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WGS Lat
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A szalakóta és a LIFE+ projekt bemutatása

2

A Natura2000 hálózat és az Alsó-Tisza-völgy SPA

731 392

111958

N46° 20' 49,82"

E20° 06' 17,40"

731 607

112163

N46° 20' 56,37"

E20° 06' 27,58"

3

A szikes gyepek növényvilága

731 953

111879

N46° 20' 47,02"

E20° 06' 43,58"

4

A természetbarát gyepgazdálkodás

731 692

111753

N46° 20' 43,05"

E20° 06' 31,30"

5

A vizes élőhelyek szerepe

731 336

111905

N46° 20' 48,13"

E20° 06' 14,75"

6

A szikes gyepek madárvilága és a széki lile védelme
Elektromos vezetékek és oszlopok madárbarát
szigetelése
A Fehér-tó madárvilága

728 680

112064

N46° 20' 54,42"

E20° 04' 10,65"

728 070

112151

N46° 20' 57,50"

E20° 03' 42,18"

727 887

112279

N46° 21' 01,72"

E20° 03' 33,70"
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A szalakóta és a LIFE+ projekt bemutatása

A szalakóta

Hosszútávú vonuló. Melegkedvelő zsákmányállatainak életmódjához alkalmazkodva
későn, zömében májusban érkezik közép- és dél-afrikai telelőterületeiről, és korán,
már szeptember elején elvonul.

A szalakóta Magyarország egyik
legszínpompásabb madara,
ezért régen kék csókának is nevezték.

A szalakóta védelme a Kárpát-medencében
Life+ projekt bemutatása

TÁPLÁLÉKÁLLATOK

Kisemlősök

Bogarak
Kígyók

Gyíkok

A program során:

•

VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK
A táplálkozóterületek
csökkenése
A fészkelőterületek
elvesztése

Gázolás

Mérgezés

Illegális
befogás
és vadászat

Vonulás

Áramütés

•
•
•
•
•
•

Másodlagos odúlakó faj, a természetes
odvak mellett leginkább a fekete harkály
és zöld küllő által készített
fészekodúkban költ.
Zöld kü
ll

•

ő
Madári

llusztrá

ciók: Kó

2

mesterséges költőládák kihelyezése
biztosít új fészkelőhelyeket,
A szalakóta hazai elterjedési térképe

demonstratív jellegű élőhely-rekonstrukciók
kerülnek kivitelezésre,
jeladós madarak segítségével tanulmányozzák
a szalakóták élőhelyhasználatát,
felmérésre kerül a középfeszültségű oszlopok
által okozott mortalitás,
műholdas jeladók és geolokátorok segítségével
kirajzolódik a pontos vonulási útvonal,
a „Szalakótás Gazda” Program keretében
madárbarát birtokok kerülnek kialakításra,
a Sándorfalva mellett felépülő Szalakóta
Látogatóközpontban kiállítások és
szakmai programok kerülnek megrendezésre.
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19851992

A szalakótapopuláció változása

kay Sza

Fekete h

1

feltérképezésre kerülnek a jelenlegi
szalakóta-fészkelőhelyek,

Becslés

Egyenesszárnyúak

A szalakóta a 20. század első felében még gyakori költőfajnak számított Magyarországon. Az
1980-as évek elejére teljesen eltűnt a Dunántúlról
fészkelő fajként. A projekt 2014–2020 között a
magyarországi és romániai területek szalakótaállományának megerősítését, illetve hosszú távú védelmének megalapozását célozza.
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Készült az Európai Unió LIFE programjának támogatásával,
a “Szalakóta védelme a Kárpát-medencében”
(LIFE13/NAT/HU/000081) projekt keretében.

A Natura 2000 hálózat és az Alsó Tisza-völgy SPA
Alsó-Tisza-völgy SPA
A Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amelynek kijelölése
veszélyeztetett állat- és növényfajok (úgynevezett jelölőfajok) előfordulása alapján,
és azok védelme érdekében történt.

