafészekben) 4 (30) 10
Királyhegyesen 1 - (-) 1
Csikóspusztán 5  - (-) 5
Maroslele 8  (szarkafészekben) - (-) 8
Baksi puszta 3 (szarkafészekben) 8 (25) 11
Hódmezővásárhely

 Csomorkány 1 (szarkafészekben) - (8) 1
 Batida 1 (dolmányos v. fészekben) - (-) 1
 Szikáncs 1 (szarkafészekben) - (-) 1

Székkutas
 Csicsatér 1 (szarkafészekben) 1

              Ficséri puszta                -                                                     11 (70)                            11           
Összesen: 53 25 (193) 78
*zárójelben a kihelyezett ládák száma
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Vetési varjú
Terület                                                                    párok száma  
Makó, Nagylaki út 15
Szeged, József Attila sugárút   7
Szeged, Izabella-híd                                                          25  
összesen: 47

A kék vércse esetében kétségtelenül érzékelhető némi létszámemelkedés, azonban nem 
szabad elfelejteni,  hogy az elmozdulás egy minimális szintről történt és még egyáltalán nem 
biztos a  változás  tendencia jellege.  Mint a  táblázatból  látható,  mindhárom vetési  varjú telep 
városban található, talán éppen ennek köszönhetik megmenekülésüket.

A cserebökényi,  baksi  és a pitvarosi  műfészek-telepről  Molnár  Gyula  adott  adatokat. 
Cserebökényből  Tóth  Tamás,  Makó  környékéről  Veres  István  nyújtott  még  információt. 
Vásárhely környékét saját magam mértem fel.

E  helyen  is  megköszönöm  az  adatközlők  munkáját!  A  felmérést  minden  évben 
szeretnénk megismételni.

Irodalom

Kalotás  Zs.  (1984):  A  vetési  varjú  (Corvus  frugilegus)  állományfelmérése  Magyarországon 
1980 tavaszán. Puszta 2/11, 109-121.
Lovászi P. (1995): Kék vércse állományfelmérés Csongrád megyében. Himantopus 1995. ősz, 
24.

Kotymán László

A rétisas védelmének helyzete Csongrád megyében
(Beszámoló a IV. Rétisas védelmi Konferencián, Tiszafüred, 1997.11.21-23.)

Helyi Csoportunk 1995-ben indította a védelmi programot. Jelenleg 32 kolléga vesz részt benne, 
kezdve a monitoring megfigyelésektől a műfészek kihelyezésig. Célunk Csongrád megye teljes 
területén és a megyehatár közvetlen szomszédságában lévő fontosabb élőhelyeken monitoring 
hálózat  kiépítése,  és aktív  védelmi  intézkedésekkel  az itt  előforduló sasok komfortérzetének 
növelése.

Ma már  viszonylag  pontosan ismerjük  a  vonulók és  költőpárok számát.  Nem csak a 
„friss”, hanem a régebbi megfigyelési  adatokat is egységes adatlapon gyűjtjük, folyamatosan 
végezzük  a  klasszikus  védelmi  intézkedéseket,  a  téli  etetést  és  a  műfészek-kihelyezést.  A 
fészkelőpárok  költését  ellenőrizzük,  a  revírek  és  a  fészkek  védelme  érdekében  a  szükséges 
intézkedéseket  megtettük.  Erdőtulajdonosokkal,  erdőgazdasággal,  magángazdákkal, 
vadásztársasággal volt eddig egyeztető tárgyalásunk, a lakott fészkek védelme érdekében.

Mindkét  területileg  illetékes  Nemzeti  Park  terepen  dolgozó  munkatársaitól  kaptunk 
segítséget  a  téli  etetéshez  és  az  élőhely-feltáráshoz.  A  Békés  Megyei  Helyi  Csoport  tagjai 
(Forgách Balázs és Tóth Imre) az élőhely-kutatásban támogattak minket. Bank László, az MME 
Baranya  Megyei  Csoportjának  alelnöke  módszertani  kérdésekben  állt  rendelkezésünkre.  Piti 
Tibor erdész a védelmi munka valamennyi fázisában önzetlen segítséget nyújtott és a költőpár 
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megtelepedésekor a fahasználatot azonnal felfüggesztette. Lovászi Péter titkárunk műfészkeket 
rakott ki. A gyakorlati védelmi munkában részt vett és/vagy megfigyelési adatait engedte át: Ács 
László, Adamik Árpád, Ampovics Zsolt, Bakacsi Gábor, Baranyai Antal, Barkóczi Csaba, Bede 
Ádám, Dr. Bod Péter, Domján András, Fodor András, Juhász Gőz Szilvia, Dr. Kasza Ferenc, 
Kerényi Zoltán, Dr. Kókai Károly, Kókai Lajos, Krnács György, Lelkes István, Lencse Ferenc, 
Mészáros Csaba, Nagy Tamás, Őze Péter, Pigniczki Csaba, Puskás Lajos, Rácz András, Szabó 
Ferenc, Tajti László, Dr. Tokody Béla, Tóth Gábor, Tóth Tamás, Veprik Róbert, Veres István. 
Mindannyiuknak köszönettel tartozom!

 A védelmi program eredményei

 I. Élőhelyfeltárás

1995-96-ban a Tisza hullámterének Csongrád város és Algyő közötti szakaszát derítettük fel. 
1997 tavaszán végeztünk a Maros-hullámtér  magyar  szakaszának bejárásával.  Kiderült,  hogy 
még  mindig  viszonylag  sok  érintetlen  erdő  maradt  meg.  Másrészt  a  sasok  igen 
alkalmazkodóképesek, és megtelepedtek a nemesnyárosokban is.

A legfontosabb rétisas élőhelyek a Tisza-völgy 30 km széles sávjában találhatóak.  A 
mintegy 95 km-nyi Tisza-szakasz és ártér a 12 holtággal, 2 nagy halastórendszer és 20 kisebb 
halastó és szikes tó megfelelő élőhelyet biztosít a rétisas számára.

