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A lappantyú (Caprimulgus europaeus L.) habitatválasztása és territóriumváltása a 
Soproni-hegységben 
Habitat selection and territory change of European Nightjar (Caprimulgus europaeus L.) in the Sopron Mountains 

WINKLER DÁNIEL 

1. Bevezetés 

A lappantyú (Caprimulgus europaeus L.) hazánk egyik legérdekesebb védett, vonuló madara. Rejtett éjszakai életmódja miatt azonban 
viszonylag kevés ismerettel rendelkezünk e fajról. A hazai szakirodalomban fellelhető adatok inkább csak faunisztikai megfigyelésekre 
vonatkoznak (Szemere, 1916; Vasvári, 1935; Ruzsik 1957), a faj költésbiológiájával, etológiájával, habitatválasztásával kevesen 
foglalkoztak (Szabó, 1992; Winkler 1996, 2000, 2006). 

A lappantyúalakúak rendjének (Caprimulgiformes) legnagyobb fajszámmal (68) képviselt családja a lappantyúfélék (Caprimulgidae). A 
forró és mérsékelt övben mindenütt megtalálhatók képviselői. A Caprimulgus genus 44 fajával gyakorlatilag a család egész elterjedési 
területén előfordul (Glutz von Blotzheim & Bauer, 1980). Európában a családot három faj képviseli: fészkelőként a lappantyú 
(Caprimulgus europaeus L.) és a rozsdástorkú lappantyú (C. ruficollis Temm.), ezen kívül ritka madárvendég a sivatagi lappantyú (C. 
aegyptius Licht.). Hazánkban csak a lappantyú fordul elő. Van azonban egy említésre méltó adat a sivatagi lappantyú hazai 
előfordulásáról is, mely fajt Győry (1959) figyelte meg éppen Sopron környékén, a Bécsi-dombon. Magyarország madarainak 
névjegyzékébe (Keve, 1984; Magyar et al., 1998) azonban – a bizonyítottság elégtelen volta miatt – nem került be. 

A lappantyúnak összesen négy alfaja ismeretes, ezekből hazánkban kettő fordul elő. A C. e. europaeus L. a legnagyobb és legsötétebb 
alfaj, nálunk csak átvonul. Magyarországon egy kisebb alfaj, a C. e. meridionalis Hart. költ. 

Palearktikus elterjedésű faj. Előfordul Észak-Afrikában, valamint a Brit-szigetektől Európán, Kis-Ázsián és Nyugat-Szibérián át egészen 
a Bajkál-tóig, Külső- és Belső-Mongóliáig és Északnyugat-Indiáig. Hiányzik a Távol-Keleten, ott egy másik faj (C. indicus Lath.) 
helyettesíti. 

A törzsalak (C. e. europaeus) költési területe a Brit-szigetektől (Skóciában csak alkalmi fészkelő) Dél-Skandinávián (Norvégiában csak a 
legkülső részeken, Svédországban és Finnországban kb. a 63. északi szélességi körig költ) és Észak-Oroszországon át (ahol a 63. 
szélességi kört helyenként még átlépi) déli irányban a Pireneusokig, az Appennini-félsziget középső részéig, az Alpok délkeleti széléig és 
Dél-Ukrajnáig terjed. Az átmenet a Caprimulgus e. europaeus és a C. e. meridionalis alfajok költési területe között nem olyan éles. 
Utóbbi alfajnak azonban a Pireneusok déli lábairól, Közép-Olaszországból, a Fekete-tenger északi részeiről és a Kaukázus elővidékéről 
kimondottan intermedier populációja ismert (Cleere, 1999). 

A faj kissé thermofil, így fő fészkelőhelyei az alföldeken, síkságokon találhatók. Helyenként a középhegységekben, délen a 
magashegységekben is megtalálható. Geográfiai, talajtani, vegetációszerkezeti vagy helyi klimatikus okokból azonban széles területek 
kimaradnak. Közép-európai elterjedésének súlypontja Magyarország keleti része. A legnagyobb hézagok a költőterületén belül 
Ausztriában és Svájcban vannak. Elterjedésének felső határa a Kárpátokban és az Alpokban 700-800 m, helyenként 1000 m (Glutz von 
Blotzheim & Bauer, 1980; Sierro et al., 2001). 

A lappantyú hazai állománysűrűségéről kevés adat áll rendelkezésre. Győry (1984) szerint a „számára megfelelő élőhelyen elterjedt, de 
nem túl gyakori” madár. Moskát (1975) a Karancs és a Medves hegységben 1968–1974 között végzett felmérései alapján elég gyakori 
fajnak minősíti. A Börzsönyi TK területén Homoki-Nagy (1981) az 1968–1979 közötti időszakban szórványosan, kis egyedszámban 
előforduló fajnak találta. Fenyősi (1993) a Barcsi TK területén fészkelő állományát 15-20 párra becsüli. Optimális élőhelyén (nyíres-
borókás) kb. 100 ha-on három territóriumot állapított meg. Magyarországi állományát Magyar et al. (1998) 5000-10000 párra becsülik. 

A Soproni-hegységben 1990 óta végzem a lappantyú monitorozását, a territóriumok feltérképezését. Bár a fészkek megtalálása 
legtöbbször szinte lehetetlen feladatnak bizonyul, mégis abban a szerencsében volt részem, hogy az említett időszakban több pár költését 
is végigkísérhettem és dokumentálhattam. Ebben a rövid tanulmányban a faj habitatválasztásával és territóriumváltásával kapcsolatos 
megfigyeléseim eredményeit közlöm. 

2. Anyag és módszer 

2.1. A vizsgálati terület jellemzése 

A Soproni-hegység az Alpok legkeletibb nyúlványa, így a magashegység közelsége természeti szempontból meghatározó. A táj 
domborzatát tekintve középhegység jellegű, átlagos tengerszint feletti magassága 410 m (Marosi & Somogyi, 1990). 

A Soproni-hegység mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves éghajlatú kistáj. A hegység nyugati részének magasabb tengerszint feletti 
fekvéséből, valamint a keleti rész peremfekvéséből adódóan a két tájrészlet éghajlati viszonyai meglehetősen különbözőek, ami a 
hőmérséklet- és csapadékviszonyokban egyaránt megmutatkozik. 

A Soproni-hegység növényföldrajzi vonatkozásban az alpesi flóratartomány (Alpicum) kelet-alpesi flóravidékének (Noricum) sopron-
kőszegi flórajárásába (Ceticum) tartozik. A hegység növényfajai főleg az európai elemcsoport tagjai, kiegészülve néhány montán, alpin-
kárpáti és atlanti-mediterrán elemmel (Csapody, 1955). 

Állatföldrajzi vonatkozásban a Soproni-hegység az Alpokalja faunakörzet (Noricum) Scarbanticum faunajárásába tartozik, jellegzetes 
alpesi és kelet-alpesi fajokkal. A hegység gerinces faunájának kétségkívül legkutatottabb csoportja a madarak (Aves). A „Sopron 
madarai” című első összefoglaló munka Fászl István (1883) nevéhez fűződik. Több érdekes adatot közöl olyan madárfajokról is, melyek 
azóta kipusztultnak tekinthetők hazánk területéről (nyírfajd – Tetrao tetrix), illetve a Soproni-hegységből (kövirigó – Monticola 
saxatilis). Jelenleg összesen 87 madárfaj fordul elő fészkelőként (ebből 80 védett, 2 fokozottan védett faj), ezen kívül számos 
madárvendég, átvonuló (közöttük több ritka faj) gazdagítja a terület orniszát. 
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2.2. Alkalmazott módszerek 

2.2.1. Territóriumtérképezés 

A lappantyú-territóriumok feltérképezésére legalkalmasabb módszer az akusztikus (hang alapján történő) monitoring. A lappantyú 
„éneke” jellegzetes pirregés, melyet általában kimagasló pontokon, alkonyattól kora hajnalig hallat. Emellett jellemzi még a rendszerint 
röptében adott jellegzetes, rövid „ruit” hang is. 

A revírek viszonylagos (néhány hektár) pontosságú behatárolása után a fészkek megtalálása még így is rendkívül nehéz feladatot jelent a 
faj kiváló mimikrije miatt, ez azonban nem is volt célom minden esetben. A vizsgálati időszak alatt a megtalált fészkek száma tizenegy 
volt. Mindezek alapján a fészkelőhabitatok pontosan beazonosíthatóak és felmérhetőek voltak. 

2.2.2. A lappantyú territóriumváltásával kapcsolatos vizsgálatok és alkalmazott módszerek 

Az évenkénti állományfelmérés, etológiai és költésbiológiai megfigyelések mellett a territoriális viselkedést mutató hímek bioakusztikus 
módszerekkel történő egyedi elkülönítésével és monitoringjával megpróbáltam kimutatni a habitatváltozásnak (elsősorban szukcessziós 
változások) a faj fészkelésére gyakorolt hatását. 

A lappantyúk évekig tartó (akár életre szóló) territóriumhűsége ismert jelenség (Cleere, 2001; Bult, 2002; Palmer, 2003). Ha nem történik 
számottevő változás (antropogén vagy természetes eredetű) a fészkelőhabitatban, a pár évről évre ugyanarra a helyre tér vissza költeni, s 
a fészek (illetve a kapart sekély mélyedés) helye ilyenkor az előző évivel pontosan egyezik. A vegetációban bekövetkezett szukcessziós 
változások (elsősorban a gyepszint vagy a fiatal fák teljes záródása) hatására a faj számára a habitat fészkelésre alkalmatlanná válhat, 
ilyenkor – amennyiben az nem esik bele egy másik pár territóriumába – általában a legközelebbi optimális habitatban költ. 

2.2.2.1. Bioakusztikus módszerek alkalmazása 

A bioakusztika az állathangokkal kapcsolatos biológiai és fizikai kérdéseket vizsgálja. Hazánkban a madarak bioakusztikai vizsgálatával, 
a madárhangok spektrográfiai megjelenítésével és elemzésével Szőke (1972, 1976) foglalkozott először. A technikai fejlődés azóta 
lehetővé tette a hangtani jellemzők, terjedési sajátosságok pontosabb vizsgálatát és kiértékelését. 