Magyarország 2004-es csatlakozásával az Európai Unió addigi területén
található 6 biogeográfiai régió a Pannon régióval egészült ki, aminek legnagyobb része Magyarország területén
fekszik. A régióban számos olyan faj és
élőhelytípus megtalálható, ami az EU
területén nem fordult elő a 2004-es
csatlakozás előtt, ezért e pannonikumok megőrzésében hazánkra különösen nagy felelősség hárul.

A mintegy 30.000 hektáron fekvő védett terület átlagos tengerszint feletti magassága 80 m. Területén kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek találhatóak, a védett
terület mintegy 25%-a az 1971-es ramsari egyezmény hatálya alá esik.
Jelölőfajok
Szalakóta
Rétisas

Gólyatöcs

Bölömbika
Gulipán

Játék!

Nézd meg a
pannon élőhelyeket
a forgókeréken!

Alpesi

Kontinentális

Anatóliai

Makaronéziai

Sarki

Mediterrán

Atlanti

Pannon

Fekete-tengeri

Sztyepp

Balástya-Szatymaz környéki
homokvidék SPA
Az átlagosan 86 m tengerszint feletti magasságon fekvő terület több mint 6000
hektáron helyezkedik el. A védett terület nagy részét homokpusztai és szikes élőhelyek alkotják.
Jelölőfajok

Boreális
Parlagi
pityer

Pannon élőhelyek

Ugartyúk

A gyepek, füves területek természetvédelmi
szempontból kiemelten fontos élőhelyek Magyarországon. A pannon gyepek nagyrészt az évszázadokon át tartó gyep- és legelőhasználat
során alakultak ki. Mára a legtöbb pannon gyep veszélyeztetett, fenntartásuk gondos kezelést igényel.
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Tövisszúró
gébics
Kis
őrgébics
Madárillusztrációk: Kókay Szabolcs
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Készült az Európai Unió LIFE programjának támogatásával,
a “Szalakóta védelme a Kárpát-medencében”
(LIFE13/NAT/HU/000081) projekt keretében.

Természetbarát gyepgazdálkodás
Miért fontosak a gyepek?

Biztosítják a
talaj szél- és
vízerózió elleni
védelmét

A gyepterületek fenntartása

A kaszálás elsődleges természetvédelmi funkciója a növényközösségek időbeli változásának lassítása, továbbá elengedhetetlen kezelési módszer az agresszíven terjedő idegenhonos növényfajok terjedésének megállításában.
A kaszálás a legeltetéshez képest nagyobb veszélyt jelent különböző állatfajok számára. A munkagép elé szerelt vadriasztó lánc, a megfelelő kaszálási rend és az időben széthúzott szakaszos
kaszálás az állatok védelmét szolgálja. Az utódok és a szaporodóhelyek védelmét a késői, illetve a
mozaikos kaszálás, a fészkek kikerülése és a rovarvédő sávok meghagyása segíti elő.

Hozzájárulnak
a legeltetéses
állattartásból
származó
élelmiszerek, hús és
tej előállításához

Játék!

Kedvezően
befolyásolják a
klímaváltozást
a szén-dioxid
megkötésével

Hozzájárulnak
az emberek
általános jóllétéhez

Indul a munka a határban! Vezesd úgy a traktort,
hogy kikerülöd a fészkeket és az állatokat!

A gyepterületek fennmaradását az
emberiség megjelenése előtt a vadon élő,
legelő állatállomány biztosította.

Gondoskodnak a
legeltetéses állattartásból származó
alapanyagok,
például a bőr
és a gyapjú
előállításáról

Élőhelyet
biztosítanak különböző élőlények,
például a beporzó
rovarok számára

ti Hajnalka

k: Cserhá
Illusztráció

1

A kaszálás

Legelés híján szerves anyag halmozódik fel
a talajban, majd megjelennek a különböző
cserje- és fafajok, majd a növényzet záródásával végül erdő jön létre.
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Készült az Európai Unió LIFE programjának támogatásával,
a “Szalakóta védelme a Kárpát-medencében”
(LIFE13/NAT/HU/000081) projekt keretében.