Jelenlegi ismereteink szerint 12-13 potenciális fészkelőhely létezik Csongrád megyében. 
Ezek közül  még  csak kettőben telepedett  meg költőpár,  azaz  messze  nem telítettek  még az 
élőhelyek.  Öt  éjszakázóhelyről  tudunk,  ebből  hármat  minden  évben,  kettőt  alkalmilag 
használnak. További hármat az ország-, ill. a megyehatár túloldalán feltételezünk.

II. Az élőhelyek bemutatása és értékelése

Megyénkben 7 fontosabb élőhelyet sikerült behatárolni. Ezek közül kettő emelkedik ki, itt egész 
évben jelen van a faj. Kettő körzet rendszeres telelőhely, míg szintén két körzetben minden télen 
kóborlók fordulnak elő. Egy körzet még alaposabb kutatásra vár.

1. Csongrád-Bokros,  Magyartés

A Tisza és három holtága, egy szikes tó, a Körös és holtágai, valamint a Magyartés melletti 
puszta  ma  még  kevésbé  feltárt.  Kutatását  az  idén  télen  kezdjük.  Az  utóbbi  időben  egyre 
rendszeresebben fordulnak elő  sasok,  ez  év áprilisi-májusi  adult  megfigyelések  közeli  revírt 
sejtetnek.

2. Cserebökényi puszta,  Szentes-Lapistó

A Dél-Alföld egyik legfontosabb ragadozómadaras területe. Szentestől keletre elterülő 20 ezer 
hektáros, részben védett  medenceszerű vízjárta puszta a közbeékelődő két közepes nagyságú 
halastóval  és  egy  termáltóval  telente  2-4  rétisast  vonz.  Rendszeres  telelő  és  vonulóhely. 
Éjszakázóhelyet a Kunszentmárton-Bábockai erdőkben feltételezünk. Az igen értékes 
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kunszentmártoni  halastavakat  olasz  vadászok  bérlik,  itt  egyre  nő  a  zavarás.  A  védett 
Cserebökényi pusztákon nemzeti parki kezdeményezésre sikerült a középfeszültségű oszlopokat 
leszigeteltetni.

 3. Csaj-tó, Szegvár

A  legjobb  rétisasos  terület,  a  legkedvezőbb  adottságokkal  rendelkezik.  Egy  nagy  halastó-
rendszer (1100 ha),  több kisebb halas-  és szikes  tó,  csendes ártéri  erdők, holtágak,  kiterjedt 
puszták mozaikja a Tisza mindkét oldalán. Rendszeres nagy számú előfordulás jellemzi egész 
éven át. A telelők száma 6 és 13 példány között változik. Újabban átnyaraló fiatalok is vannak. 
Két állandó éjszakázóhelyről tudunk. Ebben a térségben költ az egyik párunk. Az eddig kirakott 
4  műfészekből  egyben  kerecsen  költött.  Sajnos  itt  is  elkezdődőtt  az  a  folyamat,  hogy  a 
halastavak egyre nagyobb részén a tulajdonos szántóföldi művelést végez.

 4. Szegedi Fehér-tó, Mártélyi TK

Az előzőhöz hasonló élőhelymozaik. Egy állandó éjszakázóhelyet ismerünk. Itt a költőpár 1991-
es megtelepedését  követően az éjszakázók száma lecsökkent  (megszűnt  az itt  telelő  adultok 
éjjelezése). Egy másik, rendszertelenül használt éjszakázó helyen, a Mártélyi TK-ban pedig a 
kérdéses  erdőtag  körül  már  harmadik  éve  véghasználat  folyik.  Így  az  itteni  éjszakázó-hely 
megszűnt. A fentieknek tudható be, hogy a telelők száma ebben a térségben csökken, évente 4-
12 példány között mozog. Az elmúlt húsz évben 5 műfészek lett kirakva. A Fehér-tó közvetlen 
szomszédságában  lévő,  részben  védett  Fertő  halastón  még  mindig  engedélyezett  vízivad-
vadászat jelent zavarást.

 5. Gyálaréti Tisza

Szeged belterületétől végig a Tiszán, le az országhatárig egész télen rendszeresen megfigyelhető 
1-2 rétisas. Feltételezhetően a határ másik felén, szerb oldalon éjszakáznak és onnan járnak át, 
mivel a magyar oldali hullámtér meglehetősen keskeny és Szeged alatt kiépült üdülőkörzet van.

 6. Vásárhelyi és Csanádi puszták

Egymás tőszomszédságában két nagyobb, összesen mintegy 15 ezer hektárnyi, részben védett, 
vízjárta pusztafolt és a rajta elterülő 4 szikes tó, kora tavaszig rendszertelenül 2-3 rétisast vonz. 
Éjszakázóhelyet a térségben nem ismerünk. A jövőben téli etetéssel szeretnénk helyhez kötni az 
erre kóborlókat.

 7. Maros-ártér

A legutóbbi télen jártuk be a teljes jobb parti magyar szakaszt (46 km). Rétisas megtelepedésére 
utaló nyomokat nem találtunk. A Maros holtágai erősen feltöltődtek, közeli halastavak a magyar 
oldalon nincsenek, Makó alatt tisztítatlan szennyvíz ömlik a folyóba. Így nem csoda, hogy a 
térségben a faj  ritka,  köszönhetően a relatív  táplálékhiánynak.  Ellenben fészkelésre alkalmas 
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erdők  sokfelé  állnak  az  ártéren.  Egy  éjszakázóhelyet  az  egyik  román  oldali  szigeten 
feltételezünk.

III. Állományhelyzet

1990 óta  minden  hónapban  volt  rétisas  előfordulás  Csongrád  megyében.  A telelő  állomány 
évenként kisebb ingadozást mutat, 11 és 23 példány között változik. A nagyobb létszámok az év 
első hónapjaira jellemzőek.

A Csongrád megyében telelő rétisasok évenkénti állománymaximumai
év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
pd. 16 21 11 11 12 17 23 12
hónap nov. feb. dec. jan. márc. jan. jan. márc.

Az egy helyen megfigyelt legnagyobb csapatok:
-1981.02.15. Szegedi Fehér-tó - 5 adult, 13 immatur,
-1994.01.02. Tömörkényi Csaj-tó - 4 adult, 9 immatur.