Elfogadott tény madarak esetében is, hogy egy faj egyedeinek hangja különbségeket mutat. Egyre több kutatás, tanulmány foglalkozik 
egyes fajok egyedeinek hang alapján történő azonosításával, a különbségek számszerűsítésével, statisztikai értékelésével. Apácalúd 
(Branta leucopsis) esetében maga a hívóhang átlagos frekvenciája elegendő volt az egyedek elkülönítéséhez (Hausberger et al., 1994). 
Lessells et al. (1995) gyurgyalagok (Merops apiaster) hangját elemezte keresztkorreláció alkalmazásával, egyedi különbségek 
kimutatására. A két említett esetben azonban egyszerű, egybefüggő, jelentős felharmónikusok nélküli hang elemzését kellett megoldani. 
Az alkalmazott módszerek azonban nem megfelelőek komplexebb, szünetekkel tagolt szólamok elemzéséhez és leírásához. A legjobb 
megoldást ilyen esetekben idő- és frekvencia-változók együttes mérése és kombinált alkalmazása jelenti. Galeotti & Pavan (1991) 
macskabagoly (Strix aluco), May (1994) haris (Crex crex) egyedek hangjának különbözőségét igazolja ilyen változók bevezetésével és 
alkalmazásával. A lappantyúk hang alapján történő egyedi beazonosítására Rebbeck et al. (2001) dolgoztak ki metodikát. 

2.2.2.2. Hangfelvételek készítése, a feldolgozás és kiértékelés módszerei 

A lappantyú pirregése tulajdonképpen diszkrét impulzusok sorozata, melyben jól hallhatóan egy magasabb frekvenciájú hosszabb, és egy 
alacsonyabb frekvenciájú rövidebb szólam váltakozik. 

A Soproni-hegységben a lappantyúk évenkénti állományfelmérésével, a territóriumok feltérképezésével párhuzamosan 1997 óta 
hangfelvételeket is készítek. A kezdeti két évben (1997 és 1998) két, majd 1999-től az összes felderített territóriumon belül gyűjtöttem 
hangmintákat. A lappantyú hímeknek egy-egy territóriumon belül jellegzetes, gyakran használt pirregőhelyeik vannak, ezek ismerete 
megkönnyítette a hangfelvétel készítést. A felvételek ideje minden évben június–július hónapokra esett. Általában arra törekedtem, hogy 
a felvételeket hasonló időjárási feltételek mellett készítsem. A hangfelvételekhez használt eszközök a következők voltak: 

Mikrofon: AKG C1000S 

Hangrögzítő eszköz: Sony MZ–R500 Digital MiniDisc Recorder 

A 44,1 kHz mintavételű, 16 bites felbontású digitális hangfelvételek feldolgozásához és kiértékeléséhez a következő szoftvereket 
használtam fel: 

• Cool Edit Pro 1.2 
• Raven Console 1.2 
• Sound Ruler version 0.9.4.1 
• SPSS 11.5.0 

A lappantyúk hang alapján történő egyedi beazonosításához Rebbeck et al. (2001) a pirregést jellemző négy változó mérését javasolja: 

1. impulzusráta a magas átlagos frekvenciájú (major) szólamban 
2. impulzusráta az alacsony átlagos frekvenciájú (minor) szólamban 
3. a major szólam hossza (időtartam) 
4. a minor szólam hossza (időtartam) 

Az impulzusráta a lappantyú pirregésére jellemző diszkrét impulzusok időegységre eső értékének felel meg (az értelmezéshez lásd a 6. 
ábrát). A mért hangfizikai változók alapján diszkriminancia-analízist végeztem a Soproni-hegységben észlelt hím egyedek elkülönítésére, 
valamint a territóriumok éves változásának nyomon követésére. 
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3. Eredmények és értékelésük 

3.1. Állománynagyság, populációdinamika, habitatválasztás 

A Soproni-hegység lappantyúállományának dinamikáját az 1. ábra szemlélteti. Jól láthatóan egy csökkenő trend figyelhető meg, ami 
jellemző az egész európai állományra. Míg 1991-ben még tizenöt pár költött a területen, 2001-ben már csak nyolc territóriumot 
regisztráltam. 2002-től egy párral emelkedett a hegyvidéki állomány, az elmúlt évben (2006) viszont ismét csak nyolc párt észleltem. 
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1. ábra – A Soproni-hegység lappantyúállományának dinamikája (1990–2006) 

Fig. 1. – Population dynamics of European Nightjar in the Sopron Mountains (1990–2006) 

 

A lappantyúrevírek helyét a 2005-ös évre vonatkozóan a 2. ábra szemlélteti. A Soproni-hegységben inkább a déli, délkeleti részekre 
jellemző a faj. A Muck–Poloskás-bérc vonalától nyugatra nem vagy csak elvétve vannak megfigyeléseim. Legsűrűbben a hegység 
melegebb, Harkához közeli részén fordul elő. A korábbi években (1990–1997) a Nap-hegy-erdő, illetve a Tövissüveg közeli területeken, 
kb. 125 ha-on összesen hét lappantyúrevírt térképeztem fel, ami 0,6 pár/10 ha értéknek felel meg. 

 

 
2. ábra – Lappantyúrevírek a Soproni-hegységben (2005) 

Fig. 2. – European Nightjar territories in the Sopron Mountains (2005) 

 

A lappantyú a zárt erdőállományokat kerüli, tipikus élőhelyei az erdei tisztások, ligetesedő erdők, legelőerdők, erdőszélek, nyíresek, 
borókások, borókás-nyárasok. Megtelepedhet kultúrterületeken is: szőlőkben, felhagyott gyümölcsösökben, valamint nagyobb 
parkokban, ligetekben. A felsoroltak mellett a faj legfontosabb fészkelőhabitatjai az erdei vágásterületek és fiatal erdősítések. 

A lappantyú földön fészkelő faj, fészket nem épít, csupán egy sekély mélyedést kapar a talajon. Az optimális fészkelési feltételeket ezért 
speciális mikrohabitatokban találja meg. A Soproni-hegységben a lappantyú előnyben részesíti a még nem záródott, 1-2 m2-es 
növényzetmentes foltokkal tarkított erdősítéseket (nagyobb arányban a fenyőtelepítéseket), a nagy kiterjedésű kopár területeket, puszta 
vágásokat azonban kerüli, s hasonlóan nem fészkel a már záródott fiatalosokban sem. A tarvágást követően a gyomosodás – elsősorban a 
siskanádtippan (Calamagrostis epigeios) révén – rendkívül intenzív, ami kimondottan gátolja a faj megtelepedését. Itt fontos 
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megemlíteni a hagyásfák szerepét. A véghasználatok során meghagyott hagyásfáknak, illetve hagyásfa-csoportoknak nem csak az 
erdőfelújítás szempontjából van jelentőségük. Ezek a meghagyott fák, facsoportok „ökológiai Noé bárkáinak” tekinthetők, megőriznek 
egy kis darabot a letermelt idős erdőkből, s ezzel együtt számos élőlénynek (köztük kimondottan erdei madárfajoknak is) esélyt adnak a 
megmaradásra (Rodewald & Yahner, 2000; Tittler et al., 2001). A későbbiekben pedig ezek a hagyásfák az egyre növekvő és záródó 
állományban szerepet játszhatnak egyes nyíltabb habitatra jellemző fajok megőrzésében is (a Soproni-hegység 100H erdőrészletében 
sokáig a már teljesen záródott erdeifenyves-lucfenyves állományban hagyásfa alatt költő lappantyú jó példa erre). A vágásterületen 
hagyott vastagabb ágak, törzsek különösen vonzóak a faj számára (ezek nemegyszer a hímek nappali őrhelyéül is szolgálnak). 

Az 1. táblázat a Soproni-hegységben fészkelő lappantyúk költőhelyének habitattípusok szerinti megoszlását mutatja az 1990–2005 
időszakra vonatkozóan. A 3. ábra a fészkelőhabitatok százalékos megoszlását szemlélteti. 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Puszta vágás - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 
1-2 éves erdősítés 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
5-8 éves erdősítés 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 4 5 5 
Tarvágás, 
ill. erdősítés 
hagyásfákkal 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 

Erdőszegély 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 - - 
Ligetesedő vagy 
gyérített erdő 

2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 

1. táblázat – A Soproni-hegységben fészkelő lappantyúpárok megoszlása habitatok szerint (1990–2005) 
Tab. 1. – Distribution of breeding Nightjar pairs in different habitat types of the Sopron Mountains (1990–2005) 

Puszta vágás
1%

1-2 éves erdősítés
27%

5-8 éves erdősítés
40%

Tarvágás ill. 
erdősítés 

hagyásfákkal
6%

Erdőszegély zóna
14%

Ligetesedő v. 
gyérített erdő

12%

 
3. ábra – A habitattípusok százalékos megoszlása 

Fig. 3. – Distribution of breeding habitat types 

 

A Soproni-hegységben a lappantyú legnagyobb arányban a fiatal erdősítésekhez kötődik, ezek a habitatok teszik ki az összes habitat 
mintegy háromnegyed részét. A Soproni-hegységben az erdőszegélyek szinte kivétel nélkül mindössze „érintkezési vonalak” az erdő és a 
véghasználatok nyomán létrejött vágásterületek, valamint utak és más létesítmények között. Ezek a sokszor csak lombkoronából álló 
függőleges „falú” szegélyek fajokban jóval szegényebbek, mint a természeteshez közel álló, cserjefajokban gazdag lépcsőzetes 
szegélyek. Az erdőszegély zónában költő lappantyúpárokat leginkább az idősebb állományok szélső faegyedei alatt, illetve nyíres, 
nyíres-csarabos szegélyekben találtam. A ligetesedő, illetve gyérített erdőkben költő lappantyúk aránya a soproni hegyvidéken kisebb. Ez 
betudható annak, hogy a lékek, gyérített foltok kiterjedése nem megfelelő a faj megtelepedéséhez (Kieckbusch & Romahn, 2000). 
Tarvágást követő évben csupán két alkalommal találtam fészkelő lappantyút még nem erdősített, 50-80% lágyszárú borítású területeken. 