Marógörbe a 3. táblához
(“Természetbarát gyepgazdálkodás”)
7mm-es maráshoz

A szikes gyepek madárvilága és a széki lile védelme

A széki lile
A széki lile egy pacsirta nagyságú partimadár.
Jellegzetesen a kopár tengerpartokon és lagúnákban fészkel. A kontinens belsejében a Kárpát-medencén kívül csupán Spanyolországban ismert
költése. Hazánkban a sekély vizű tavak közelében
található szélsőségesen szikes, teljesen kopár vagy
nagyon rövid füvű, túllegeltetett területeken telepedett meg.

200
pár

Fotó: Kovács Sándor

Fotó: Orbán Zoltán

Fotó: Kovács Sándor

100
pár

50

Látszólagos kopárságuk és egyhangúságuk ellenére a szikes gyepek hazánk legváltozatosabb élőhelyei közé tartoznak, amiket
rendkívül érzékeny ökoszisztéma alkot.

pár

Gólyatöcs

A szikesedést a talajvízszint rendszeres és nagymértékű változásai okozzák, amik biztosítják a nátriumsók folyamatos felhalmozódását a talaj felszínközeli rétegeiben. A szikes területeken hóolvadás után nagy kiterjedésű tavaszi vízborítások keletkeznek, amik
nyárra legtöbbször kiszáradnak, ezért a pusztai madárfajok és a
vízimadarak számára egyaránt kiemelt fontosságúnak számítanak
e változatos élőhelyek.

1970’

1980’

1990’

2000’

2010’

év

Az extenzív állattartás visszaszorulása, a területek
vízháztartásába történő beavatkozások és a műtrágyák használata azonban a szikes területek fokozatos csökkenéséhez vezet. A széki lile – és több
más szikes pusztai, földön fészkelő madárfaj – védelmének legfontosabb eszköze a költőhelyeken
történő extenzív állattartás visszaállítása.

A széki lile-populáció változása

Bíbic

Réti fülesbagoly
A széki lile hazai elterjedési térképe

Kék vércse

Szalakóta

Nem itt költő fajok
Aranylile

Játék!

Kis póling

Nagy goda

A kirakóból megtudhatod hogy néz ki a
széki lile.

Nagy póling

Madárillusztrációk: Kókay Szabolcs
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Készült az Európai Unió LIFE programjának támogatásával,
a “Szalakóta védelme a Kárpát-medencében”
(LIFE13/NAT/HU/000081) projekt keretében.

A vizes élőhelyek szerepe az Alsó-Tisza-völgy SPA területén
1

20
9

19 Szerecsensirály

2 Barátréce

11 Függőcinege

20 Dankasirály

3 Cigányréce

12 Fülemüle

21 Barna rétihéja

4 Búbos vöcsök

13 Kékbegy

22 Törpegém

5 Szárcsa

14 Nagy kócsag

23 Nádirigó

6 Üstökösgém

15 Kis kócsag

24 Nádi sármány

7 Kis kárókatona

16 Bakcsó

25 Szalakóta

8 Jégmadár

17 Kanalasgém

26 Barkóscinege

9 Fekete harkály

18 Vörös gém

Mallard
Anas platyrhynchos

Common Pochard
Aythya ferina

21

25

10 Zöld küllő

Tőkés réce

Ferruginous duck
Aythya nyroca

10

Great crested grebe
Podiceps cristatus

14

Coot
Fulica atra

11

Squacco heron
Ardeola ralloides

19
16
12

23

17

13

Pygmy Cormorant
Microcarbo pygmeus

Kingfisher
Alcedo atthis

26

Black woodpecker
Dryocopus martius

18

Nightingale
Luscinia megarhynchos

Bluethroat
Luscinia svecica

Great egret
Ardea alba

Little egret
Egretta garzetta

Night heron
Nycticorax nycticorax

Spoonbill
Platalea leucorodia

Black-headed gull
Chroicocephalus ridibundus

Marsh harrier
Circus aeruginosus

Little bittern
Ixobrychus minutus

Great reed warbler
Acrocephalus arundinaceus

Reed bunting
Emberiza schoeniclus

European roller
Coracias garrulus

Bearded tit
Panurus biarmicus

Purple heron
Ardea purpurea

Készíts
nádi hegedűt!