A Csongrád megyében megfigyelt rétisasok évekénti kormegoszlása

Rendszerint a nagyobb telelő létszámban a fiatalok aránya is magasabb, mint egy átlagos 
évben.  Az  elmúlt  nyolc  évben  58  és  76%  között  ingadozott.  Az  évenkénti  koreloszlás-
változásban nem lehet egyértelmű trendet meghatározni. Az élőhelyek állapotában jelentősebb 
módosulást az utóbbi tíz évben nem tapasztaltunk, így egyelőre sem az állományváltozást, sem 
pedig  a  koreloszlás  változásait  nem  tudjuk  értelmezni.  Azonban  nagyobb  -több  megyényi-  
terület folyamatos monitorozása feltehetően rávilágítana az állományváltozás mozgatórugóira. 
Így viszont  csak feltételezéseink  vannak arra  vonatkozóan,  hogy a költési  sikerességnek,  az 
időjárásnak  (áradások,  szigorú  telek)  és  a  helyi  táplálékellátottságnak  lehet  meghatározó 
szerepe.  Mindenesetre  elmondható,  hogy az élőhelyadottságok Csongrád megyében nagyobb 
populációt feltételeznek, mint amekkora az jelenleg.

A megfigyelt rétisasok területenkénti megoszlása
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IV. Költőpárok

1. revír

1991-ben telepedett meg. Klimax hazai nyárasban négy fészket rakott. Még a hetvenes években 
Somodi Istvánnék három műfészket raktak ki itt, ezekből egy most is megvan, de ezt a sasok 
nem  használják.  Valamennyi  fészek  kb.  300  m-es  körön  belül  épült  nagy  magasságban  a 
facsúcshoz közel.

Költési eredmények:
 -1995 - eredménytelen
 -1996 - 1 fióka
 -1997 - 1fióka.

Kedvező  védelmi  helyzetű  revír,  mivel  Tájvédelmi  Körzet  fokozottan  védett  részén, 
nehezen  megközelíthető  helyen  található.  A  költőpár  megtelepedése  előtt  tradicionális 
éjszakázóhely volt itt, a költőpár megtelepedése óta viszont csak néhány fiatal madár éjjelezik. 
A  szemközti  folyóparton  -a  lakott  fészektől  600  m-re  egy  vadstrand  alakult  ki,  de  ennek 
forgalma az utóbbi időben szerencsére lecsökkent, így intézkedésre nem volt szükség.

 2. revír

1993-94-ben telepedett meg egy túltartott nemesnyáras tarvágott oldalán. A fészket csak 1996 
februárjában sikerült megtalálni, ez volt a program első eredménye. 1996 őszén átköltöztek egy 
40 éves hazai nyaras hasonlóan tarvágott oldalára. A két helyen kettő fészket raktak, ill. egy 
közelben lévő héja fészket pakoltak meg, mint váltófészket. A revírben 1 db. műfészket raktunk 
ki.

Költési eredmények:
 -1994 - nincs adat
 -1995 - nincs adat
 -1996 - eredménytelen
 -1997 - 2 fióka
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Kedvezőtlen  védelmi  helyzetű  pár,  mivel  mindkét  helyen  vágásra  tervezett 
magántulajdonú erdőben építette  fészkét.  Az első fészeknél  a  Körös-Maros  NP intézkedései 
ellenére a 100 m-es védőzónába belevágtak, ami pénzbírságot vont maga után.

A  pár,  még  a  fakitermelés  megkezdése  előtt  néhány  hónappal  költözött  át  az  első 
fészektől  kb.  800m-re lévő erdőbe,  ahol  november  elejére  rakták meg a második fészküket. 
Ebben  a  fészekben  költöttek  eredményesen.  A  visszatelepedés  megakadályozására  az  első 
fészket tartó fát és a körülötte lévő erdőt letermeltettük.

V. Védelmi intézkedések és problémák

Műfészek-kihelyezés

Azokra  a  helyekre  összpontosítottunk,  ahol  állandóan,  vagy  ideiglenesen  éjszakázókat 
figyeltünk  meg.  Előnyben  részesítettük  a  természetvédelmi  területeken  lévő  erdőket.  Eddig 
összesen 9 műfészek lett kihelyezve (7 db van meg jelenleg is), ebből 4 db a program keretein  
belül. Az elkövetkező öt évben további 20 db-ot szeretnénk még felrakni.

Téli etetés

A hullámtéren végzett etetést bizonytalanná teszi a rendszeressé váló januári árvíz. A legutóbbi 
télen már inkább az ártérközeli szántókon, pusztákon etettünk. Az állathullákat állatorvosilag 
ellenőrzött telepekről szerezzük be. Többnyire ellésben elpusztult borjakat etettünk fel.

A téli etetések eredményei Csongrád megyében
év hely dög mennyisége látogatottság
1991/92. Mártélyi TK 30 kg (1 db borjú) nem vették fel
1994/95. Mártélyi TK 100 kg (2 db borjú) 10 rétisas, 1 szirtisas
1996/97. Fehér-tó környéke 510 kg (14 db borjú) 4 rétisas

Szegvár-Osztora 50 kg (1 db borjú) 3 rétisas, 1 szirtisas
Pusztaszer 80 kg (2 db borjú) 3 rétisas

Erdészeti korlátozások

    A rétisas megtelepedésénél a fafajmegoszlás önmagában nem, viszont a nemesnyárasokra 
használt  rövid  vágásforduló  annál  inkább  problémát  jelent,  ami  a  nem  védett  erdőkben  a 
jővőben még inkább konfliktushoz fog vezetni. Az egyik pár fészkénél, a tulajdonossal folytatott 
egyeztetés eredményeképpen a fakitermelés során messzemenően figyelembe veszik térben és 
időben  a  természetvédelmi  előírásokat  és  a  fahasználati  munkák  ütemezésénél  is  a  lehető 
legkisebb zavarással járó megoldásokra törekednek.