Európában az elmúlt néhány évtizedben egyre általánosabbá vált egyes madárfajok populációinak csökkenése. Az állománycsökkenés 
hátterében a legtöbb esetben összetett ökológiai tényezők hatását feltételezhetjük (természetes élőhelyek degradációja, fragmentációja, 
klimatikus hatások, szennyezések stb.). A lappantyú bizonyos mértékig alkalmazkodó faj, ezt bizonyítja, hogy „új” habitatokban 
(vágásterületek, erdőfelújítások) is megjelent és előszeretettel költ. Ennek ellenére a legtöbb európai országban állománycsökkenéséről 
számolnak be (európai szinten az ún. SPEC2 kategóriába sorolják, azaz kedvezőtlen védelmi helyzetű; szerepel az EU Madárvédelmi 
Direktíva I., valamint a Berni Egyezmény II. Függelékében). Hazai viszonylatban az állományról, illetve annak változásáról pontos 
adatok nem állnak rendelkezésre. Kisebb területeken (Soproni-hegység, Barcsi TK) végzett többéves felmérések alapján azonban 
elmondható, hogy e faj állománya korántsem nevezhető stabilnak az ország egészére vonatkozóan. Az állománycsökkenés egyes okait 
csak feltételezni lehet. Vonuló fajról lévén szó, mindenképpen fontos lenne a telelőterületek pontos ismerete (a hazánkban költő 
Caprimulgus e. meridionalis alfaj esetében a pontos telelőterület nem tisztázott), az ottani élőhelyeken bekövetkezett változások nyomon 
követése, amely hatással lehet az európai költőállományra. 

Az alkalmas fészkelőterületek vonatkozásában elmondható, hogy a Soproni-hegységben nagy területarányban találhatók vágásterületek, 
illetve néhány éves erdősítések, melyek optimális alternatív fészkelőhabitatok a lappantyú számára. Az említett vágásterületek, valamint 
fiatal korosztályok területarányának növekedése azonban mégsem jelentette a fészkelő párok számának növekedését. Ennek magyarázata 
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az lehet, hogy bár a faj a fészkeléshez igényli a nyílt habitatokat, s a táplálékszerzés során is nagy százalékban ezeket preferálja, mégis 
egy fás vegetációhoz, erdőhöz kötődő fajról van szó. Nem véletlen, hogy az eredeti élőhelyét jelentő ligetesedő, kiritkult öreg erdők 
tisztásai mellett leginkább a kisebb kiterjedésű (max. 2-3 hektáros) vágásterületeken, erdősítésekben találjuk elsősorban. Ilyen 
szempontból a nagy kiterjedésű (több 10 hektáros) nyílt területek, egybefüggő vágásterületek kialakulása kedvezőtlen a lappantyú 
számára (Liley & Clark, 2003). 

Végezetül hozzájárulhat a faj állománycsökkenéséhez a predátorok populációinak növekedése is. A lappantyú természetes ellenségei 
közé tartoznak a vaddisznó, a róka, valamint egyes menyétfélék. A Soproni-hegység vaddisznóállománya az utóbbi évtizedben éppen a 
sűrű, jó búvóhelyet biztosító fiatal erdősítések területarány-növekedésének következményeként nőtt kb. a kétszeresére. Hasonlóan 
növekedés figyelhető meg a róka esetében is, mely a veszettség elleni immunizációt követően jelentős mértékben felszaporodott a 
hegyvidéken is, fokozott veszélyt jelentve a földön fészkelő madárfajokra, így a lappantyúra is. 

3.2. Esettanulmány a lappantyú territóriumváltásáról 

3.2.1. A hangfelvételek feldolgozásának és kiértékelésének eredményei 

A lappantyú pirregésének hanghullámképét, valamint szonogramját az 4. ábra szemlélteti. Mind a hanghullámképen, mind a „klasszikus” 
szonogramon is jól elkülöníthető a hosszabb időtartamú, magasabb átlagos frekvenciájú, nagyobb amplitúdójú, és a rövidebb időtartamú, 
alacsonyabb átlagos frekvenciájú, kisebb amplitúdójú tartomány. A 5. ábra ugyanennek a hangmintának (128F erdőrészlet – 1999. június 
14.) a frekvenciagörbéjét mutatja be mind a magasabb (a), mind az alacsonyabb (b) átlagos frekvenciájú pirregéstartományra 
vonatkozóan. A frekvenciaanalízis eredményének megjelenítése a Blackman–Harris ablakszűrő alkalmazásával történt. Ez ugyan 
kevésbé precíz, mint más (pl. frekvenciamodulációs) szűrők, azonban szemléletesebb, mivel a harmónikus frekvenciák jól láthatóan 
elkülönülnek (az ábrákról könnyen leolvasható a major szólamot jellemző ~2 kHz, és a minor szólamot jellemző ~1,7 kHz átlagos 
frekvencia). 

 
 

4. ábra – A 128F erdőrészletben költő lappantyú hangjának hanghullám képe (A) és szonogramja (B) (a hangfelvétel ideje: 1999. június 14.) 
Fig. 4. – Wave form (A) and sonogram (B) of European Nightjar male breeding in the 128F forest plot (date of registration: 14 July 

1999) 
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5. ábra – A 128F erdőrészletben költő lappantyú hangjának frekvenciagörbéi a major (A) és a minor (B) szólamban (a hangfelvétel ideje: 

1999. június 14.) 
Fig. 5. – Frequency curves of the major phrase (A) and of the minor phrase (B) of Nightjar song (recorded in the 128F forest plot, 14 July 

1999) 

Egy-egy impulzust nagyobb felbontásban vizsgálva (6. ábra) látható, hogy azok több jól elkülöníthető, eltérő amplitúdójú és frekvenciájú 
hullámegységből tevődnek össze. Ez a finomszerkezet további változók mérésének lehetőségét veti fel (amplitúdóarányok, egy-egy 
impulzusban az elkülöníthető hullámegységek frekvenciaértékei mindkét szólamra vonatkozóan), ami az értékelés megbízhatóságát még 
tovább növelheti a jövőben. 

 
6. ábra – 1,6 másodperces részlet a lappantyú hangjából – major (I) és minor (II) szólam 

A és B – Impulzusok nagyított hullámképe 
Fig. 6. – 1.6 sec excerpt from the sound wave of Nightjar song – major phrase (I) and minor phrase (II) 

A and B – Enlargement of pulses of the minor and major phrases 
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3.2.2. Az eredmények feldolgozása diszkriminanciaanalízissel 

A diszkriminanciaanalízis célja, hogy alacsony szintű függő változót (esetünkben a lappantyú egyedek hangját) magas mérési szintű 
független változó (a hang egyes fizikai jellemzői) együttes figyelembevételével magyarázzon. A vizsgált változók adatrendszerét és a 
használt rövidítéseket a 2. táblázatban adom meg. 

Az adatrendszer komponensei Jelölés az elemzés során 
Impulzusráta a major szólamban MAPURT 
Impulzusráta a minor szólamban MIPURR 
Major szólam időtartama MALENGHT 
Minor szólam időtartama MILENGHT 

2. táblázat – A hangjellemzők adatrendszere 
Tab. 2. – Data-set of the sound variables 

Megfelelő mintaanyag a lappantyú Soproni-hegységben feltérképezett összes territóriumára vonatkozóan 1999-től áll rendelkezésemre. 
Az egyes egyedekhez tartozó, legalább egy perc hosszú hangminták vizsgált változóira kapott átlagértékeket a 3. táblázat tartalmazza. 

Impulzusráta (Hz) Időtartam (s) Észlelés, ill. 
felvétel helye major minor major minor 

100E 27,01409 
(0,28033) 

38,29877 
(0,40891) 

2,80214 
(0,70891) 

0,20357 
(0,14465) 

101B 27,72058 
(0,26913) 

40,50275 
(0,35591) 

2,20285 
(0,75619) 

0,21785 
(0,07924) 

101C 26,44027 
(0,26774) 

41,45644 
(0,33517) 

2,27364 
(0,64658) 

0,19571 
(0,03995) 

101G 26,84719 
(0,25613) 

40,13613 
(0,38518) 

2,68214 
(0,37066) 

0,24928 
(0,07130) 

104B 28,04659 
(0,40967) 

41,97683 
(0,32977) 

2,99785 
(0,68377) 

0,20214 
(0,04191) 

104I 25,18225 
(0,50058) 

42,1874 
(0,28095) 

1,94642 
(0,37521) 

0,20928 
(0,09605) 

104M 27,75203 
(0,28876) 

39,87558 
(0,32510) 

2,63426 
(0,55498) 

0,38324 
(0,09340) 

104N 28,62441 
(0,33883) 

42,44411 
(0,33359) 

3,54142 
(0,88574) 

0,55928 
(0,24175) 

128F 25,77994 
(0,08471) 

37,84624 
(0,30579) 

2,71142 
(0,65151) 

0,83071 
(0,28978) 

 

3. táblázat – A Soproni-hegységben észlelt lappantyúhímek vizsgált hangjellemzőinek  
átlagos értékei az 1999-ben rögzített minták alapján (zárójelben a szórásértékek) 

Tab. 3. – Average values of the measured sound variables of nightjar sound samples recorded in 1999 (standard deviation in parentheses) 

A diszkriminanciaanalízis során a magyarázó változókból olyan diszkrimináló függvények jönnek létre, amelyek a legnagyobb 
különbségeket produkálják a függő változóban a csoportok között. Az egyes lappantyúegyedekhez tartozó hangminták jellemzőinek 
analízise során kapott modellben összesen négy diszkrimináló függvény jött létre. A diszkrimináló függvények standardizált 
együtthatóinak értékeit a 4. táblázat tartalmazza. Látható, hogy az első diszkrimináló függvényt legerősebben a major és a minor 
szólamban mérhető impulzus ráták határozzák meg. A második diszkrimináló függvényt legerősebben a minor szólam hossza 
befolyásolja. 

