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Summary

European Roller is a species that hunts from an open perch for its prey. These open points
used to be natural in the past, the optimal hunting points for Rollers were on trees or on the
top of shrubs. Nowadays the perfect perching place of these birds are the medium voltage
wires, spotting Rollers sitting on them is not unusual in the feeding habitats. They also use the
crossarms on the pylons for this reason, which is a potential source of danger for Rollers as
well.
In the frame of ROLLER LIFE+ - Conservation of the European Roller (Coracias garrulus)
in the Carpathian Basin - LIFE13/NAT/HU/000081 project the monitoring was elaborated
between 2015 and 2019, focusing on the end of the summer, when juvenile Rollers start to use
the poles as perch, too, and the number of potential electrocution victims grows significantly.
In 2015 altogether 1704 pylons were surveyed in a total length of 158 km by project
employees and volunteers, data was analysed by the Monitoring Centre of BirdLife Hungary.
Only 1 roller was found among the 56 dead individuals of 18 taxa.
In 2016 the monitoring continued: the number of surveyed pylons grew to 3793, and the
participants found 182 individuals of 22 taxa, 8 of them were roller.
In 2017 additional 566 pylons were surveyed on 75 km where 73 dead individuals were found
of 13 taxa. Also a detailed map and a database were prepared about Balástya-Szatymaz SPAs
pylon network to study the insulation conditions.
In 2018 MME conducted a detailed survey on Alsó-Tisza völgy SPA (HUKN10007) where
672 pylons were studied on 64 km, 22 individuals of 8 taxa have been found and every pole
head type has been recorded. That year MME launched the website https://totem.mme.hu/
where the users can report any found animal carcasses and historical data has also been
imported to this database.
Between 2018 and 2020 1411 bird individuals of 54 taxa (or category) were identified as
victim of electrocution, 35 dead Rollers were found.
The main conclusions of the study:
-

-

-

-

the content of the planned medium voltage network-building and reconstruction works
has to be moved into the implementation of bird-friendly, long-term sustainable
methods as default;
to determine the circumstances and reasons behind all electrocution events more
precisely, a more detailed, focusing study has to be prepared. This could contribute to
the long-term, targeted improvement of the protective tools;
it is important to insulate the usually uncovered live connections e.g. on existing
transformers already in operation, but also on covered switches and on devices to be
commissioned in the future;
the aftercare of the already existing cca. 600 000 poles in the long-term is also crucial;
only the use of durable devices adapted to the requirements of bird protection and
properly sized is acceptable for the retrofitting of existing poles.
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1. Áramütés problémája a hazai középfeszültségű oszlopokon
Számos olyan emberi létesítmény van, mely közvetlenül veszélyezteti hazánk madárfaunáját.
Ilyenek a vonalas létesítmények, autóutak és a vasút, valamint a különböző áramszolgáltatók
vezetékei. Az előbbi kettőnél a problémát a köz- és vasúti forgalomban részt vevő járművek
gázolásai okozzák, míg utóbbinál a vezetéknek repülés veszélye mellett az áramütés is
fokozott veszélyt jelent.
Mivel az áramszolgáltatók által üzemeltett vezetékek és oszlopsorok kiváló ülőhelyül
szolgálnak a várta- és ragadozómadarak számára, így rendkívül sok ritka és fokozottan védett
madárra jelentenek veszélyt. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)
egyik legjelentősebb tevékenysége a ragadozó madarak védelme, ezért kiemelt szerepet
tulajdonít az áramütéses esetek felderítésére és a megoldására szoros együttműködésben a
szolgáltatókkal és a hatóságokkal. Ennek eredményeként számos veszélyes oszlopsor
szigetelésre került már.

1. kép. Kereszttartó burkolattal kiegészített középfeszültségű tartóoszlop

2. kép. Modern szigetelőburkolattal és kihosszabbító elemeivel kezelt középfeszültségű tartóoszlop

A szolgáltatókkal együttműködésben az utóbbi években sikerült új szabványt bevezetni az
oszlopfej-szerkezetben, melyekkel remélhetőleg jelentősen csökkenni fognak az áramütéses
pusztulások.
Hazánkban több mint 50 000 km hosszú szabadvezetékes hálózat húzódik, nagyságrendileg
700 000 oszloppal.
Az áramütés két esetben alakul ki. Egyik az, amikor két vezeték érintésével zárják rövidre az
áramkört, a másik pedig az, amikor egy vezeték és egy fém tárgy (kereszttartó) érintésével
váltják ki a zárlatot.
Előbbinél az áramütés problémája mellett az ütközés is külön veszélyforrás, elsősorban nagy
testű madarakra jelent veszélyt, melyek szárnyfesztávolsága meghaladja a vezetékek közötti
hosszt.