Turizmus, vadászat, horgászat

Legintenzívebb a strandok és a hullámtéri üdülők zavaró hatása. Különösen kritikus a helyzet a 
Mártélyi  TK  északi  oldalán.  Sajnos  ez  ellen  semmit  sem  tudunk  tenni.  Kisebb  strandok, 
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horgászbejárók, horgászhelyek, feltáróutak forgalmának megszüntetésére alkalmi megoldásokat 
használunk.  A  közeljövőben  tervezett,  ökológiailag  teljesen  indokolatlan  hullámtéri  csípő-
szúnyog-mentesítést  meg  kell  akadályozni.  A  vadászat  zavaró  hatása  többnyire  nehezen 
kiszámítható,  alkalmi  és általában a lesvadászathoz  kötött.  Viszont rendszeres zavarást  okoz 
ősszel a Szeged-Fertő halastavi vízivad vadászat. Az egyik éjszakázóhely nyugalma érdekében a 
téli vaddisznó vadászatot korlátozni kellett.

Összefoglalva, az elmúlt két évben nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy 
módszeressé  váljék  a  rétisas  védelme  Csongrád  megyében.  A  védelem a  jövőben  sem lesz 
egyszerűbb. Várhatóan továbbra is a legtöbb konfliktus az erdőtulajdonosokkal adódik majd. 
Bár  sok  a  jó  adottságú  táplálkozóterület  és  bőséges  a  táplálékkínálat,  a  viszonylag  kis 
kiterjedésű  erdők  behatárolják  az  állománymozgalmat.  Tőlünk  független  körülmény,  de 
mindenképpen  előnyös  volt  az  utóbbi  két  árvizes  év.  Tevékenységünket  jelenleg  a  még 
feltáratlan területekre koncentráljuk. Csongrád megyében jó kilátásai vannak a rétisasnak, de a 
tartósan kedvező tendenciák kialakításához még sokat kell tennünk.

Kotymán László

A Hosszúháti rét

Ez a kis szikes puszta, mely a térképen Daruhalom-dűlő néven szerepel, valaha egybeolvadt a 
Fehér-tóval  és  a  mai  Nagyszéki  természetvédelmi  területtel.  Mára  ezeket  műutak  vágják  el 
egymástól. Ez a puszta Kiskundorozsmától északra található, az E 75-ös út és a kiskunmajsai út 
között. Növényzete nem oly gazdag, mint a Nagyszéki természetvédelmi területé. Talán ezért is 
nem lett védett. Fái főleg keskenylevelű ezüstfa, mezei szil , akác, mezei szil és szürke nyár.

A  területen  keresztül  húzódó  Maty-Fehér-tói  főcsatorna  és  a  Fehér-tó  egy  elvezető 
csatornája  áll  rendelkezésre  a  vízimadarak  számára.  E  két  csatornán  kívül  elterül  még  egy 
nagyobb trágyaszikkasztó is. Az igazi madársereget ez a víz vonzza. Ezen a kis területen 125 
madárfajt figyeltem meg, ebből 56 faj költő, 39 szórványosan előforduló, 14 téli vendég és 15 
vonuló.
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Fontosabb költőfajok: bíbic,  gulipán, gólyatöcs,  küszvágó csér, szalakóta,  gyurgyalag, 
parti fecske.

Érdekes átvonuló fajok: lúdfajok, kígyászölyv, daru, kis- és nagy póling.
Téli vendégek: gatyás ölyv, réti sas, vándorsólyom, kis sólyom.
Szórványosan  előfordulók:  batla,  kis-  és  nagy  kócsag,  gémek,  gólyák,  barna  kánya, 

parlagi sas, kerecsensólyom, kis lile, lappantyú. A  ragadozómadarak  a  terület  rágcsálóival 
elegendő táplálékhoz jutnak, hiszen a hörcsög és a pockok is gyakoriak. A pockok nagy száma 
kedvez a vörös vércsék állományának, 1996-ban 6 pár, 1997-ben 11 pár költött, a szám 1998-ra 
36 párra növekedett.

A tó szervesanyagtartalma elég magas (gyakorlatilag trágyaszikkasztó tóról van szó – a 
szerk.), ezért a tavon költő madarak elég táplálékhoz jutnak. Az itt költő madarak költését a 
Helyi Csoport tagjai úszó szigetekkel segítik és ez nagy előny a csérek és szerkők számára. A 
gulipán és a gólyatöcs a sirályokkal együtt költ a tó közepén lévő szigeten. A puszta fáin erdei 
fülesbaglyok, a magas nyárfákon dolmányos varjú fészkében kabasólyom telepedett meg. 

Fontosnak tartom, hogy mások is megismerjék a területet, mert nekem szép élményeim 
fűződnek hozzá, és ami a legszörnyűbb, hogy az újonnan épülő M 5-ös autópálya kettészelné a 
pusztát, tönkretéve sok élőlény életterét.

Lajkó P. Bendegúz

Halászsas fészkelési kísérletek a Cserebökényi pusztán

1988
1988 októberében  gulyások  gyűrűs-  elektromos  balesetet  szenvedett,  kutyák  által  széttépett- 
ragadozó madarat találtak, közel a későbbi fészkes fához. A madár a visszajelzés alapján finn 
gyűrűs  halászsasnak  bizonyult,  melyre  a  gyűrű  fióka  korában,  1984  07.07-én  került,  tehát 
ivarérett volt. Gyűrűszám:M19688 Zoological Museum Helsinki.

1989
1989. március 24-én és április 1-én szokatlan helyen, Szentes-Cserebökény-Belsőecser 
pusztán a lőtér mellett találkoztam a halászsassal. Később tudtam meg, hogy innen kb. 2 
km-re lévő Veres Zoltán pusztán akácfán fészket rakott egy karám közelében. Április 1-
én is a talajon ült a madár, bíbicek csapkodtak rá. 1989 május 5-én magam láttam, hogy 
egy fehér gólya a fészkes fa egy száraz ágán egyensúlyozott, azt hitte ő rakta a fészket. A 
közeli kaszálón 12 fehér gólya volt.