24
7
5

2

Penduline tit
Remiz pendulinus

Mediterranean gull
Ichthyaetus melanocephalus

22

15

8

Green woodpecker
Picus viridis

1
3

6

4

Illusztrációk: Kókay Szabolcs és Cserháti Hajnalka
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Készült az Európai Unió LIFE programjának támogatásával,
a “Szalakóta védelme a Kárpát-medencében”
(LIFE13/NAT/HU/000081) projekt keretében.

A szegedi Fehér-tó fejlődése és a madárvonulás
A FEHÉR-TÓ ÁTALAKULÁSA

A szegedi
Fehér-tó atyja

A szikes területet időszakos vízborítás jellemezte
a tavaszi hóolvadások után

A hajdani szikes tó területén halastavakat alakítottak ki. A mély, nyílt vizű területek és a part
menti nádasok az élővilág nagymértékű változását idézték elő.
A Tisza vizét gátak közé szorították, a pangó
vizeket csatornákkal vezették el.

Ősszel és tavasszal számos olyan vonuló madárfaj is nagy számban keresi fel a Fehér-tó területét,
melyek nem fészkelnek Magyarországon.
A part menti nádasok fontos szerepet töltenek be
az énekesmadarak vonulása során.

Nagy póling

A füsti fecske a nádasokat használja éjszakai menedékhelyül a vonulás
során, ilyenkor akár többezres csapatok is behúzhatnak egy-egy nagyobb nádfoltba.

A nagy goda, a nagy póling, a gulipán
és a gólyatöcs gyülekezési és vonulási időszakban nagyobb tömegekben
keresi fel az időszakos tocsogókat.

Védelmi
javaslattal
fordult
Szeged város törvényhatóságához, s indítványára a város az
Algyői-főcsatornától északra elterülő ősszikesből 280 holdat
védetté nyilvánított 1936-ban.
A földművelésügyi miniszter a
következő évben a védett terület
nagyságát 350 holdra emelte, s
ezzel 1939-ben megalakult Magyarország első madárrezervátuma.

Fotók: Móra Ferenc Múzeum
Természettudományi Osztály archív

Nagy goda

Kis lilik

A nagy lilik a vonulás során nagy tömegekben van jelen, azonban mára
olyan, globálisan veszélyeztetett libafajok is egyre rendszeresebben
fordulnak elő a területen, mint a kis
lilik és a vörösnyakú lúd. A vetési lúd
a Fehér-tó rendszeres, de egyre ritkább látogatója.

Vetési lúd

Gólyatöcs

Nagy lilik
Vörösnyakú lúd

Illusztrációk: Kókay Szabolcs és Cserháti Hajnalka
Gulipán

1

Dr. Beretzk Péter orvos és ornitológus az 1930-as években kezdte el kutatni a területet. Kutatásainak kezdete egybeesett az ősi
szikes tó halastavakká történő
átalakításával, s ekkor szembesült azzal a reális fenyegetéssel,
hogy a páratlan költő- és vonuló
madárállomány áldozatul eshet
az előretörő gazdasági érdekeknek.
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A szegedi Fehér-tó területén a daru
vonulása kétségkívül látványos jelenség. A daru a folyószabályozások előtt még nagy számban költött
Magyarországon, napjainkban azonban már csak átvonuló madárfaj.
A Szeged mellett megpihenő darvak
száma eléri az 50 000 példányt is.

8
Készült az Európai Unió LIFE programjának támogatásával,
a “Szalakóta védelme a Kárpát-medencében”
(LIFE13/NAT/HU/000081) projekt keretében.

A szikes gyepek növényvilága

Fotó: Csibrány Balázs

A gyepterületek fennmaradását az emberiség megjelenése
előtt a vadon élő, legelő állatállomány biztosította.

Fotó: Bart Wursten

Fotó: Mark Gurney

Fotó: Bajor Zoltán

Fotó: Göcző Gabriella

Fotó: Hermann Schachner

Sziki káka

Rókasás

Magyar sóvirág

Bárányparéj

Pozsgás zsázsa

Fotó: AJ Cann

Fotó: Mészáros Csaba

Fotó: Bajor Zoltán

Fotó: Tokody Béla

Fotó: Tokody Béla

Játék!