Diszkrimináló függvény  
1 2 3 4 

MIPURT ,758 ,033 ,080 ,686 
MAPURT ,745 ,374 ,094 -,580 
MILENGHT -,321 ,954 ,052 ,126 
MALENGHT ,009 -,174 ,994 -,019 

4. táblázat – A kanonikus diszkriminanciafüggvények standardizált együtthatói 
Tab. 4. – Standardized canonical discriminant function coefficients 

Érdemes ellenőrizni, hogy a program tényleg olyan diszkrimináló függvényeket hozott létre, amelyek értékei a lehető legnagyobb 
mértékben eltérnek az egyes típusok között. Ezt mutatják a Wilks’ lambda értékei és a megfelelő szignifikanciák (5. táblázat). 
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Függvény-teszt Wilks' 
lambda χ2 df Sig. 

1-től 4-ig 0,000 1112,095 32 0,000 
2-től 4-ig 0,003 698,238 21 0,000 
3-tól 4-ig 0,031 409,994 12 0,000 

4 0,259 160,193 5 0,000 

5. táblázat – Diszkrimináló függvények tesztje 
Tab. 5. – Tests of the discriminal functions 

Az első teszt esetében (1-től 4-ig) mind a négy diszkrimináló függvény által együttesen magyarázatlanul hagyott négyzetösszeget a 
függvények teljes heterogenitását jelentő négyzetösszeghez viszonyítjuk. Az eredmények azt mutatják, hogy a négy függvény együtt 
szignifikáns különbséget produkál a kilenc függő változó (lappantyú hím egyedek hangja) között. A következő teszt (2-től 4-ig) azt 
vizsgálja, hogy az első függvényt kihagyva a modellből a többi diszkrimináló függvény a teljes heterogenitás mekkora részét hagyja 
magyarázatlanul. Fokozatosan kihagyva a többi függvényt is a további tesztekből arra az eredményre jutunk, hogy mindegyik variáció 
szignifikáns különbséget ad a jellemzők között. A Wilks’ lambda értékei a diszkrimináló erő mértékét fejezik ki. Minél kisebb ez az 
érték, annál nagyobb a diszkrimináló erő. Az utolsó teszt esetében látható, hogy egyedül a 4. diszkrimináló függvényt véve a 
diszkrimináló erő kisebb. A sajátértékek (6. táblázat) a diszkrimináló függvények által megmagyarázott és megmagyarázatlanul hagyott 
heterogenitás hányadosai. A táblázatból az is kiolvasható, hogy a teljes megmagyarázott hányadot 100%-nak tekintve az egyes 
diszkrimináló függvények hogyan osztoznak ezen a magyarázaton. Látható, hogy a megmagyarázott hányad legnagyobb részben az első, 
az impulzus ráták által meghatározott függvénynek köszönhető. 

Függvény Sajátérték A variancia 
%-ában Kumulatív % Kanonikus 

korreláció 
1 31,867 60,9 60,9 0,985 
2 10,387 19,8 80,7 0,955 
3 7,232 13,8 94,5 0,937 
4 2,865 5,5 100,0 0,861 

6. táblázat: Az értelmezett teljes variancia 
Tab. 6. - Explained variance 

A diszkriminanciaanalízis az összesen 126 elemzett hangmintaszakaszt kilenc jól elkülöníthető diszkrét csoportba sorolta, mindegyik 
csoport egy-egy territóriumot képvisel. A helyesen besorolt esetek aránya 97,6%-nak adódott. A 7. ábra ezt a kilenc csoportot szemlélteti 
az első két diszkrimináló által meghatározott topológiai térben. 

 
7. ábra – A kanonikus változók alapján csoportosított lappantyúegyedek diszkriminancia topológiája (1999) 

Fig. 7. – Topology of Nightjar male individuals grouped by canonical variables (1999) 
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A következő év (2000) állományfelmérése során nyolc territórium (98I, 100E, 101B, 101G, 104B, 104I, 104M, 104N) megegyezett az 
előző évben feltérképezettel. A 128F erdőrészletben az előző évben még költő párt viszont már nem találtam. Új territóriumot észleltem 
azonban az előbbi részlettől észak-északnyugati irányban, kb. 400-450 m távolságra (128B és 128H erdőrészletek). Valószínűsíthető 
volt, hogy ugyanarról a párról van szó. Ezt a 2000-ben készített hangfelvételek analizálása során a négy változóra kapott nagyon hasonló 
átlagértékek is bizonyították (7. táblázat). 

Impulzusráta (Hz) Időtartam (s) Egyed sorszáma / 
Észlelés, ill. felvétel helye major minor major minor 

9. 128F (1999) 25,77994 
(0,08471) 

37,84624 
(0,30579) 

2,71142 
(0,65151) 

0,83071 
(0,28978) 

9. 128B–128H (2000) 25,75209 
(0,18033) 

37,83844 
(0,41891) 

2,73214 
(0,71226) 

0,81357 
(0,34452) 

7. táblázat – Az 1999-ben a 128F erdőrészletben, valamint a 2000-ben a 128B–128H részletben rögzített lappantyúhangok jellemzőinek 
átlagos értékei (zárójelben a szórásértékek) 

Tab. 7. Average values of the measured sound variables of Nightjar sound samples recorded in the forest plot 128F (1999) and in the 
forest plot 128B–128H (2000) (standard deviation in parentheses) 

A 2000-ben rögzített hangfelvételek feldolgozását és analizálását követően a kanonikus diszkriminanciaanalízis a mintákat ismét kilenc 
jól elkülöníthető csoportba osztotta. A helyesen besorolt esetek aránya 95,4%-nak adódott, ami az előző évi eredményekhez hasonlóan 
szintén magas érték. Az 1999-es év adatait is bevonva a vizsgálatokba, ugyancsak kilenc elkülönülő csoport jelent meg (a helyesen 
besorolt értékek aránya 94,7%). Az azonos territóriumhoz tartozó mintáknak a diszkrimináló függvények által meghatározott paraméterei 
jól láthatóan fedésbe kerültek, a csoportközép-eltérések a két év eredményei között pedig minimálisak voltak. Ezáltal bizonyossá vált, 
hogy a két egymást követő évben ugyanazok a párok költöttek a Soproni-hegységben. 

A 8. ábra a 2000. évi hangminták alapján szemlélteti a csoportokat (hím egyedek) az első két diszkrimináló által meghatározott 
topológiai térben. A diszkriminanciaanalízisbe az 1999-es minták közül itt csak a 128F részletben regisztrált lappantyú szerepel. Az 
ábrán jól látható, hogy az 1999-ben a 128F erdőrészletben észlelt hím a hangminták alapján azonosítható a 2000-ben a 128B–128H 
részletben regisztrált egyeddel (a két csoportközép majdnem teljesen fedi egymást). 

 
8. ábra – A kanonikus változók alapján csoportosított lappantyú egyedek diszkriminancia topológiája (2000) 

Fig. 8. – Topology of Nightjar male individuals grouped by canonical variables (2000) 

A 2001-es állományfelmérés során már csak összesen nyolc lappantyú territóriumot állapítottam meg a területen. Az előző évi 
territóriumokkal összehasonlítva hét egyezést tapasztaltam (98I, 100E, 101G, 104B, 104M, 104N, 128B–128H), nem észleltem viszont 
pirregő hímet a 101B és a 104I részletekben. Új territóriumot sikerült feltérképeztem viszont a 102-es tagban. Az itt megfigyelt pár egy 
idősebb (74 éves) elegyes állomány (102C erdőrészlet: kocsánytalan tölgy, lucfenyő, vörösfenyő) szegélyében költött. 

A 2001-es hangminták feldolgozását követő diszkriminanciaanalízis nyolc diszkrét csoport elkülönülését mutatta, ami a nyolc 
territóriumhoz tartozó hím egyedeknek feleltethető meg. A helyesen besorolt esetek aránya 98,4%-nak adódott. A 2000. évi hangminta 
adatokat is bevonva a diszkriminanciaanalízisbe kilenc csoport elkülönülése volt tapasztalható (a helyesen besorolt esetek aránya 95,2% 
volt a két év összesített adataira vonatkozóan). Az azonos territóriumhoz tartozó hangmintáknak a diszkrimináló függvények által 
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meghatározott paraméterei nyolc esetben fedésbe kerültek, a csoportközép-eltérések a két év eredményei között pedig minimálisak voltak 
ezeken a helyeken. Ahogy az feltételezhető volt, a korábban is használt territóriumokhoz (98I, 100E, 101G, 104B, 104M, 104N, 128B–
128H) közel azonos paraméterekkel jellemezhető hangminták tartoztak, ami igazolja, hogy ezeken a területeken ebben az évben is a már 
megfigyelt párok költöttek. A 9. ábra a 2001. évi hangminták alapján szemlélteti a csoportokat (adott territóriumhoz tartozó hímek) az 
első két diszkrimináló függvény által meghatározott topológiai térben. A 2000. év hangmintái közül itt a 101B és 104I erdőrészletben 
regisztrált madarakét vontam be. Ezekben a részletekben 2001-ben már nem észleltem lappantyút, ezért vizsgáltam annak a lehetőségét, 
hogy az új territóriumban (102C) regisztrált hím azonos lehet-e az egy évvel korábban az említett két részletben észlelt hímek egyikével. 

Az ábrán látható, hogy az 104I részletben 2000-ben észlelt lappantyú hangmintájának a diszkrimináló függvények által létrehozott 
paraméterei nem kerültek fedésbe egyetlen 2001. évi minta paramétereivel sem. Így bizonyosra vehető, hogy ez az egyed 2001-ben már 
nem költött a területen. A másik territóriumból (101B) származó, 2000-ben rögzített hangminta négy vizsgált változójának értékei 
viszont az új territóriumból (102C) származó minta értékeivel mutattak nagy hasonlóságot (a független t-próba mindegyik változóra 
azonos varianciát állapított meg a két mintára vonatkozóan), amit a diszkriminanciaanalízis is igazolt. Az ábrán a két hangminta 
diszkrimináló függvények által létrehozott paraméterei, valamint a csoportközepek átfedést mutatnak, ami bizonyítja, hogy a két 
hangminta egy lappantyú egyedtől származik. 