1990
1990 április  6-án az előbb leírt  helyen a fészeknél két halászsast  láttam,- egyébként  az idén 
először.  Megfigyeltem  a  hím  madár  fészeképítő  tevékenységét:  kb.  600-700  méterre  lévő 
jegenyesor száraz gallyait repülve törte le és hordta a fészekbe. A gallyak között 4 cm átmérőjű 
is volt. A tojó közben elszállt, valószínűleg halászni. Móra József főagronomus említette, hogy ő 
április 2-án látta a halászsast a Héki ÁG kunszentmártoni halastaván, mely a fészektől 3,5-4 km-
re van. A másik cserebökényi  halastó Tekehalmán, a fészektől 1,5 km-re van. A fészek volt 
rizsföldőn, csatornaparton, két soros akácfasor egyikén épült, melynek felső része elszáradt (22 
akácfa). A fészek igen távolról is jól látszik, ha a fák levelesek akkor is. Átmérője 80-90 cm, 12-
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13  méter  magasan  van.  Igen  masszív  erős  gallyakból  épült,  melyekre  a  legelőről  puhább 
részekről kitépett füvet és földet rakott.

Április  13-án  ismét  mindkét  madár  fészek  közelében  van.  Több  bizonyító  színes 
diafelvételt  készítettem  elég  távolról,  500-as  teleobjektívvel.  Mindkét  madár  száraz  ágon 
táplálkozik, halat eszik, sűrűn ürítenek. Hosszan csipegetik a karmuk közül a halat, hosszabb 
pihenőt  is  tartanak,  majd elfogyasztva ujjaikat,  karmaikat  tisztogatják.  Most  a hím innen az 
akácfasorból  tör  gallyakat  és  rakja  a  fészekbe,  hosszabban  rendezgeti,  forog  a  fészken, 
kipróbálja.  A gallyak  elhelyezése  után  többször  láttam,  hogy a hím madár  a  tojó hátára  áll 
párzásszerűen, de ez nagyon rövid ideig tart. A fészekrakás közben a tojó a fészkes fa, vagy a 
szomszéd fa száraz ágán áll. A hím madarat fészekanyagszerzés közben bíbicek, vörös vércsék, 
godák támadják. A fészek társbérlője egy mezei veréb pár. A fészekbe többször vörös vércse 
száll. A halászsasok nem zavartatják magukat.

Április 16-án csak egy madarat láttam 8.30-12 óráig. Táplálkozott. A fa alatt 4 szarka 
lesi  a  halmaradványokat.  Vörös  vércsék  és  csókák  is  meglátogatták,  kipróbálták  a  fészket. 
Valószínűleg a tojó madár volt, mert fészeképítés nem volt.

Április 20-án szintén egy madár van csak a fészeknél 9 óra tájon és délután 16 órakor, 
mikor táplálkozik. Javítják a kb. 400 m lévő karám kerítését, szalma hengerbálákat hordanak, 
várhatóan rövidesen kiköltözik a gulya.

Április 23. 8.45 óra ,mindkét madár a fészeknél. Esik az eső. Láttam, hogy a hím madár 
gyökerestől kitépet füvet hozott a fészekre földdel. Valószínűleg már a csészét építik. Vontatók, 
billenők homokot hordanak a karámhoz és a hozzá vezető úthoz.

Április  24.  Újra mindkét  madarat  láttam.  A hím többször a  karám mellől  hord füvet 
földdel, melyet repülve két karmával tép ki. A tojó közben étkezik a fa száraz ágán. A madarak 
minden  repüléskor a fa körül alacsonyan kört írnak le. A hím majdnem minden fészekanyag 
elhelyezése után rászáll a tojóra, de csak egyszer láttam, hogy rendesen, hosszabban párzottak, a 
többi játék volt. 9 óra 45-kor mindkét madár a puszta felett magasra felkörözött, úgy gondoltam, 
hogy halászni  mentek.  Azt  feltételeztem,  hogy magasan  repülve  közelítik  meg a halastavat. 
Ekkor láttam utoljára őket.

Április 27-én nincs halászsas, úgy gondoltam, hogy halászni vannak, de 9.45-11.20-ig 
nem tértek vissza. A gulyásokat megkértem a fészek őrzésére, mert a gulya kitelepült a karámba 
április 26-án; 446 tehén és 164 borjú, Redlingham fajta. Ornitológiai tábor a pusztán Molnár 
Gyula vezetésével. Ők feltételezik, hogy a gulya kitelepülése a 400 m-re lévő karámba riasztotta 
el a halászsasokat. A gulyát a karámtól a fészek felé sohasem hajtják, tehát sohasem kerültek 
400 m-nél közelebb.

Április 30. A fészekbe kék vércse pár száll be.
Május 11. A fészket költésre kék vércse pár foglalta el.
Majd jövőre!!!

1991
1991-ben már március 9-én megjelent a cserebökényi halastónál 1 halászsas, melyet ugyanitt 
március 21-én ismét láttam. Valószínűleg a hím madár volt. Április 3-án és 12-én a fészeknél 
láttam  mindkét  halászsast.  Fészektatarozás,  többször  párzás.  Táplálkozás  a  fészeknél.  A 
tojásrakás, kotlás április 15. körül kezdődhetett. Április 18, 19, 22, 24-én a hím madár fészek 
közelében, a tojó madár teljesen belapul a fészekbe, időnként feje látszik, fordul. Április 30-án a 
hím madarat nem láttam a tojó fészkén ül, vörös vércse pár fészek közelben. Május 7-én és 15-
én  nincs  halászsas.  Kék  vércse  pár  a  fészeknél.  Június  13-án  a  kunszentmártoni  halastónál 
-ahová  a  halászsasok  a  cserebökényi  halastó  mellett  jártak  táplálékért-  a  halászmestertől 
megtudtam, hogy a tó 1. és 2. tóegysége között a gáton május közepén törött szárnyú, rossz 
állapotban  lévő  ragadozót  találtak.  Dobrosi  Dénesnek  (Mezőkék)  szóltak  aki  a  madarat 
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halászsasnak  határozta  és  finn  gyűrű  volt  rajta.  Otthon  hallal  táplálta.  Talán  Orosházára 
sebészhez ( Dr. Lakos István) vitte. Sorsáról nem tudok.