3. kép Áramütött fehér gólya

Az áramütés lehetőségét az időjárási körülmények is befolyásolják. Nedves, párás,
csapadékos időben sokkal nagyobb az áramütés esélye. Egyrészt, mivel a nedves levegő
jobban vezet, másrészt pedig azért, mert a madarak átázott tollazata hatványozottan
megnöveli a tollak vezetőképességét.

4. kép Áramütött parlagi sas középfeszültségű vezetékoszlop alatt

2. A szalakóta és az áramütés
A szalakóta vártamadár, amely azt jelenti, hogy előszeretettel ül ki egy kimagasló pontra,
ahonnan jól szemmel tarthatja a körülötte lévő nyílt területeket. Innen levágva szerzi meg
táplálékát.
A kiemelkedő pontok a múlt század elejéig a természetes pontok voltak, így a fák, bokrok
csúcsai jelentették az optimális vadászati pontokat.
A középfeszültségű vezetéksorok tökéletes prédázó-helyet jelentenek a madaraknak, így
gyakori látvány a rét feletti vezetéken üldögélő szalakóta. Azonban sokszor használják a
kereszttartókat is erre a célra, amely potenciális veszélyforrást jelentenek a szalakótáknak is.

5. kép Vezetékeken pihenő szalakóta

Az áramütés a legtöbb esetben halálos, azonban találtunk szalakótát enyhe áramütött
sebekkel, fiókát nevelve.

6. kép Áramütött, de azt túlélve szaporodásra képes szalakóta 2020-ban, Zsombón

3. A felmérés módszere 2015-2020 között
Az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztálya az Egyesület megalakulása óta kiemelten
foglalkozott az áramütés problematikájával, de ekkor a Szakosztály belső keretekben végzett
felméréseket. 2004-től a Szakosztály a Monitoring Központtal szoros együttműködésben
megkezdte az áramütéses esetek felmérését szélesebb rétegek bevonásával. Innentől
rendszeresen meghirdetésre került a középfeszültségű oszlopok felmérése, a KFO program.

1. ábra A KFO története során felmért vezetékszakaszok

A felmérésekbe bárki bekapcsolódhat. Elsősorban az MME Helyi Csoportjainak az önkéntesei
vettek részt benne, de számos adat érkezett Egyesületi berkeken kívül a Nemzeti Park
Igazgatóságok munkatársaitól és teljesen laikus önkéntes felmérőktől is.
A felmérés során ki kell választani egy tetszőleges oszlopsort, amely oszlopait a vezetékek
mentén haladva vizsgáljuk meg. Az oszlopok 5-10 m-es környezetét érdemes vizsgálni, mivel
a madarak nem feltétlenül pusztulnak el azonnal, így az oszloptól távolabbra kerülhetnek. A
vezetékek alatt is érdemes figyelni, hiszen vezetéknek repült, vagy vezetéken áramütést
szenvedett egyedek is lehetnek alatta.

A jelentés adatlapon történt, melyben fel kellett tüntetni milyen oszloptípusból mennyit
ellenőriztek, az első és az utolsó oszlopok koordinátáit és azon oszlopok adatait, ahol
elpusztult madarat (vagy egyéb állatot) találtak. Az adatokat a Monitoring Központ dolgozta
fel és éves jelentést adott melyet sajtóközleményben az Egyesület honlapján is közzé tettek.
2018-ban indult el a https://totem.mme.hu/ oldal. Innentől a felmérők regisztrációt követően
bármilyen haza elpusztult állatfaj adatát ezen az online felületen közlik, illetve valamennyi
korábbi adatbázis adatai is beemelésre kerültek. Jelenleg 18235 helyszínről 30812 elpusztult
állatfajról rendelkezünk adatokkal.

5. A szalakótára fókuszáló felmérése eredményei
A felmérések 2015-2019 között történtek meg, koncentrálva a nyári-nyárvégi időszakra,
amikor a fiatal szalakóták is kirepültek már, így több madár használja a kiülésre alkalmas
középfeszültségű oszlopokat, így a mintavétel eredményessége folytán jobban fel lehet
térképezni a veszélyes szakaszokat.

