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In the project area there are 8 powerline sections which were treated to stop bird 
electrocution:  
 

 
 

 



In total, 1225 medium voltage pylons were chosen for interventions and 1011 of them were 
isolated.  
 
To compare the effectiveness of the interventions, the areas surrounding each pylons were 
checked before and after the insulating interventions. 
 
Before the interventions, the number of birds and the number of species found electrocuted 
were considerably higher than after. Under the isolated poles, only one group of species – 
corvids – were found electrocuted and seems like for raptors, storks, rollers, pigeons etc. the 
powerlines are safe now. Corvids – mostly magpie (Pica pica) and rook (Corvus frugilegus) 
are frequently using the pylons for rest and as they are curious animals who check and pick 
all new items, such as the isolating plastic tubes. When doing so, they probably manage to 
stick under them and hit the uninsulated metal parts of the pylons or cables and get 
electrocuted. This happened even on some of the pylons which we considered the safest.   
 
To see the effectiveness of the intervention, in the table below we listed the number and the 
species of birds found before and after the insulation:  
 

Species name Before insulation After insulation 

Accipiter nisus 1 0 

Buteo buteo 20 0 

Ciconia ciconia 3 0 

Circaetus gallicus 1 0 

Coloeus monedula 3 3 

Columba oenas 2 0 

Columba palumbus 2 0 

Coracias garrulus 1 0 

Corvus frugilegus 16 21 

Falco cherrug 2 0 

Falco tinnunculus 17 0 

Falco vespertinus 2 0 

Pica pica 17 13 

Total 87 37 

 
 



 

A szalakóta védelme a Kárpát-medencében (LIFE13/NAT/HU/000081) projekt 
keretében leszigetelt középfeszültségű oszlopok lejárása a szigetelés 

hatékonyságának megállapítása érdekében 
 

 
 
 
 

A projekt keretében a következő szakaszokon végeztettünk szigetelési munkálatokat: 

 
1. Nagyszentpéter - Egres 
2. Nagylak - Sajtény 
3. Perjámos - Temesnagyfalu 
4. Nagyzerénd - Székudvari erdő 
5. Kisjenő - Tőzmiske 
6. Lovrin racord 
7. Kürtös 
8. Szentmárton - Székudvar 

 

 
 

1. Nagyszentpéter - Egres 
 

A projekt keretében ezen a szakaszon 349 középfeszültségű oszlopot sikerült leszigetelni. Az oszlopok 
szigetelése előtti lejárás alkalmával mintegy 29 tetemet találtunk, melyek a következő fajokhoz tartoztak: 
vetési varjú, vörös vércse, egerészölyv, kerecsensólyom és szarka. A ragadozó-madarak közt különösen 
értékes fajok – mint a kerecsensólyom - számára is vonzó ez a vonal, ezért szigetelése rendkívül fontos volt. 
A szigetelés utáni ellenőrzésre 2019. november 21- 22-én került sor, de bizonyos szakasza már 2019. 
augusztus 27-én is ellenőrizve volt. A lejárás során több leszigetelt oszlop alatt találtunk vetési varjú és 
szarka tetemeket - elég nagy számban (összesen 18 db-ot), valamint két egerészölyv maradványt. A két 
egerészölyv valószínűleg a szigetelés előtti lejárás után és a szigetelés előtt pusztulhatott el, de ezt 
bizonyítani nem tudjuk. Elgondolkodtató a szigetelés után észlelt madárpusztulás – ami tapasztalataink 
szerint a varjú-félék kíváncsiságának és a szigetelő anyagok nem tökéletes illeszkedésének köszönhető. 
Örvendetes ugyanakkor, hogy a burkolt oszlopokon a ragadozó madarak pusztulása megszűnt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerecsensólyom maradványai és szarkatetem az Egres - Nagyszentpéter között húzódó vezetéksor alatt 
 

 
 

2. Nagylak - Sajtény 
 

A 126 leszigetelt oszlop lejárása 2019. november 21-22-én történt, amikor nem találtunk friss tetemeket. 
A szigetelési munkák előtt 6 tetemet találtunk, melyek a következő fajokhoz tartoztak: egerészölyv, vörös 
vércse, szarka és vetési varjú. A szigetelés után nem találtunk friss tetemeket, annak ellenére, hogy a 

környéken sok varjúféle használja az oszlopokat kiülőhelyül. 



 
Nagylak és Sajtény közötti vonalon található szárnyterelős szigetelt oszlop 

 

 
3. Perjámos - Temesnagyfalu 

 

Eddig 137 oszlop lett leszigetelve, még tervben van további 78 oszlop szigetelése. A már leszigetelt 137 
oszlop ellenőrzésére 2020. szeptember 9-10-én került sor, amikor hat oszlop alatt találtunk frissebb 

tetemeket: vetési varjú, csóka és szarka. Szigetelés előtt 11 madártetemet találtunk, melyek a következő 
fajokhoz tartoztak: vetési varjú, szarka, egerészölyv és kék galamb. A szigetelés után elég nagy 
mennyiségben talált vetési varjú és szarka (összesen 18 db.) pusztulásának oka valószínűleg itt is - akárcsak a 
Nagyszentpéter – Egres szakaszon – a varjúfélék kíváncsisága és a nem tökéletes burkolás. Megjegyezzük, 
hogy számunkra is rejtélyes módon, olyan oszlopok alatt is találtunk elpusztult vetési varjút, amelynek a 
burkolása a mi jelenlegi tudásunk szerint tökéletes volt.  