 
9. ábra – A kanonikus változók alapján csoportosított lappantyúegyedek diszkriminancia topológiája (2001) 

Fig. 9. – Topology of Nightjar male individuals grouped by canonical variables (2001) 

A diszkriminanciaanalízis segítségével tehát a hím madarak egyedi beazonosítása mellett két lappantyúpár territóriumváltását is sikerült 
kimutatni. A 128F erdőrészletben (kocsánytalan tölgy és lucfenyő erdősítés) elsősorban a lágyszárú szint teljes borítása volt az a faktor, 
ami a lappantyú korábbi fészkelőhelyének mikrohabitatját megváltoztatta (s aminek következében a pár a legközelebbi erdősítésbe 
„költözött”). A fák záródása ebben az esetben nem volt olyan mértékű, ami akadályozta volna a madarat az addig használt költőhelyéhez 
való berepülésben. 

Ezzel szemben a 101B erdőrészletben (erdei és lucfenyő erdősítés) a fiatal fenyők erőteljes fejlődésnek indulása és záródása volt az a 
limitáló faktor, mely a faj több éven keresztül használt költőhelyét (mikrohabitatját) további fészkelésre alkalmatlanná tette. Ezen a nagy 
kiterjedésű felújított területen (101B erdőrészlet) a záródás csak az északi és keleti szegélyeken volt jelentősebb. A terület legnagyobb 
részére azonban viszonylag nagy lejtés jellemző, ami szintén nem kedvező a faj fészkelése szempontjából. Valószínűleg ezzel 
magyarázható, hogy a pár kissé távolabb, a 102-es tagban telepedett meg. 

2002-ben nem volt lehetőségem minden territóriumban hangfelvételeket készíteni, 2003-tól viszont ismét teljes hangmintaanyag áll a 
rendelkezésemre, melyek feldolgozása és kiértékelése folyamatban van. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a modern bioakusztikus módszerek kiválóan alkalmasak a faj monitorozására. A territóriumra, 
fészkelési helyre vonatkozó információk mellett az életkorra is adatokat szolgáltathat az eljárás, ilyen vonatkozásokban helyettesítheti a 
költséges rádiótelemetriás vizsgálatokat. 

4. Összefoglalás 

A lappantyú (Caprimulgus europaeus L.) soproni-hegységi állományviszonyait, habitatválasztását és territóriumváltását vizsgáltam az 
1990–2006 közötti időszakban. A fészkelő párok száma – a faj európai költőterületén tapasztaltakhoz hasonlóan – csökkenő trendet 
mutat. A vizsgálati periódus alatt a legtöbb (15) pirregő hímet 1991-ben regisztráltam, míg 2006-ra mindössze nyolc párra esett vissza az 
állomány. A legoptimálisabb fészkelőhabitatnak az 1-8 éves erdősítések (fenyő- és lombhullató fajok egyaránt) bizonyultak, a teljesen 
záródott fiatalosokban azonban a lappantyú már nem költ. 
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A további vizsgálatokhoz bioakusztikus módszereket alkalmaztam. A territoriális viselkedést mutató hímek hangjának rögzítése után 
mértem a hang négy fizikai változóját (impulzusráta a major és minor szólamokban; a major és minor szólam átlagos hossza), majd 
diszkriminanciaanalízist alkalmaztam az egyedi elkülönítésre, valamint a territóriumok többéves alakulásának nyomon követésére. 
Sikerült két esetben is bizonyítani, hogy a másodlagos szukcesszió következményeként oly mértékben változott a költésre több éven 
keresztül megfelelő mikrohabitat, hogy a párok új optimális fészkelőhabitat választására kényszerültek. 

5. Summary 

Population dynamics, habitat selection and territory change of European Nightjar (Caprimulgus europaeus L.) were studied in the 
Sopron Mountains during the period 1990-2006. Number of breeding pairs showed a decreasing trend which correspond to the 
phenomenon observable for the whole breeding area in Europe. The Nightjar population was the highest (15 breeding pairs) in 1991 
while in 2006 only 8 breeding pairs were counted. Optimal habitats for the Nightjar in the Sopron Mountains are young forest plantations 
(both deciduous and coniferous). This ground-nesting species prefers the 1-8 year old afforestations where the cover of the young trees is 
lower and the canopy is not yet closed, but it is completely absent in the dense thickets.  

For the investigations of individual recognition and territory-change of the European Nightjar bioacoustic methods were used. Time- and 
frequency-based variables (pulse rate in the major and minor phrases, mean pulse length of the major and minor phrases) of the recorded 
song of nightjar males were measured. These variables were subjected to canonical discriminant function analysis for individual 
recognition and for long-term tracking the Nightjar territories. Applying discriminant analysis to the four mentioned variables of the 
Nightjar’s song it was possible to distinguish to a high degree of accuracy the Nightjar males/pairs breeding in the Sopron Mountains. 
Thus, the author was able to map the individual territories and follow their yearly changes. It was proved in two cases, that microhabitat-
change with secondary forest succession prevented the nightjar pairs from using the same nesting habitats again. Moving to a different 
optimal habitat was inevitable for these pairs. 
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Az uhu (Bubo bubo) Győr-Moson-Sopron megyében 
Eagle Owl (Bubo bubo) in Győr-Moson-Sopron County 

VÁCZI MIKLÓS 

1. Bevezetés 

Az uhu (Bubo bubo) magyarországi állománya harminc párra tehető, elsősorban az Északi-középhegységben fordul elő. Költőhelyül 
elsősorban természetes vagy mesterséges sziklafalakat (kőbányákat) választ (Márkus, 1998). Jelenleg a Zempléni-hegységben van a 
legerősebb állománya, de előfordul a Bükkben, a Mátrában, a Bakonyban és a Dunazug-hegységben, sőt Szatmár-Bereg megyében is 
(Petrovics Zoltán szóbeli közlése). Az említett helyeken szintén sziklán fészkel, gallyfészkes költésére hazánk más területeiről csupán 
egy konkrét adat van Békés megyéből (Tóth Imre szóbeli közlése). Az uhu megjelenése Győr-Moson-Sopron megyében az 1990-es évek 
második felére tehető. Először a Soproni-hegységben költött 1995-ben (Kárpáti, 1999), ekkor még biztosan nem fészkelt a város 
környéki kőfejtőkben, mert jelenlétét a rendszeres keresés ellenére sem tudtuk bizonyítani. A legközelebbi költőhelyek a Kőszegi-
hegységben (Németh Csaba szóbeli közlése), és a szomszédos Burgenland területén vannak, ahol az 1980-as évektől kezdődően erős 
állománynövekedés volt megfigyelhető (Grüll & Frey, 1990). Valószínűleg ennek hatására az ezredforduló utáni években egyre több 
helyen fedeztünk fel uhut a megye területén. 

2. Anyag és módszer 

2.1. A vizsgált terület 

Az északnyugat-magyarországi megyének az osztrák határhoz közel eső területein, ezen belül is a Soproni-hegységben kezdődött az uhu 
kutatása, mert innen voltak korábban alkalmi megfigyelések (Hadarics, 1999). Később a munka kiterjedt más erdős területekre is, mint 
pl. a Dél-Hanság. Jelenleg a megye teljes területén vizsgáljuk az uhu jelenlétét, mert gallyfészkes költés elméletileg bárhol előfordulhat. 

Az uhu jelenlétének bizonyítására a legalkalmasabb módszer a tél végi időszakban szóló hímek megfigyelése. A legkedvezőbb időpont a 
februári napok kora esti időszaka, lehetőleg szélcsendes időben. Ügyelni kell azonban arra, hogy a stabil (ún. régóta „beállt”) pároknál a 
hím csak rövid ideig szól, majd még szürkületkor kihúz a táplálkozó területre. A hosszasan hívó, hangadását már a délutáni órákban 
megkezdő madár véleményem szerint pár nélküli, azonban az ilyen helyeket is fokozott figyelemmel kell kísérni egy későbbi költés 
reményében. Ezen kívül az alkalmasnak tűnő sziklaalakzatokat, bányaudvarokat érdemes a nyári hónapokban tüzetesen átvizsgálni, 
bejárni, az uhu jelenlétét ugyanis semmi mással össze nem téveszthető méretű köpetei és a tépőhelyein talált zsákmánymaradványok 
(ezek közül a legjellegzetesebb a kifordított sünbőr) is elárulják. Gallyfészkes költés gyanújánál a nappali ragadozómadaraknál 
alkalmazott téli fészekkeresés, majd a talált fészkek tavaszi (márciusi) visszaellenőrzése is eredményre vezethet. Az ismert párokat a 
költési időben rendszeresen, de legalább havonta egy alkalommal biztonságos távolságból ellenőrizni kell távcsöves megfigyeléssel, 
majd kirepülés után a táplálékmaradványok összegyűjtése és elemzése a feladat. Gallyfészekben megtelepedett párnál a fészek 
megerősítése vagy műfészek kihelyezése szükséges. A legcélszerűbb az uhu által választott fészekhez hasonló, erdőszélhez közeli öreg fa 
törzselágazásába héja által rakotthoz hasonló műfészket építeni. Az ilyen műfészek rendszeres gondozást igényel, néhány évente meg 
kell magasítani, erősíteni, a közepét fatörmelékkel feltölteni vagy kicserélni. Gyűrűzésre többnyire nincs mód, mert a fiókák – főleg a 
gallyfészkek esetében – eltűnnek, mielőtt a gyűrűzésre alkalmas méretet elérnék. 