Találjátok ki milyen sziki növényekből
alakult ki ez a „szörny virág”!
Fekete
nadálytő

Legelés híján szerves anyag
halmozódik fel a talajban, majd
megjelennek a különböző cserje- és fafajok, s a növényzet záródásával végül erdő jön létre.

Réti ecsetpázsit

Sziki őszirózsa

Sziki pozdor

Erdélyi útifű

Kamilla
Kamilla

vakszik

szikpadka

Réti
peremizs

szikfok

Perje

Az emberiség megjelenésével a vadon élő állatokat fokozatosan felváltották a háziasított haszonállatok legelő állományai, amik végül,
kaszálással kiegészítve, képesek fenntartani a gyepterületeket.

Hazánk pannon szikesei, azok egyedülálló növénytársulásai
az eurázsiai sztyeppzóna szikeseinek legnyugatibb képviselői.
A vadon élő legelő állatcsordák tömegei jórészt teljesen eltűntek a Kárpát-medencéből napjainkra, így a szikes gyepek fennmaradását a rendszeres legeltetésen és kaszáláson keresztül kizárólag az ember képes biztosítani.

szikes tó

szikes mocsárrét

szikes rét

szikes puszta
Tarackbúza

A szikes talajok két nagy csoportra oszthatók. Az ún. szoloncsák talajokon a talajvíz a felszín közelében helyezkedik el, így a sófelhalmozódás
is a talaj felső szintjében jelentkezik. E talajok flóráját főleg sótűrő növényzet alkotja, e talajtípus jellemzi leginkább a Duna-Tisza közét. Az ún.
szolonyec talajban a víz, így a sófelhalmozódás is, a mélyebb rétegekben
helyezkedik el. E talajok felső rétege humuszos, így inkább a pusztai, szárazságkedvelő növényzetnek adnak otthont.
E talajtípus jellemző a Hortobágy szikeseinek legnagyobb részére.

Magyar
sóvirág

Sziki útifű

Szárnyas
magvú
bundavirág

Villás boglárka

Illusztrációk: Cserháti Hajnalka
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Készült az Európai Unió LIFE programjának támogatásával,
a “Szalakóta védelme a Kárpát-medencében”
(LIFE13/NAT/HU/000081) projekt keretében.

Elektromos vezetékek és oszlopok madárbarát szigetelése
Az elektromos légvezetékek kétféleképpen okozhatják a madarak
pusztulását: nekirepülhetnek a vezetékeknek, illetve áramütést
szenvedhetnek.

Érdekesség!

VÉDELMI MEGOLDÁSOK

Emeld fel a kis ajtót és nézd meg a földkábelt!

A vezetéknek ütközés elsősorban a nagy testű madarakat
veszélyezteti.

Ha a madarak teste hidat
képez két különböző
elektromos potenciálú hely
között, áramütés éri őket.

A legtöbb esetben mind az ütközés, mind pedig az áramütés halálos kimenetelű. A madarak nem tudják megtanulni, hogy a légvezetékek oszlopai veszélyesek, hiszen az oszlopra ülve szerencsés
esetben nem okoznak zárlatot, vagy pedig rögtön az első alkalommal elpusztulnak az áramütés következtében.

1
A földkábel nyújtja a
legnagyobb biztonságot,
azonban kiépítésének magas
költsége miatt csak kevés
helyen alkalmazzák ezt a
megoldást.

2
Az áramütés kivédésének
legjobb módja a teljes hosszban
burkolt légvezeték.

A legnagyobb gondot a középfeszültségű hálózat jelenti.
Egy vezetékszakasz veszélyességét több tényező is befolyásolja:
1. Elhelyezkedés – a vonulás során használt pihenőhelyek,
vizes élőhelyek közelében és a fátlan, a madarak számára
egyéb kiülési lehetőséget nem nyújtó területeken jóval
nagyobb a vezetéknek repülés és az áramütés veszélye.
2. Az oszlopfej szerkezete – a komplikáltabb, szigeteletlen
oszlopfejek veszélyesebbek.