2. ábra Szalakóta áramütések (sárgával jelölve)

6. A szalakótára fókuszáló felmérés eredményei évenkénti bontásban

3. ábra Szalakóta áramütés következtében elpusztult egyedei 2015-ban

4. ábra Szalakóta áramütés következtében elpusztult egyedei 2016-ban

5. ábra Szalakóta áramütés következtében elpusztult egyedei 2017-ben

6. ábra Szalakóta áramütés következtében elpusztult egyedei 2018-ban

7. ábra Szalakóta áramütés következtében elpusztult egyedei 2019-ben

8. ábra Szalakóta áramütés következtében elpusztult egyedei 2020-ban

balkáni gerle
bölömbika
bütykös hattyú
csóka
dankasirály
dolmányos varjú
egerészölyv
erdei fülesbagoly
fácán
fakókeselyű
fehér gólya
fekete gólya
feketerigó
fenyőrigó
fürj
galamb (nem meghatározott)
gerle (nem meghatározott)
gólyaalakúak
gyöngybagoly
halászsas
haris
héja
holló
kabasólyom
karvaly
kék galamb
kék vércse
kerecsensólyom
macskabagoly
madár (nem azonosított)
mezei pacsirta
mezei poszáta
mezei veréb
nagy kócsag
örvös galamb
parlagi galamb
parlagi sas
rétisas
seregély
sirály (nem meghatározott)
szajkó
szalakóta
szarka
szürke gém
tövisszúró gébics

Eurasian Collared Dove
Eurasian Bittern
Mute Swan
Western Jackdaw
Common Black-headed Gull
Hooded Crow
Common Buzzard
Long-eared Owl
Common Pheasant
Griffon Vulture
White Stork
Black Stork
Common Blackbird
Fieldfare
Common Quail
Columba sp.
Streptopelia sp.
Ciconiiformes
Barn Owl
Osprey
Corn Crake
Northern Goshawk
Northern Raven
Eurasian Hobby
Eurasian Sparrowhawk
Stock Dove
Red-footed Falcon
Saker Falcon
Tawny Owl
Bird (not identified)
Eurasian Skylark
Common Whitethroat
Eurasian Tree Sparrow
Great Egret
Common Wood Pigeon
Feral Pigeon
Eastern Imperial Eagle
White-tailed Eagle
Common Starling
Larus sp.
Eurasian Jay
European Roller
Eurasian Magpie
Grey Heron
Red-backed Shrike

Streptopelia decaocto
Botaurus stellaris
Cygnus olor
Corvus monedula
Larus ridibundus
Corvus cornix
Buteo buteo
Asio otus
Phasianus colchicus
Gyps fulvus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Turdus merula
Turdus pilaris
Coturnix coturnix
Columba sp.
Streptopelia sp.
Ciconiiformes
Tyto alba
Pandion haliaetus
Crex crex
Accipiter gentilis
Corvus corax
Falco subbuteo
Accipiter nisus
Columba oenas
Falco vespertinus
Falco cherrug
Strix aluco
Aves
Alauda arvensis
Sylvia communis
Passer montanus
Egretta alba
Columba palumbus
Columba livia f. domestica
Aquila heliaca
Haliaeetus albicilla
Sturnus vulgaris
Larus sp.
Garrulus glandarius
Coracias garrulus
Pica pica
Ardea cinerea
Lanius collurio

22
1
1
4
1
46
226
2
8
1
534
5
2
1
1
16
1
3
6
3
1
2
18
1
3
4
2
9
2
32
1
1
3
1
12
6
9
8
65
1
12
35
80
2
1

uhu
vándorsólyom
varjú (nem meghatározott)
verébalakúak
vetési varjú
vörös gém
vörös vércse
zöld küllő
zöldike

Eurasian Eagle-Owl
Peregrine Falcon
Corvus sp.
Passeriformes
Rook
Purple Heron
Common Kestrel
European Green Woodpecker
European Greenfinch

Bubo bubo
Falco peregrinus
Corvus sp.
Passeriformes
Corvus frugilegus
Ardea purpurea
Falco tinnunculus
Picus viridis
Carduelis chloris

Összesen

3
2
26
1
53
1
127
2
1
1411

1. táblázat: Összefoglaló táblázat a KFO-felmérésekről 2014-2020 között

A felmérés során a szalakóta mellett számos fokozottan védett, madárfaj pusztulására is fény
derült.