3. Eredmények 

A Soproni-hegység osztrák oldalán 1991-ben jómagam egy működő kőbányában, majd a magyar oldalon 1995-ben Taschek Mátyás egy 
gallyfészekben költő uhu párt fedezett fel (Kárpáti, 1999). Az azóta eltelt időszakban ezeken a helyeken minden évben jelen volt a faj, 
költéseit a hazai oldalon mindig ugyanabban a fészekben regisztráltuk. Az egyes évek költési eredményeit az 1. táblázat tartalmazza (a 
kirepült fiókákról nincs adat, mert szinte minden esetben csak a még fészekben ülő fiatalokat tudtuk megfigyelni, későbbi sorsukról nincs 
információnk, egy kivétellel: 2000-ben egy példány maradványait a földön találtuk, ekkor testvérei még a fészekben ültek). Az évek 
során két alkalommal meg kellett erősíteni az eredetileg héja által rakott terebélyes fészket. Alapjába a fehérgólya-védelemben használt, 
kb. 1,5 m átmérőjű fém fészektartó tányér került a törzselágazásba dróttal és szöggel rögzítve. Erre 1-1,5 m hosszú, 3-5 cm átmérőjű 
ágakból 25-30 cm vastag fészek épült, belsejét finomabb ágakkal és fatörmelékkel, valamint gyeptéglával töltöttük föl. A fészekanyag 
kihullásának, a fészek kilyukadásának meggátolására a fészek alapja zsákvászonnal is burkolva van. 

Az 1995 óta kirepült számos fióka állománynövelő hatásának érződnie kellett a környéken, ezért folyamatosan próbáltuk a város 
környékén, elsősorban továbbra is kőbányákban keresni a fajt. Bizonytalan, vadászoktól, természetjáróktól származó adatok utaltak arra, 
hogy Fertőrákos térségében is élhet uhu, néhány konkrét megfigyelés pedig a Soproni-hegység egyéb területeiről is származik (Udvardy 
Ferenc szóbeli közlése). Egészen 2006-ig azonban nem sikerült újabb fészkelő párok nyomára bukkanni, mígnem Hadarics Tibor talált 
egy elpusztult példányt Kópháza és Sopron között, vasúti felsővezeték alatt. A közeli kőbányát átvizsgálva abban egy kotló uhut 
találtunk. Egy hét múlva a madár a költőüreget – benne három kihűlt tojással – elhagyta. A tojásokat ezután begyűjtöttük. 
Valószínűsítettük, hogy a vasútnál talált elhullott madár ennek a példánynak a párja volt. E felfedezésen felbuzdulva végigjártuk a 
Sopron környéki kőbányákat, kőfejtőket és minden olyan sziklás helyet, amely esetleg uhu megtelepedésére alkalmas. Ennek során egy 
további költőpárt találtunk felhagyott mészkőbányában, amelyek két fiókát neveltek. Mindkét bánya vízfolyással tarkított mozaikos 
szerkezetű mezőgazdasági terület és dombvidéki lombos erdő határán helyezkedik el, alapterületük legfeljebb egy hektár, legnagyobb 
falmagasságuk 10 m. A költőüreg mindkét esetben a sziklafal és az omladék találkozásánál bekapart sekély teknő volt, körülbelül a 
bányatalp és a fal legfelső pontja között fele magasságban, mellette akác, illetve vadszőlő sarjakkal, de a kirepülés számára szabad 
légtérrel. 
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Év 

(year) 
Kotlás 

(hatching) 
Kikelt fióka 

(hatched nestlings) 
1995 igen / yes 2 
1996 igen / yes ? 
1997 nem / no - 
1998 igen / yes 3 
1999 igen / yes *0 
2000 igen / yes **3 
2001 igen / yes 2 
2002 nem / no - 
2003 igen / yes 0 
2004 igen / yes 4 
2005 igen / yes 2 
2006 igen / yes 2 

Σ 18 
*A fészek kilyukadt, a fa tövében egy összetört tojás. 
**Ausztria felől is szól februárban. Májusban egy juv. maradványai a 

fészek alatt. 

 

1. táblázat – Tab. 1.  1. ábra – Fig. 1. (n=8) 

Más területeken – alkalmasnak vélt sziklás élőhelyek híján – nem kerestük aktívan a fajt. Szórványos megfigyelései voltak korábban a 
Dél-Hanságból (Nagy László szóbeli közlése), ahol 2003-ban egy szürkegém-telep tavaszi fészekellenőrzésekor jómagam is hallottam 
uhuhangot. A rákövetkező napokban az esti órákban próbáltunk Németh Árpád természetvédelmi őrrel további adatokat gyűjteni – 
sikertelenül. 2004-ben viszont az innen 2-3 km-re nyugatra fekvő, marhalegelővel közvetlenül határos öreg fűz-nyár ligeterdőben 
Németh Árpád és Szákovics Imre természetvédelmi őrök két uhut ugrasztottak le egy félig kidőlt fűzfáról, továbbá számos köpetet is 
gyűjtöttek. A madarak még több hétig megfigyelhetők voltak itt, ülőhelyül egy elhagyott héjafészket is használtak. A fészek egy kb. fél 
hektár kiterjedésű tisztás mellett álló öreg nyárfacsoportban, terebélyes szürke nyáron, 20 m magasan volt a koronaszint alsó felében, 
törzselágazásban, és még ebben az évben megerősítettük, abban a reményben, hogy később elfoglalják. Ugyanezen év tavaszán az 
említett gémtelep ellenőrzésekor a kb. hetven fészekből álló telep egyik szélső helyzetű fészkében lapuló uhut figyeltem meg (Váczi, 
2007). A telep egy öreg éger sarjerdőben van, 100-150 m-re az erdőszéltől, a fák átlagmagassága 20 m fölötti. A fészkek a felső 
koronaszintben helyezkednek el, az uhu által használt fészek mellett ugyanazon a fán még két lakott szürkegém-fészek is van. A 
madarakat csak a kilombosodásig – április végéig – lehetett megfigyelni, addigra két uhufióka kelt ki. Kirepülés után két példány 
tartózkodott a szomszédos fákon – valószínűleg a fiatalok. Az ellenőrzésekkor minden esetben számos bizonyító fotó is készült. 2005-
ben ugyanabban a fészekben is megfigyeltük kotlását, majd áprilisban két, kb. kéthetes fióka feküdt sértetlenül a földön – valószínűleg 
kiestek a fészekből. A fiatalokat egy öreg égerfa törzselágazásába helyeztük, de már másnap szétmásztak az aljnövényzetben, és többször 
nem is láttuk őket. 2006-ban csak a februárban szóló hímet, később pedig a kotló tojót figyeltük meg, fiókára utaló nyom nem volt. A 
másik pár számára megerősített fészekbe szintén lekotlott egy tojó, párját is több alkalommal megfigyeltük, azonban a két tojásból nem 
kelt ki fióka (a tojásokat a fa nehéz mászhatósága miatt a fészekben hagytuk, de fotó készült róla). 

Még érdekesebb adatok származnak a Mosoni-síkról: a 2006-os év elején Hegyeshalom térségében behavazott szalmakazalon és 
magaslesen találtunk uhulábnyomot és -köpetet, egy példányt pedig kavicsbányában figyeltünk meg. A környék teljesen sík, zömében 
mezőgazdasági terület, fészkelésre alkalmas helyekben nem, azonban apróvadban és kisemlősökben bővelkedik. A szomszédos 
Burgenlandban hasonló élőhelyen már ismert kavicsbányában költése is (Rainer Raab szóbeli közlése). 

A fészkelési idő után minden költőhelyet tüzetesen átvizsgáltunk zsákmánymaradványokat keresve. A talált maradványok alapján 
elmondható, hogy az uhu elsősorban a fészek környékén élő gyakori állatfajokból szerzi zsákmányát, a táplálék-összetétel valószínűleg 
az élőhelyi adottságoktól függően változik. A gyűjtött anyag azonban nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő összehasonlítást tegyünk.  

Gyűjtés időpontja Fészkelőhely Nyom Zsákmány faja, pd száma 
2000.05.17. hegyvidéki erdő, gallyfészek 4 tépés 1 sün, 1 fácán, 1 bíbic, 1 fogoly 
2004.04.14. síkvidéki erdő, gallyfészek 2 köpet 2 vízipocok, 1 szárcsa 
2004.05.12. hegyvidéki erdő, gallyfészek 3 tépés 1 sün, 2 fácán, 2 cserebogár 
2004.08.01. hegyvidéki erdő, gallyfészek 5 köpet 

+ 4 tépés 
3 sün, 2 egerészölyv, 1 héja, 1 karvaly, 1 fácán, 1 varjú 

2005.04.16. síkvidéki erdő, gallyfészek 2 tetem 2 hörcsög 
2006.08.01. dombvidéki felhagyott 

mészkőbánya 
14 tépés 5 sün, 1 egérféle (faj?), 1 nyest, 3 fácán (ebből két kifejlett 

kakas!), 5 erdei fülesbagoly, 1 varjúféle (faj?), 1 örvös 
galamb, 1 énekesmadár (faj?) 

2006.08.17 hegyvidéki erdő, gallyfészek 3 köpet 2 sün, 2 hörcsög, 1 egerészölyv 
2006.08.20. dombvidéki működő kőbánya 5 köpet, 

+ törmelék, 
+ tépések 

4 sün, 10 patkány, 3 hörcsög, 2 mezei pocok, 1 erdei pocok, 
1 fácán, 1 házi galamb, 1 örvös galamb, 1 réce (faj?), 1 
harkály (faj?), 2 énekesmadár (faj), 1 szarvasbogár 

2. táblázat – Az uhu (Bubo bubo) tápláléka a fészkelőhelyeken talált köpetek és egyéb maradványok alapján. 
Tab 2. – The spectrum of preys of the eagle owl (Bubo bubo) based on the remained parts around the nest 
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Minden esetben dominál a sün, a közepes testű rágcsálók (hörcsög, patkány, néha vízipocok), és a közepes termetű madárfajok (pl. fácán, 
galambfélék, egerészölyv, bagolyfajok). Esetenként (1-1 köpetben) a kisrágcsálók (pl. mezei pocok) és verébalakúak is nagyobb 
egyedszámban szerepelhetnek, azonban ha testtömegüket is figyelembe vennénk, akkor a táplálék összes biomassza-tartalmának csak 
igen kis részét teszik ki – ezért mennyiségi jelentőségük elenyésző, akárcsak az alkalmilag előforduló ízeltlábúaké (pl. szarvasbogár). 