 

 
Vetési varjú teteme Perjámos mellett 



4. Nagyzerénd - Székudvari Erdő 
 

A tervezett 146 oszlopból csak 96-ot sikerült leszigetelni, ezek ellenőrzése 2020. május 5-én meg is 
történt, amikor nem találtunk friss tetemeket. További 46 oszlop leszigetelése jövő évben várható. A 
szigetelést megelőzően 18 madártetemet találtunk: vetési varjú, szarka, egerészölyv, vörös vércse, örvös 

galamb. Egy korábbi lejárásnál kígyászölyv és fehér gólya is volt találva a vonal alatt.  

 

 

Egerészölyv teteme a székudvari erdő melletti oszlopsor alatt 

 
5. Kisjenő - Tőzmiske 

 

106 oszlopot sikerült itt szigetelni, melyek alatt a 2020. augusztus 26-i ellenőrzéskor mindössze egyetlen 
vetési varjú tetemet találtunk. Szigetelés előtt 22 tetemet találtunk a következő fajokból: vetési varjú, 
egerészölyv, vörös vércse, szalakóta, fehér gólya, karvaly, kék galamb, örvös galamb, csóka. 

 

 
 

6. Pesac - Varjas 
 

A tervezett 57 oszlopból 55 leszigetelve. Ezek alatt az ellenőrzéskor nem találtunk friss tetemeket. 
 

 
 

7. Kürtös 
 

A burkolatok felhelyezése előtt egy varjúfélét találtunk áramütve az oszlopok alatt. A szigetelési munkák 
folyamatban vannak, 2020 augusztusáig 33 oszlop lett kezelve. Ezek alatt az ellenőrzéskor nem találtunk 
friss tetemet. 

 
8. Szentmárton - Székudvar 

 

Jelenleg 109 leszigetelt oszlopról van tudomásunk, a további szigetelési munkák folyamatban vannak, a teljes 
vonal decemberben lesz befejezve. A szigetelést megelőző években, terepkiszállásaink alatt a Milvus csoport 
tagjai a következő fajokat találták áramütés által elpusztulva: kék vércse, vörös vércse, szarka és csóka. 
Közvetlenül a szigetelési munkák előtti oszloplejárás során nem találtunk friss tetemeket. 2020-ban, a 
szigetelés után sem találtunk tetemeket az oszlopok alatt. 



 
 

 

Vezetéksor elhelyezkedése 
Tervezett 

oszlopszám 
Leszigetelve 

2020 végéig még 
meglesz 

2021-re 
betervezve 

Sajtény - Nagylak 131 126 0  
 Nagyszentpéter - Egres 362 349 0  

Perjámos - Temesnagyfalu 267 137 35 78 

Zerind – Székudvari erdő 146 96 0 46 

Kisjenő - Tőzmiske 120 106 0  

Kürtös 33 33 ?  

Szentmárton - Székudvar 109 109 ?  

Pesac - Varjas 57 55 20  

ÖSSZESEN 1225 1011 55 124 
 

 
 

 
Oszlopellenőrzési terepmunka 

 
 
  



 

Eredményértékelés 
 

 
 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az oszlopszigetelések előtt és a szigetelés után talált 
madártetemek számát. Ennek tükrében, jól kivehető, hogy a szigetelési munkák jelentős 
mértékben csökkentették a madarak elhullását, úgy a fajok mint a példányszámok tekintetében. 
Megjegyzésképp elmondható, hogy a szigetelési munkák után csak varjúfélék (csóka, szarka és 
vetési varjú) tetemét találtuk az oszlopok alatt. Hasonló esetekkel találkoztunk már az ország 
más területein is, szigetelt oszlopok esetében. 

Ez azzal magyarázható, hogy a varjúfélék az egyetlen olyan fajcsoport, mely 
rendszeresen használja kiülőnek a vezetékeket és nagyon kíváncsi természetű. Emiatt gyakran, 
kitartóan piszkálgatják a szigetelőpapucsokat, benyúlnak alájuk, mely egyes esetekben a 
madarak áramütését okozhatja. 

 
 
 

Species name Before insulation After insulation 

Accipiter nisus 1 0 

Buteo buteo 20 0 

Ciconia ciconia 3 0 

Circaetus gallicus 1 0 

Coloeus monedula 3 3 

Columba oenas 2 0 

Columba palumbus 2 0 

Coracias garrulus 1 0 

Corvus frugilegus 16 21 

Falco cherrug 2 0 

Falco tinnunculus 17 0 

Falco vespertinus 2 0 

Pica pica 17 13 

Total 87 37 

 
 

Az oszlopok alatt talált madártetemek a szigetelés előtti és utáni periódusból 



 
 

 

 

 

 

Az 1011 leszigetelt és ellenőrzött oszlop elhelyezkedése a célterületeken 