Mindenestre  május közepén egy napon óriási  szélvíharral  hatalmas eső volt,  (magam 
Tiszaföldváron,  a  közelben  éltem  át)  amely  a  madár  sérülését  és  költés  megszakadását 
okozhatta. A költés tehát 1991-ben eredménytelen volt. 

1992
1992-ben halászsas nem jelentkezett a fészeknél. Május-júniusban kék vércse pár költött  
a fészekben (1992.05.19., 06.02., 06.05., 06.18.). A fészek még 4 évig látható volt. A 
halászsas már 1988-ban őszi vonulásban jelentkezett a pusztán, ez is finn gyűrűs volt.  
Érdekesség a finn populáció megtelepedési kísérlete (2 adat). Valószínűsíthető, hogy az 
1989, 1990 és1991-ben fészkelő pár azonos volt, és az első évben csak fészket rakó pár 
még ivaréretlen, immatur pár volt.

Korábban (1973-1989) általam észlelt 100 halászsas adatból egyetlen nyári van: Csaj-tó, 
6-os tóegység 1986 július 6., halat zsákmányol 7 óra tájon, 10 órakor újra megjelenik. Tavaszi 
adat: 53, őszi adat: 46.

Dr. Bod Péter

A Helyi Csoport Vezetőségének munkája 1997-ben

Helyi Csoportunk 1996-ban jött létre a Csongrád megyében korábban működő négy csoport, a 
hódmezővásárhelyi,  a  pusztaszeri,  a  szegedi  és  az  újszegedi  csoportok  egyesülésével. 
Novemberi,  már  közös közgyűlésünkön választott  vezetősége az alábbiakban számol be első 
teljes évében,  1997-ben végzett  tevékenységéről,  melyet  valamennyien  társadalmi  munkában 
végeznek.

Barkóczi Csaba titkárhelyettes

1997. június 15-ig polgári szolgálatos:
-faanyagok beszerzése odúknak, költőládáknak, elkészítése, kihelyezés
-a Föld napján a Széchenyi téren szervezett programban való részvétel
-a szegedi rádióban beszéltem a harkályok évéről, és a HCS tevékenységéről
-iskolai plakátozások, meghívók kézbesítése
-madarászsuliban előadások
-a TOT szervezése, részvétel a táborban

Polgári szolgálat utáni tevékenységem:
-vezetőségi és normál üléseken való részvétel
-faunisztikai megfigyelések a Csaj-tavon, itt megpróbáltam több érdeklődőt bevonni
-Nemzetközi madármegfigyelő napon való részvétel, Fehér-tó és Csaj-tó
-Gedói Ált. iskolások csoportját nyáron madárlesre vittem a Csaj-tóra Kiss Edinával
-iskolai előadásokon segítettem több alkalommal is
-diával és tanácsokkal láttam el egy tanárjelöltet, aki népszerűsítette az MME-t
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Amit  nem csináltam meg:  a  HCS-tól  kért  és  kapott  könyvek  ellenében  nem sikerült 
ezidáig a Madarász sulinak szükséges madárpreparátumokat elkészíteni, engedélyt beszerezni. 
Ez folyamatban van.

Dr. Kasza Ferenc alelnök

- részt vettem a vezetőségi üléseken
-részt vettem a tavaszi küldöttgyülésen
-részt vettem a Beretzk P. munkacsoport ülésein
-a Beretzk Péter munkacsoport augusztusi és októberi táborát vezettem Puskás Lajossal 

együtt
-szerveztem  az  1997.  évi  Madármegfigyelő  világnapot,  a  Fertőn,  a  Ligetben,  és  a 

Füvészkertben.  Előtte  bevezető  előadást  tartottam.  Az  előzetes  és  utólagos  reklámot  a 
Rádiókban és a Délmagyarországban végeztem

-a  Rádióban  4,  a  városi  televízióban  2  beszélgetést  folytattam  a  madarakról  és  a 
munkánkról

-megfigyelem a Tisza újszegedi szakaszát a határig heti 2 alkalommal
-ezekre a terepjárásokra 4-5 fő szegedi fiatal jön velem
-a Tisza-parti  Általános Iskolában 4 előadást  tartottam, 1 kirándulást  vezettem, 34 fő 

belépett az MME-be
-a Tiszaszigeti Általános Iskolából kb. 15-en járnak velem 2 hetente kirándulni, közülük 

többen MME tagok
-Somogyszob környékén évi 5-6 alkalommal figyelem a Baláta tavat  és a Nagybaráti 

tározót. Itt 5 főt tanítok a madarászásra, velük odútelepet létesítettünk. Itt az általános iskolában 
1 előadást tartottam, ahol 3 osztály vett részt

-10 q napraforgó és 4 q búza beszerzésében részt vettem

Kókai Károly titkárhelyettes

Madárvédelem:  sérült  madarak  állatorvosi  vizsgálata  (műszeres  is),  ellátása  (pl.  első 
csontműtét), és esetenként hosszabb idejű tartása. Madárfajok: barna kánya, fekete sas, vörös 
vércse,  egerész ölyv,  karvaly,  törpe gém, bölömbika,  gyöngybagoly,  búbos vöcsök, tengelic, 
fekete rigó. Madármentés eredményessége meglehetősen változó volt,  ennek okait  nem lehet 
néhány tőmondatban kifejteni.

Terepi  munka:  a  zsombói  homokbányában  gyurgyalag  telep  kialakítása  Mészáros 
Csabával. Téli etetés. 1996-1997 telén 3 etetőn, 1997-98 telén 2 etetőn. Odúellenőrzés segítése. 
Kiemelt vizes élőhelyek monitoringja: Fehér-tó, Fertő 72 megfigyelési nap. Keresztes Gáborral 
és  Mészáros  Csabával  az  utóbbi  11  év  számítógépes  feldolgozása.  Pitvarosi  puszták  7 
megfigyelési nap. Kardoskút 3 megfigyelési nap. Csaj-tó, Péteri-tó 1-1 megfigyelési nap. Tisza 
5  megfigyelési  nap  /főleg  téli  szinkron/.  RTM  felmérés  Mészáros  Csabával  és  Keresztes 
Gáborral  a  következő községek határában:  Kiskundorozsma,  Zsombó,  Bordány,  Zákányszék, 
Forráskút, Domaszék.