7. kép Áramütött kerecsensólyom

8. kép Áramütés következtében elpusztult uhu

9. kép Szalakóta középfeszültségű oszlop alatt

A projektidőszak alatt a Balástya-Szatymaz SPA és az Alsó-Tisza-völgy SPA teljesség
igényével feltérképezésre került. A felmérést augusztus-szeptember közepén végeztük 2017ben és 2018-ban.
Az adatok a TOTEM adatbázisban szerepelnek az országos összesítésben.
A felmérés jelentőségét az adja, hogy oszlopszintű felmérés történt, amely pontosan rögzíti az
oszlop típusát, minőségét (szigetelt vagy szigeteletlen) az hozzá kapcsolódó pusztulások
mellett.

9. ábra Az összes oszlopra kiterjedő felmérés a Balástya-Szatymaz Homokvidék SPA területén

10. ábra Madárpusztulások a Balástya-Szatymaz Homokvidék SPA területén

11. ábra Madárpusztulások az Alsó-Tisza-völgy SPA területén

7. Összegzés
A projektidőszak alatt, valamint a korábban felmért elhullások kapcsán két fontos
összefüggést érdemes vizsgálni:

Az elhullások éves dinamikája
A felmérők az általuk talált madártetemeket az állapotuk alapján a friss, legfeljebb néhány
napos (1), a viszonylag ép, de régebbi (2), valamint a csak maradványok (3) kategóriába
sorolhatták, ami alapján az áramütés feltételezett időpontja is becsülhető. A 3-mas maradvány
állapotú tetemek az áramütést követően még 6-12 hónappal később, sőt, akár ennél hosszabb
idő után is fellehetők (faji szinten már akár nem is azonosíthatók), emiatt az áramütésük
időpontját még havi pontossággal sem lehet meghatározni, vagy jól becsülni, ezért ezek az
elhullási adatok ilyen összegzéskor nem vehetők figyelembe. A dögevőknek a vezetékek alatt
gyűlő tetemek számát módosító hatására vonatkozó ismeretek alapján (Tóth 2007, Tóth &
Tóth 2010) a viszonylag ép, de régebbi (azaz 2-es maradvány állapotú) tetem legfeljebb egy
hónapja pusztulhatott el, hiszen többségében ennél tovább nem marad ép állapotban, sőt
megtalálni sem lehet. Tehát a 2-es állapotúnak azonosított áldozatok ezek figyelembe
vételével értékelhetők, azaz a felmérés dátumából egy hónapot visszaszámolva adható meg az
elhullásuk becsült ideje. A friss, legfeljebb néhány napos tetemeknél az adatrögzítés dátuma
lehet az áramütés időpontja, hiszen pl. kéthetes periódusokban gondolkodva és tervezve, ez
még pár nap tévedéssel sem befolyásolja az értékelést.
A szalakóta a fent ismertetett kalibrálást jól magyarázó, és pontosító, hazai költőhelyére későn
érkező, és szeptemberrel elvonuló faj, így egyben segített a többi áldozat görbéjének helyes
becslését is időben megfelelőre igazítani (12. ábra.) Érzékelhető, hogy a pusztulások a
kirepülő fiatalok megjelenésével futnak fel és szeptemberrel, a madarak távozásával teljesen
lecsengenek. Ez egyben – mindössze egyetlen faj adatai alapján – azt is jól jelzi, hogy a
felméréseket mikorra érdemes időzíteni, ha a kiemelt természeti értékeink elhullását jókor
akarjuk dokumentálni.

12. ábra Az elhullások éves dinamikájának kalibrálása a dokumentált maradványállapotok szerint (n=32)