3
A középfeszültségű oszlopokon
műanyag szigetelőpapucsokkal
lehet kivédeni az áramütést költséghatékonyan.

3. Időjárás – ködös időben nő a vezetéknek ütközések száma,
esős időben a nedves tollak növelik az áramütés esélyét.

4
A különböző fázisú vezetékek
közti távolság növelése, és a
tartóoszlopok fejszerkezetének
átalakítása is hatalmas
segítséget jelent.

A probléma mértékét jelzi, hogy Magyarországon három veszélyes oszlopra évente egy elpusztult madár jut.
Teljes körű, és költséghatékonysága miatt országszerte alkalmazható módszert még nem sikerült kifejleszteni, ezért hatékonyabb
szigetelési technikák alkalmazására van szükség. Ezért a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület a magyar kormánnyal és
három hazai áramszolgáltató vállalattal egyetemben 2008. február
26-án aláírta az „Akadálymentes égbolt” megállapodást, amelyben
az aláíró felek elkötelezik magukat a védett madarakat érő áramütés és légvezetéknek ütközés által okozott természetvédelmi kár lehető legkisebb mértékre történő csökkentése mellett.

1

2

5
A gólyafészek-magasító kosár
a kisfeszültségű vezetékek által
okozott áramütésektől véd.

4
3

5

6
A firefly nevű eszköz abban
segíti a madarakat, hogy
a vezetéket már távolról
észrevegyék, akár ködös időben
is, így csökkentve az ütközéses
balesetek számát.

6

For English translation please scan this code:

Illusztrációk: Cserháti Hajnalka
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Fülemülesitke
Acrocephalus melanopogon
Moustached Warbler

Előfordulása
Nagy állomány az izsáki Kolon-tónál és a Fertő
tónál található, de kis számban sok kiterjedt nádasban előfordul. A szegedi Fehér-tó nagyobb
nádasainak kisszámú, de rendszeres költőfaja.
Költése
Fészkét a gyékénnyel kevert avas nádasok széttöredezett zsombékjaira építi, nagyon közel a
víz felszínéhez, ami nagyon érzékennyé teszi a
víz ingadozásaira. 4–5 tojásán csak a tojó kotlik.
Vonulása
A többi európai nádiposzáta fajtól eltérően rövid távú vonuló. A telet a Mediterráneum tengerparti nádasaiban tölti, néha még jég fedi a
tavakat, amikor felhangzik jellegzetes éneke
március elején. Augusztus és október közepén
mindennapos gyűrűzött madárfaj a gyűrűző táborban.
Veszélyeztető tényezők
A tengerparti nádasok folyamatos, gazdasági
érdekek mentén történő felszámolása teljesen
tönkreteheti telelőhelyét, ami kritikus fontossággal bír a faj számára.
Hallgasd meg a hangját:
Listen to its voice:

Készült az Európai Unió LIFE programjának támogatásával,
a “Szalakóta védelme a Kárpát-medencében”
(LIFE13/NAT/HU/000081) projekt keretében.

Foltos nádiposzáta
Acrocephalus schoenobaenus
Sedge Warbler

Előfordulása
Leggyakoribb nádi énekesmadarunk, leginkább a vizes
élőhelyek sűrű növényzetét
kedveli. A szegedi Fehér-tó
halastavait szegélyező nádasok gyakori költőfaja.

Költése
Fészkét elsősorban avas nádszálakra vagy
zsombéksásos gyékényfoltokra rakja. A felülről
takarásban lévő fészket a tojó építi, átlagosan
4-5 tojást rak.

Hallgasd meg a hangját:
Listen to its voice:

Vonulása
Hosszú távú vonuló, a telet Afrikában, a Szaharától délre tölti. Hazánkba áprilisban érkezik meg, és októberben vonul el. A gyűrűzőtáborban legnagyobb számban augusztusban
és szeptemberben akad hálóba.

Veszélyeztető tényezők
Hazai állománya mérsékelt csökkenést mutat.
Elsősorban az afrikai telelőterületeken bekövetkező változások érintik érzékenyen a fajt.
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a “Szalakóta védelme a Kárpát-medencében”
(LIFE13/NAT/HU/000081) projekt keretében.