A zsákmánymaradványok gyűjtése a faj táplálék-összetételének jobb megismerésén túl további eredményeket is hozott: az egyik 
bányában egy korábbi költőüreget is találtunk, régi, kiszáradt köpetekkel a sziklaperem kőtörmelékébe temetve. Ez alapján feltételezzük, 
hogy a madarak már több éve használják a bányát, de bizonyosan 1992 után jelentek meg, mert akkor még nyomuk sem volt. 

4. Összefoglalás 

Az uhu ausztriai állománynövekedése hatására kelet felé is terjeszkedett. Ennek során olyan élőhelyeket is elfoglalt, ahol a jellemző 
fészkelőhelyek (sziklák, bányaudvarok) hiányoznak. A megye uhuállománya jelenleg legalább öt pár, de várható további párok 
megjelenése is, főként gallyfészekben, mivel a sziklás költőhelyek száma erősen korlátozott. Meg kell még említenem, hogy a 
szomszédos Ausztriában is van több adat gallyfészkes költésre: az Alsó-Ausztriai Marchegg település mellett, öreg tölgyfákon lévő 
fehérgólya-telep egyik szélső helyzetű fészkében rendszeresen költ uhu, sőt, a Donau Auen Nemzeti Parkban is megfigyeltek egy 
példányt egy rétisasnak kirakott műfészekben (Georg Rauer szóbeli közlése). Így a további kutatás során erre a költési módra is nagyobb 
figyelmet kell fordítanunk. 

5. Summary 

Due to population increase in Austria, Eagle Owl has expanded its range to Western Hungary in the east. It occupied such habitats where 
the normal nesting places such as cliffs, yards of abandoned quarries are normally missing. The existing population is now at least five 
nesting pairs in the county but appearance of few more breeding pairs are expected – mainly in twig nests because the number of rocky 
habitats is very limited. There are quite a few examples of Eagle Owl breeding in twig nests even in Austria: in Marchegg (Lower-
Austria) it occupied one of the peripheral nests of a White Stork colony on old oak trees. There’s an example when Eagle Owl has 
occupied an artificial nest in the Donau Auen National Park, originally placed for White-tailed Eagle (Georg Rauer pers. comm.), 
therefore we have to consider this unusual nesting habit during future researches. 
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A nagy őrgébics (Lanius excubitor) első bizonyított fészkelése Magyarországon 
First confirmed breeding of Great Grey Shrike (Lanius excubitor) in Hungary 

DR. HADARICS TIBOR 

1. Bevezetés 

2000 júniusának elején Győr-Moson-Sopron megye délnyugati részén – Újkér határában – frissen kirepült fiókáikat etető nagy őrgébics 
(Lanius excubitor) párt figyeltünk meg. A Nomenclator Bizottság a fészkelési adatot elfogadta, így ez a fajnak az első bizonyított költése 
Magyarország mai határain belül. 

2. A nagy őrgébics fészkelőterülete 

A nagy őrgébics holarktikus elterjedésű madárfaj, hét eurázsiai és két amerikai alfajjal; fészkelőterülete többé-kevésbé egybeesik a 
tajgaerdők övezetével, de Európában a fenyőelegyes erdők és a mérsékelt övi lomberdők zónájára is kiterjed (Lefranc & Worfolk, 1997). 
Elterjedési területe Eurázsiában Nyugat- (Franciaország) és Észak-Európától (Skandináv-félsziget) Közép- és Kelet-Európa északi 
részein és Szibérián át az Ohotszki-tenger partvidékéig húzódik (Panow, 1983; Lefranc & Worfolk, 1997). A Magyarországhoz közeli 
országok közül Németországban, Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban Ukrajnában és Romániában fészkel. A 
teljes európai állomány átlagosan 346 400 pár körülire becsült (Rothaupt & van Nieuwenhuyse, 1997), a legújabb becslések alapján 
120 000 és 1 0051 000 pár, az oroszországi adatok nélkül 20 000 és 51 000 pár közötti (Heath et al., 2000). A nagy őrgébics az ún. 
csökkenő számú fajok kategóriájába tartozik, állománya és költőterületének kiterjedése a legtöbb európai országban csökken (Heath et 
al., 2000), Svájcból és Ausztria nagy részéről eltűnt fészkelőként, s az állomány Németország déli részein is erősen visszaesett (pl. 
Baden-Württemberg az 1960-as években 800-1000 párra becsült állományából 1992-re mindössze 50 pár maradt) (Lefranc & Worfolk, 
1997). Az 1990-es években Németországban 1900-2300 pár (Kowalski, 1993), Csehországban 1000-2000 pár (Šťastnỳ et al., 1996), 
Szlovákiában 500-1000 pár (Murin et al., 1994), Lengyelországban 2000-6000 pár (Heath et al., 2000), Ukrajnában 900-1200 pár, 
Romániában 1000-3000 pár (Heath et al., 2000), Ausztriában (Alsó-Ausztria) alig több mint 30 pár fészkelt (Berg, 1997). 

3. A nagy őrgébics magyarországi előfordulása 

A nagy őrgébics hazánkban rendszeres és elég gyakori téli vendég, nyílt területek bokrainak és fáinak csúcsán, villanyoszlopokon és -
vezetékeken októbertől márciusig gyakran láthatók többnyire magányos példányok (Rékási, 2000). Beretzk & Keve (1974) szerint 
október előtt ritkán érkezik, március végével pedig távozik hazánkból, két augusztusi és egy áprilisi adatot említenek. Andrési (1988) az 
1974 és 1982 közötti 496 publikált adatának feldolgozása során az előfordulások havi megoszlását a következőnek találta: július 1 
(0,2%), augusztus 3 (0,6%), szeptember 18 (3,6%), október 67 (13,5%), november 92 (18,6%), december 68 (13,7%), január 108 
(21,8%), február 69 (13,9%), március 58 (11,7%), április 11 (2,2%), május 1 adat (0,2%). Míg ezen megállapítások szerint a legtöbb 
előfordulás januárból és novemberből származik, addig Rékási (2000) az 1988-ig összegyűlt 1378 adat elemzése alapján a legtöbb 
előfordulást novemberben és októberben találta: július 1 (0,1%), augusztus 4 (0,2%), szeptember 37 (2,7%), október 257 (18,7%), 
november 270 (19,6%), december 196 (14,2%), január 247 (17,9%), február 177 (12,8%), március 163 (11,8%), április 25 (1,8%), május 
1 adat (0,1%). A Túzok adatbázisában 1995 júliusa és 2001 júniusa közötti időszakból (tehát tulajdonképpen hat téli időszakból) 
származó 2736 adat havi megoszlása a következő: július 1 (0,0%), augusztus 6 (0,2%), szeptember 159 (5,8%), október 634 (18,7%), 
november 479 (23,2%), december 411 (15,0%), január 408 (14,9%), február 397 (14,5%), március 219 (8,0%), április 21 (0,8%), május 1 
adat (0,0%). Ezen adatokból megállapítható, hogy a madarak szeptember közepe után érkeznek (a 159 szeptemberi adatból csak 15 
származik a hónap első feléből), a legtöbb adat októberből és novemberből való, a megfigyelések száma már novembertől fokozatosan 
csökken, aminek oka, hogy a madarak az időjárás egyre zordabbra fordulásával nyilván kicsit délebbre húzódnak (a megfigyelések 
számának csökkenésében feltehetően a madarak egy részének elpusztulása is közrejátszik). A tél folyamán a fiatal madarak egy része 
valószínűleg elpusztul, így tavasszal már kisebb az északi irányban hazánkon átvonulók száma, de a kevesebb tavaszi megfigyelésnek az 
is oka lehet, hogy a tavaszi vonulás sokkal gyorsabb, a madarak egy-egy helyen kevesebbet időznek, így ritkábban kerülnek szem elé. 

A nagy őrgébics fészkelése hazánk mai határain belül korábban még soha nem volt bizonyítva (Beretzk & Keve, 1974). Warga (1926) 
szerint szórványos és aránylag ritka fészkelő, mai határainkon belül ő maga csak egyszer, 1893 nyarán találta fészkelve Máriaremete 
(Budapest, Pesthidegkút) közelében, ezt az adatot azonban a későbbiekben sem Beretzk & Keve (1974), sem a Nomenclatorok (Keve, 
1960, 1984) nem említik. Schenk (1929) szerint az Alföldön szórványosan fészkel, sőt a Dunántúlon is akadtak fészkelők, Schenk ezen 
megállapításának helyességére azonban semmiféle más irodalmi adat nem utal. 1953 szeptemberében Nagylózson egy öreg madártól 
eleséget kérő fiatalt figyeltek meg (Smuk, 1955), valószínűleg egy kései kelésű fiatal vonult együtt az egyik szülővel, bár a faj költés 
utáni szokásainak ismeretében nem zárható ki a közelben való fészkelés sem (az már csak véletlen egybeeseés lehet, hogy Nagylózs az 
általunk talált fészkelőhely 20 km-es körzetében van). 1956 májusában többször figyeltek meg nagy őrgébicseket a Cserehát területén, 
Gadna közelében (Sámuel, 1959), s ezt az adatot a későbbiekben Beretzk & Keve (1974) és a Nomenclatorok (Keve, 1960, 1984) is mint 
valószínű fészkelést említik. 