A szalakótára leginkább veszélyt jelentő műszaki megoldások/oszloptípusok és kezelésük
A másik vetülete az eddig gyűjtött információknak azt segít tisztázni és egyben befolyásolni,
hogy a fajra nézve leginkább kritikus műszaki megoldásokat ki tudjuk vezetni a jövőben, és
olyan más alternatívákkal lehessen kiváltani, amik a szalakóta mellett egyben a többi faj
számára sem hordoznak már érdemi veszélyforrást.
Ezt illetően a szalakóták elhullását összegeztük a madarak áramütését okozó főbb
oszloptípusok szerint (13. ábra, n=101). Könnyen azonosítható, hogy a faj áramütéses
pusztulását minden oszloptípuson dokumentáltuk, ami nyilván akár a varjúfélékhez hasonló
viselkedésük, akár az odúlakó életmód okán a fiatalok szerelvények közötti bujkálása, az őket
még etető kifejlett madarak helyezkedése miatt is bekövetkezhet szinte minden megoldás
esetén (értsd: egyszerűbb felépítésű, tartó fejszerkezetek, de hagyományos építésű, rövid
szigetelős feszítők, vagy kapcsolók, összetett, leágazó fejszerkezetek szerkezeti elemein,
szerelvényei között).

13. ábra A szalakóták elhullását okozó oszloptípusok megoszlása (n=101)

A probléma kezelése sokrétű, de egyben egységes alapelvek szerint kell, hogy történjen,
ahogy azt egyesületünk sok éve képviseli. Az alábbiakban összegezzük a legfontosabb
javaslatokat, amelyek az egységes problémakezelés keretében biztosíthatják a későbbiekben a
szalakóták túlélését is:
1. A hálózatépítés és rekonstrukciós beavatkozások tartalmát egységesen a hosszútávon
elfogadható, kiegészítések nélkül madárbarát műszaki megoldások alapértelmezett
módon történő használata irányába kell terelni – amit az Agrárminisztérium e LIFE+
projekttel párhuzamosan zajló KEHOP pályázata (KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-201600001) az új építések, és jelentős rekonstrukciók esetére eredményesen el is ért, ezeket
a szolgáltatók az üzemviteli tervezési rendszerükbe 2020-al bevezették. Csak ezzel
biztosítható, hogy a meglévő (hagyományos, így a madarakra veszélyes) hálózatrészek
idővel utólagos kiegészítésre nem szoruló, véglegesen madárbarát megoldásokkal és
szakaszokkal cserélődjenek.
2. Minthogy a legtöbb oszloptípusnál a már elhullott madarak megtalálása kapcsán csak
feltevések

fogalmazhatók

meg

a

madarakat

ért

áramütés

kialakulásának

körülményeiről, fontos lenne ezeket részletes, célzott (pl. zárt térben, kísérletesen

irányítható kamerás) vizsgálatokkal tisztázni, ezzel is segítve a problémásnak
bizonyult fejszerkezetek és/vagy egyes szerelvényeik célirányos fejlesztését, és
megelőzve a költséges fejlesztési folyamatok eredményeként megjelenő, ám mégsem
madárbarát fejszerkezetek, szerelvények piacra kerülését.
3. Fontos, hogy az általában fedetlen, feszültség alatt álló csatlakozó szerelvények
burkolása pl. a már üzemelő oszloptranszformátorokon, de a tokozott kapcsolókon is,
valamint a következőkben beüzemelésre kerülő eszközökön is folyamatosan
teljesüljön (az új, „recloser” megnevezésű készülékekkel egyetemben). Ezért az
áramkivezetők csatlakozóinak kötelező tartozékaként az előforduló, vagy bevezetésre
kerülő típusokon védőburkolatot kell kialakítani, ha pedig már létezik alkalmas,
burkolt csatlakozószerelvény, azt minden esetben használni kell.
4. Mivel a meglévő, nagyságrendileg ma is 600 000 oszlopra tehető hagyományos, azaz
veszélyes elosztóhálózatot nem reális rövid átfutással madárbarát megoldásokra
cserélni, ki kell térni az utólagos kezelésekre is: A meglévő oszlopok kezelésekor, a
2019-ben szervezett Akadálymentes Égbolt Megállapodás Koordinációs Bizottsági
Ülésen is közvetített álláspontunknak megfelelően, egységesen ki kell vezetni a
kereszttartó burkolat (magyar papucs) további használatát.
5. A

tartóoszlopok

és

feszítők

utólagos

kezeléséhez

csak

a

madárvédelmi

követelményeknek is megfelelő, a szerelvényekhez igazított méretezésű, tartós
kiegészítők használata elfogadott. A szigetelők fejéről, vagy bordáiról leforduló, azok
paramétereitől eltérő méretezésű műanyag kiegészítő szerelvények nem tudják
tartósan betölteni funkciójukat, és a szerelőktől sem elvárható az ilyen eszközök
megfelelő, szabatos rögzítése.