Nádi tücsökmadár
Locustella luscinioides
Savi’s Warbler

Előfordulása
Leggyakoribb tücsökmadárfajunk, leginkább a
nagyobb, zárt nádasokban fordul elő. A szegedi Fehér-tó nagyobb nádszigeteiben viszonylag
gyakori fészkelő.
Költése
Fészkét avas nádcsomókra építi a vízfelszínhez
közel, ezért sikeres költéséhez elengedhetetlen
az állandó vízszint. Évente rendszerint kétszer
költ. A territóriumot tartó hímek elnyújtott, pirregő hangja messzire elhallatszik.
Vonulása
Hosszú távú vonuló, a telet Afrikában a Szaharától délre, az Egyenlítőtől északra tölti. Áprilisban érkezik vissza hazánkba és szeptemberben vonul el. A gyűrűzőtáborban a legnagyobb
számban júliusban és augusztusban akad hálóba.
Veszélyeztető tényezők
A fészkelő helyül szolgáló nagy, összefüggő nádasok eltűnése, a vízszintingadozások és mocsárlecsapolások egyaránt veszélyeztethetik a
faj állományát.
Hallgasd meg a hangját:
Listen to its voice:

Készült az Európai Unió LIFE programjának támogatásával,
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Vörösbegy
Erithacus rubecula
European Robin

Előfordulása
Elterjedt költőfajunk, legnagyobb számban a
dombvidékek bokros élőhelyein fordul elő.

Vonulása
A hazai állomány vonuló, a télen előforduló madarak rendszerint a tőlünk északabbra található országokból érkeznek hozzánk.
A gyűrűzőtábor hálóiban szeptembertől kezd
feltűnni.

Költése
Fűszálakból, mohából és pehelytollakból készült
fészkét a lejtős partfalak vagy épületek üregeibe építi. Évente kétszer költ.

Veszélyeztető tényezők
Állományát leginkább a mediterrán országokban folyó vadászat veszélyezteti a vonulási és
telelési időszak során.

Hallgasd meg a hangját:
Listen to its voice:
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Kék cinege
Parus caeruleus
Eurasian Blue Tit

Előfordulása
Egész Európában elterjedt madárfaj, a zárt erdőktől kezdve a
ligeteken és gyümölcsösökön át
a városi parkokig mindenhol előfordul.

Vonulása
A hazánkban költő madarak állandók, a tőlünk északabbra költő egyedek nagy számban telelnek Magyarországon. Vonulás és telelés során
szívesen fogyasztja a nád magját,
ezért a gyűrűzőtáborban szeptembertől novemberig lehet a legnagyobb számban találkozni vele.

Költése
Fák odvában költ, ahol a fűszálakból és mohákból épített fészket
szőrrel béleli ki. Fészekalja meglehetősen nagy, rendszerint 6–14
tojásból áll.

Veszélyeztető tényezők
Jól alkalmazkodik az emberi környezethez, azonban a nyáron táplálékául szolgáló rovarok vegyszeres irtása
csökkentheti a fiókák kirepülési esélyeit.

Hallgasd meg a hangját:
Listen to its voice:
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Cserregő nádiposzáta
Acrocephalus scirpaceus
Reed Warbler

Költése
Fészkét a tojó építi, néhány nádszál összekapcsolásával apró gyökérdarabokból, fűszálakból,
valamint a nád bugájából. Évente kétszer költ,
egy fészekalja 4–6 tojásból áll, amiken csak a
tojó kotlik.

Előfordulása
A sűrű, homogén, nagy kiterjedésű avas nádállományokat kedveli, melyeknek belső zónáját népesíti be. Európa nagy részén, ÉszakAfrikában, Kis- és Közép-Ázsiában fészkel.

Hallgasd meg a hangját:
Listen to its voice:

Vonulása
Vonuló, a telet Afrikában, a Szaharától délre tölti.