Egyesületi:  jegyzőkönyvek vezetése vezetőségi ülésekről.  MTI-nek hírek írása /közlés 
országos  lapokban  is/.  Madármegfigyelő  Világnapon  részvétel.  TOT  táborban  1  hétvége. 
Rádióbeszélgetés téli madárvilágról.
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Kotymán László titkárhelyettes

-Madarászsuli vezetése a hódmezővásárhelyi Szent István utcai Általános Iskolában 15 
fő tanuló részére.

-Iskolai kirándulások vezetése, összesen 4 alkalommal, 200 fő.
-A Hódmezővásárhelyi  Munkacsoport gyűléseire előadások és közönség szervezése (7 

előadás).
-RTM 75 ezer hektáron teljes felmérés: fekete gólya, fehér gólya, réti sas, kék vércse, 

gólyatöcs, gulipán, kis lile, széki lile.
-Részleges  felmérés:  egerészölyv,  héja,  barna  rétihéja,  vörös  vércse,  bíbic,  piroslábú 

cankó, kis őrgébics stb. összesen 72 terepnap.
-Ragadozómadár fészekfelmérés és a Rétisas védelmi és kutatási program. Valamennyi 

ragadozómadár fajra vonatkozóan a Maros jobb parti hullámterén végeztünk felmérést. A rétisas 
költőpárok fészkeit ellenőrizzük. 1997-ben a teljes Csongrád megyei monitor hálózat kiépült. A 
klasszikus,  aktív  védelmi intézkedéseket-  téli  etetés,  műfészek kihelyezés-  tovább folytattuk. 
Eredményeinkkel  sikerült  felzárkózni  az  országos  rétisas  programban,  állománymozgalom 
felmérését tekintve előtte járunk. Össz.: 40 terepnap.

-Vércse telepítési és kutatási program. Két fészektelepen összesen 78 fészekláda, ebből 
1997-ben 42 láda lett kihelyezve. A telepítés helyszínén a vércseállomány tízszeresére nőtt. A 
hatékonyságot a vásárolt alumínium létra növelte. Az autó hiánya jelentett problémát. Összesen 
8 terepnap.

-Középfeszültségű oszlopok szigetelése. Kardoskút- Pusztaközpontnál 4 km hosszan 37 
oszlop szigetelése.

-Kapcsolattartás vajdasági madarászokkal ragadozómadár-védelem terén.

Lovászi Péter titkár

- a TOT tábor teljes körű szervezése /a helykeresést kivéve/, lebonyolítása, táborvezetés, 
eszköz- és anyagbeszerzés, pályázatok és ezekről utólagos beszámolók;

-Madarász  suli:  szervezés,  program összeállítása,  előadások  megtartása,  kirándulások 
vezetése, meghívók írása, sokszorosítása;

-Fehér-tói tábor: 1 hét gyűrűzés, a ház ellenőrzése havonta;
-előadások iskolákban, meghívók írása, postázása, szervezés, kb. heti 1 előadás tartása, 

általában vidéken;
-gólyafelmérés szervezése, megyei és országos szinten, terepmunka; beszámoló az MME 

IV. Tudományos Ülésének kötetében jelenik meg, előadás más helyi csoportoknál is
-megyei gyurgyalag-felmérés szervezése + terepmunka;
-szalakóta-program, segítség terepen +odúkészítés; vércsetelepítés ugyanígy;
-kisodúk készítésében való segítség, hely biztosítása odúgyártáshoz és anyagtároláshoz;
-a csoport képviselete a Tanácsadó Testületi Ülésen és a Küldöttközgyűlésen

Titkári teendők:
-részvétel minden gyűlésen;
-gyűlések szervezése, előadás meghívók;
-pályázatok  írása-  összesen  662  ezer  Ft  a  HCS.  és  1.2  mill.  Ft  értékben  az  MME 

számára;
-pályázati beszámolók megírása;
-pénzügyi jelentések, könyvelés, leltár készítése, pénzügyi terv;
-Természetvédelmi Hét: kiállítás berendezése, anyagbeszerzés, előadások;
-rétisas program- fészeképítések;
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-terepi megfigyelések- havi 1 alkalom;
-Madármegfigyelő Világnap: túravezetés, plakát készítése, kihelyezése;
-kapcsolattartás az MME Központtal /pályázat, könyvelés stb./ havi 1 nap;
-A Himantopus szerkesztése;
-cikkek írása a Madártávlatba;
-HCS diasor rendezése, új képek készítése, reprók is.
Ez kb. 1500 munkaóra az évben, ami munkanapokra elosztva napi 5,5 órát jelent.

Ami elmaradt: a „Himantopus” elkészítése, részben cikkhiány miatt

Dr. Molnár Gyula elnök

- mint elnök vezette a vezetőségi üléseket és ezen felül is irányította a HCS munkáját 
/kapcsolat és irányítás a vezetőséggel, polgári szolgálatosokkal/

- vezette a HCS szerdai üléseit, koordinálta az egyes programokat
- részt vett a programok kialakításában, előadásokat szervezett
- előadásokat tartotta iskolákban /az előadások mintegy felét/
-  személyesen  részt  vett  több  helyen  is  a  programok  megvalósításában  /kiállítás, 

Világnap stb./
- részt vett és irányította a szalakóta programot, cikkét erről az MME IV. Tudományos 

Ülésének kötete közli
- részt vett és irányította a vércse-telepítési programot
- irányította a HCS oktatási-nevelési programját, az eszközök megvételét személyesen is 

végezte /vetítők, diafilmek, diakofferek, teleszkópok stb./
- EM területe Tiszaalpár, megfigyelések
- szikesek megfigyelését folytatta
- helyi rádióban és televíziókban interjúkban, műsorokban nyilatkozott
- mesterséges odúprogram irányítása, közvetlen részvétel
- TOT szervezésében való rövid részvétel
- Szeged környéki élőhelyek megfigyelése
- kapcsolattartás külső szervekkel /NGO-k, hivatali szervek, önkormányzat/
-  az etetéshez  szükséges napraforgómagok beszerzését  ingyenesen végezte  Dr.  Kasza 