Veszélyeztető tényezők
A vizes élőhelyek védelmével állománya megőrizhető.
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Nádirigó

Acrocephalus arundinaceus
Great Warbler

Előfordulása
A legnagyobb testű, országszerte gyakori nádiposzátánk. Leginkább kedvelt költőhelyei a
mocsarak, lápok szegélyzónái, melyek közvetlen közelében nyílt vízfelület található. A sűrű,
homogén nádasok belsejét elkerüli, ebből kifolyólag nem igényli a nagy kiterjedésű állományokat. A fészekparazika kakukk egyik gyakori
gazdamadara.
Költése
Évente két fészekaljat nevel, ami 4–6 tojásból
áll. A fészket a tojó a nyílt vízfelszín közvetlen
közelébe építi. A nádirigóknál gyakori jelenség
a poligámia.
Vonulása
Vonuló, afrikai telelőhelyeiről általában áprilisban érkezik vissza, szeptemberben pedig már el
is indul déli irányba.
Veszélyeztető tényezők
A vizes élőhelyek megóvásával hazai állományának fennmaradása biztosított.
Hallgasd meg a hangját:
Listen to its voice:
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Barkóscinege
Panurus biarmicus
Bearded Reedling

Előfordulása
Szélesen elterjedt faj Európától egészen Mandzsúriáig. Hazánkban elterjedt költőfaj, tipikus
fészkelő helyei a nagyobb nádasok, gyékényesek.

Vonulása
Kóborló, ritkábban rövid távú vonuló. A kirepült fiatalok csapatosan járják a nádasokat, majd
az utolsó költésük után az öregek is csatlakoznak hozzájuk. A szegedi Fehér-tavon rendszeres
fészkelő, enyhébb időben a telet is itt töltik.

Költése
Fészkét igen változó magasságban, a nád vagy
gyékény megtört szálaira rakja. A fészekalj 4–8
tojásból áll, amin a szülők felváltva kotlanak.
Előszeretettel bujkál a sűrű nádasban, csilinge- Veszélyeztető tényezők
Mivel legfőbb tápláléka a nád magtermése, így a
lő hangja azonban elárulja jelenlétét.
nagyobb, összefüggő nádasok esetleges learatása, égetése komoly veszélyt jelenthet a faj
számára.
Hallgasd meg a hangját:
Listen to its voice:
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Függőcinege
Remiz pendulinus
Eurasian Penduline Tit

Előfordulása
Szélesen elterjedt eurázsiai faj. Folyó menti
és tóparti lombos fákon költ, fészeképítéshez
igényli a lenyúló ágakkal rendelkező fákat, mint
például a fűz vagy a nyárfa.A szegedi Fehér-tavon rendszeres fészkelő.
Költése
Füzesek, nádasok a legkedveltebb élőhelyei.
Évente két, esetenként három alkalommal is fészkelhet. Jellegzetes, bokszkesztyűszerű fészkét
egy lelógó fűzfa, ritkábban nyár- vagy égerfa
ágára szövi. Fészkét régen zokninak vagy kesztyűnek is felhasználták. Egy fészekalj átlagosan
5–8 tojásból áll.
Vonulása
Rövid távú vonuló, de áttelelő példányok is bőven akadnak hazánkban. Európa északi részén
vonuló, délen állandó madár.
Veszélyeztető tényezők
A vizes élőhelyek, nádasok megőrzésével állománya biztosított.

Hallgasd meg a hangját:
Listen to its voice:
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Nádi sármány
Emberiza schoeniclus
Common Reed Bunting

Előfordulása
Széles elterjedési területű eurázsiai faj. Szinte valamennyi magyarországi nádasban előfordul. A szegedi Fehér-tavon szintén gyakori
költő, és telelő faj.

Költése
Fészkét a tavak, mocsarak, vizes területek nádasainak szárazabb szegélyébe vagy zsombékos
részére a tojó építi. Száraz fűszálakat és apró
gyökérdarabokat használ fel hozzá. Évente egy
vagy két alkalommal költ. Fészekalja 4–6 tojásból áll. A hímek sok esetben poligámok.

Hallgasd meg a hangját:
Listen to its voice:

Vonulása
A hazai populáció többnyire állandó, de télen
kóborlása megfigyelhető, az északi állományok viszont jelentős mennyiségben húzódnak költőhelyüktől délebbre.

Veszélyeztető tényezők
A vizes élőhelyek, nádasok megőrzésével állománya biztosított.
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