Ferenccel együtt
- Gátér védette nyilvánításában való részvétel /legutolsó védetté nyilvánítási javaslat tőle 

származik/
- természetfilmek elkészítése a Szegedi Körzeti TV-ben, szakértőként
- HOT szervezése és lebonyolítása

Nagy Tamás titkárhelyettes

-rendszeres  faunisztikai  megfigyelés  a  Dél-Alföld  több  területén  /Fehér-tó,  Fertő, 
Kardoskút, Pitvaros stb./

-szinkronszámlálás + országos vízivad szinkron
-partimadár fészkelőállomány felmérése a Dél-Alföld ismertebb vizes területein
-RTM  végzés  a  Dél-Alföld  néhány  IBA  /korábban  EM/  területén,  ld.  mint  fent/,  a 

területek állapotának nyomon követése
-szeptemberi IBA konferencián való részvétel, a dél-alföldi IBÁ-k képviselete
-vércseládák kihelyezése, ellenőrzése a Pitvarosi TK-ben + szalakóta odúk
-segédkezés a TOT-on /csoportvezetés, gyűrűzés, helyettesítés stb./
-partifecske és gyurgyalag költőfalak kiásása a mórahalmi Nagy-széksóson
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-gyűrűzés a FOT-on
-előadások iskolákban + egyéb előadások /TV-i Hét, MME Szekszárdi HCS/
-üléseken való rendszeres részvétel
-az  MME  Vízimadárvédelmi  Szakosztály  vezetőségi  tagja  vagyok  és  egyben  helyi 

képviselője
-az MME Nomenclator Bizottság Tagja és munkájában való részvétel
-Magyarország Madarainak Névjegyzéke c. könyvben a partimadár rész megírása

Puskás Lajos gazdasági vezető

-gazdasági  vezetőként  nem  végzek  semmilyen  munkát  és  ezt  így  látom  jónak.  A 
pályázatírási és pénzügyi feladatok hatékonyabban végezhetők egy ember (a titkár) által

-minden rendezvényen részt veszek, alkalmi feladatokat vállalok
-a Beretzk P. munkacsoporton belül vezettem az ún. német Limicola programot 1997 év 

végéig. A program időközben befejeződött
-a  Munkacsoportban  folyamatosan  végzem  a  "Mit  látunk  most?"  című  aktuális 

beszámolót
-szinkron megfigyelésben részt veszek
-a Munkacsoport táborainak szervezésében és vezetésében veszek részt
-segítek a Bükki NP ragadozómadár-felmérési  programjában,  valamint  a  ritka állatok 

felderítésében  a  Mátrában,  Bükkben,  Zemplénben  /fehérhátú  fakopáncs,  holló,  uhu,  bajszos 
sármány, császármadár, gyepi béka és alpesi gőte/

-a fehértói megfigyeléseken részt veszek, a KNP részére jelentést küldök

Tajti László titkárhelyettes 

a  Kiskunsági  Nemzeti  Park  alkalmazottjaként  „főállású  természetvédő”,  ottani  és  MME-s 
munkája nem válaszható szét 

Veprik Róbert titkárhelyettes

Előadások tartása:
-Magyarcsanád  2  alkalommal,  Hódmezővásárhelyi  Élelmiszeripari  Szakközépiskola, 

Deák Gimnzium, Ásotthalom 4 alkalommal, itt bemutató madárgyűrűzés is, Gutenberg u.-i Ált. 
Isk.  2  alkalommal,  Deák  Gimnázum  daruhúzás  megtekintése,  Óvónőknek  előadás  a 
Vadasparkban,  Óvónőkkel  daruhúzás  megtekintése,  Arany  János  Ált.  Isk.  2  alkalommal, 
Magyarcsanád 2 alkalommal, Csongor téri iskola. 2 alkalommal, összesen 19 előadás

Egyéb munkák:
-baglyozás 1 alkalom
-szalakóta odúk + vércse fészkek ellenőrzése 1 alkalom
-Fehértói táborban gyűrűzés 5 napig
-a fehér-tói ház meglátogatása, többször
-Fehér-tói belépési engedélyek megszerzése a Halgazdaságtól
-parti fecske és gyurgyalag felmérése Tiszán és a Maroson
-Madármegfigyelő Világnap, fotoriporter intézése
-terepbejárások, megfigyelések
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A  vezetőség  szeretne  köszönetet  mondani  a  Csoport  munkáját  segítő  valamennyi 
személynek  és  szervezetnek,  különösen  a  következőknek:  Ács  László,  Adamik  Árpád, 
Ampovics  Zsolt,  Baranyai  Antal,  Bede  Ádám,  Dr.  Bod  Péter,  Domján  András,  Engelhardt 
Sebestyén, Fodor András, id. Galiba Ferenc, ifj.  Galiba Ferenc, Horváth Zoltán,  Juhász Gőz 
Szilvia,  Kerényi  Zoltán,  Keresztes  Gábor,  Kószó  István,  Lencse  Ferenc,  Mészáros  Csaba, 
Pigniczki Csaba, Rudner József, Szabó Ferenc, Tasi József, Dr. Tokody Béla, Tóth Gábor, Tóth 
Tamás, Veres István, valamint az üléseinkre meghívott előadóknak, gyűrűzőbázis biztosításáért 
a Kiskunsági Nemzeti Parknak, terem biztosításáért a hódmezővásárhelyi Ketrvárosi Általános 
Iskolának,  a  szegedi  Bartók Béla Művelődési  Központnak és a TIT-nek, irodahasználatért  a 
Média-Mix  Bt-nek,  Madármegfigyelő  napi  segítségéért  a  Fehér-tói  halgazdaságnak  és  a 
Füvészkertnek,  táborhely  biztosításáért  a  Dóci  Önkormányzatnak  és  Általános  Iskolának, 
különösen Rummel József igazgató úrnak.
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