4. A megfigyelés körülményei 

2000. június 3-án délelőtt a volt soproni járás déli részén madarásztam, így jutottam el az Újkér melletti ún. Újházi-akácos közelébe. Ez 
tulajdonképpen az Újkér és Iván között húzódó országúttól északra terül el, és egy viszonylag jól járható kavicsos úton közelíthető meg. 
A kavicsos út az országútról északkeleti irányban ágazik le, kezdetben erdőben halad, majd kiér egy mezőgazdasági területre (kukorica, 
lucerna), ahol az utat dió- és szilvafák szegélyezik. Már éppen visszafelé haladtam, amikor a kavicsos út felett egy fekete-fehér tarka 
színezetű, hosszúfarkú madár, egy őrgébics szállt át. Hirtelen kis őrgébicsre gondoltam, és nagyon megörültem az adatnak, mert Sopron 
közelében meglehetősen ritka fészkelőnek számít (alig van néhány fészkelési adata). Megálltam és az autóból kiszállva – mivel csak 
kézitávcső volt nálam – megpróbáltam megközelíteni a lucernatábla túlsó felén álló bokor csúcsán üldögélő madarat, de a gébics nagyon 
bizalmatlan volt, még nagyon messze jártam tőle, amikor már el is repült, nem tudtam rendesen megnézni. Egy hirtelen 
irányváltoztatással felém kezdett el repülni, és kb. 6-7 m-rel felettem szállt át ismét. Reptében egészen hosszú farkúnak tűnt, sőt a 
homlokát sem láttam feketének, így felmerült a gyanú, hogy a madár esetleg nagy őrgébics lehetett. 
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Mindenesetre június 7-én délután kimentünk a területre Mogyorósi Sándorral, s ezúttal már teleszkópokkal (Kowa TSN-824) is 
felszerelkeztünk. Amint kiszálltunk az autóból megpillantottuk a gébicset, a lucernaföld túlsó szélén lévő bokor csúcsán ült. Ráállítottuk 
a távcsöveket: a madár minden kétséget kizáróan nagy őrgébics volt. Az, hogy öt nappal ezelőtt is ugyanott láttam felkeltette a gyanút, 
hogy nem fészkelő madárról van-e szó. A gébics felszállt a bokorról és a lucernaföld felett elkezdett szitálni, másodszori levágás után 
fogott is valami apró rágcsálót (vagy cickányt), amellyel azonnal egyenes vonalban berepült a lucernaföld északkeleti szegélyén húzódó 
magas fákkal tarkított bokorsorba. Alig tűnt el a sűrűben, meghallottuk a fiókák mással össze nem téveszthető eleségkérő hangját. Még 
néhány etetést megvártunk, s miután a madár a bokorsornak mindig ugyanazon pontján szállt be, megállapítottuk, hogy ott lehet a fészek, 
de tanakodtunk, hogy megkeressük-e most – ezzel esetleg veszélyeztetve azt, hogy a hangjuk alapján talán már közvetlenül a kirepülés 
előtt álló fiókák szétugrálnak a fészekből –, vagy majd figyelemmel kísérjük az elkövetkező napok történéseit és később próbáljuk 
megkeresni. A kérdést végül a madarak oldották meg, mert az egyik etetés után az öreg madár után szépen sorban még öt nagy őrgébics 
repült ki egyenként a bokorból, és felültek egy nagy nyárfára, majd onnan továbbszálltak (szintén egyesével) a lucernást szegélyező 
bokrok tetejére. A madarak elég nehézkesen és esetlenül repültek, sokszor az volt az érzésünk, hogy megváltás nekik, amikor végre 
elérnek egy ágat és megpihenhetnek. A landolással is jelentős problémáik voltak, ilyenkor néha majdnem lebucskáztak, és csak nagy 
nehézségek árán tudtak végre rendesen megülni. Néhány etetést is megfigyeltünk. Amint az öreg madár fogott valamit és a zsákmánnyal 
felszállt egy nyárfa száraz ágára, két-három fiatal rögtön köréje gyűlt és hangos rikácsolással és szárnyverdeséssel kérték az eleséget. Azt 
nem tudtuk megállapítani, hogy (az eleséget hordó öreg madáron kívül), öt fiatal, vagy négy fiatal és egy másik öreg példány volt-e. 
Bebújtunk a bokrokba is, ott ahol az öreg madár rendszeresen beszállt, de a fészket sajnos nem találtuk meg (bár egy üres fészket 
találtunk, ami méreténél fogva éppen a nagy őrgébicsé is lehetett, de valószínűbb, hogy inkább egy régi rigófészek volt). 

Másnap, azaz június 8-án délután ismét kimentünk a területre. A madarak továbbra is ugyanott mozogtak, gyakran üldögéltek a kavicsos 
út másik oldalán lévő csenevész és ritka kukoricást szegélyező villanypásztor drótján. Eltöltöttünk néhány órát a megfigyelésükkel, 
sikerült elég közelről (kb. 10 m) is szemügyre venni őket, s így már egyértelműen sikerült megállapítani, hogy egy hím (ezt a madarat 
láttuk etetni egyébként az előző napon), egy tojó és négy frissen kirepült fióka alkotja a társaságot. Most is többször megfigyeltük a 
fiatalok etetését, ami vagy a villanypásztor drótján, vagy valamelyik magas fa száraz ágán történt, az előző napihoz hasonlóan a fiókák 
részéről hangos eleségkérő rikácsolás és sűrű szárnyrezegtetés közepette. 

Legközelebb június 13-án jártam a területen, de akkor csak éppen beugrottam néhány pillanatra, ekkor csak egy nagy őrgébicset láttam 
(igaz ekkor nem volt sok időm a madarakat keresgetni). 

A megfigyelés után – minthogy a fészekben ülő fiókákat, illetve a fészket nem találtuk meg, hanem már csak a kirepült fiatalokat etető 
madarakat láttuk – felmerült a kérdés, hogy nem képzelhető-e el, hogy a madarak határainkon kívül költöttek, s csak az összetartó család 
jött aztán ide erre a területre. Az irodalom szerint a fiatalok kirepülése után a nagyőrgébics-család még négy-öt hétig együtt marad, és 
ezen időszak alatt még nem hagyja el a fészkelőhely környékét (Lefranc & Worfolk, 1997). Ezenkívül Magyarországon rendkívül ritkák 
a nyári adatai a fajnak, ami szintén arra enged következtetni, hogy a nyári hónapokban még nem hagyják el a költőterületet. A fiatalok 
olyan nehézkesen repültek és olyan esetlenek voltak, hogy ezzel a röptudással elképzelhetetlen, hogy akár csak néhány kilométert is meg 
tudtak volna korábban tenni, ráadásul úgy, hogy a család ilyen szépen együtt marad. Ezenkívül az etetések és a fiataloknak az akkor látott 
viselkedése nagyon olyan benyomást tett, hogy ezek a madarak azokban a napokban repültek ki (talán éppen június 7-én vagy az azt 
megelőző néhány napon), viszont én már június 3-án láttam itt az egyik öreg madarat. Tehát minden jel arra utalt, hogy ez a 
nagyőrgébics-pár itt fészkelt, és négy fiókát repítettek. 

2001. január 18-án ismét kimentünk a területre, hogy a lombjukat vesztett fákon és bokrokon könnyebben megtalálhassuk a nagy 
őrgébics fészkét. A fészket ekkor elég könnyen meg is leltük, alig néhány méterre volt attól a helytől, ahol már júniusban is kerestük 
(ahová az öreg madarat többször láttuk beszállni). A fészek kb. 1,2 méter magasan, kökénybokor sűrű szövedékében épült, alapja vékony 
gallyakból állt, maga a fészek száraz fűszálakból készült; átmérője kb. 15 cm, magassága kb. 8 cm, a fészekcsésze átmérője kb. 8 cm, 
mélysége kb. 4 cm volt. 

5. A madarak részletes leírása 

A hím madár hátoldala a homloktól a fejtetőn, a tarkón és a háton át a felső farokfedőkig világos szürke, a fényes fekete álarc (fekete 
kantár és fülfedők) felett vékony fehér szemöldöksáv, a fekete szárny felett szintén egy fehéres sáv, amit a fehér válltollak alkotnak. Az 
evezőtollak és a szárnyfedők szintén fényes feketék, az evezők tövén 1-2 cm széles fehér folttal, ez a repülő madáron jól láthatóan 
végighúzódik az összes evezőtollon. A fekete karevezők és a szintén fekete vállevezők csúcsi része ugyancsak fehér, ami az összecsukott 
szárnyon egy második fehér foltot alkot. A kézevezők túlnyúlása (primary projection) kicsi, kb. 2 cm. A farok feketén és fehéren 
mintázott, mégpedig úgy, hogy a középső tollak feketék, a farok széle pedig fehér. A madár testalja – torok, begy, mell, has és alsó 
farokfedők – hófehér, rózsás árnyalat nélkül. A csőr és a lábak feketék. 

A tojó annyiban különbözött a hímtől, hogy tollazatában a fekete részek inkább matt feketék voltak, barnás árnyalattal. Különösen az 
álarc szem körüli része és a szárnyfedők voltak barnás árnyalatúak. Maszkja kisebb kiterjedésű volt, főleg a kantár részen volt igen 
keskeny. Az evezők fehér tőrésze alkotta szárnyfolt is valamivel keskenyebb volt. Csőre szintén fekete, de a tőrészén valamivel 
világosabb, barnás. Lába fekete. Összességében az mondható el, hogy a tojó kevésbé volt szép, színei tompábbak: míg a fekete szín a 
hímen fényes fekete, a tojón barnásfekete volt. 

A fiatalokat a tojótól sokszor nem volt könnyű megkülönböztetni. Álarcuk még keskenyebb, a kantárnál elmosódott, a csőrtő 
világosbarnás. A határozókban ábrázolt finom keresztcsíkozás az alsótesten egyáltalán nem volt megfigyelhető rajtuk, de még csak 
sejteni sem lehetett (pedig kifejezetten figyeltünk rá és kerestük ezt a bélyeget), az egész alsótest az öregekhez hasonlóan fehér volt. Az 
evezők tövén lévő folt viszont kisebb kiterjedésű, színe inkább piszkosfehér. Az evezők és a szárnyfedők barnásfeketék, a tojóéihoz 
hasonló színűek. A tojótól biztosan csak egy bélyeg alapján tudtuk elkülöníteni őket (eltekintve attól az esettől, amikor éppen valamelyik 
öreg madár etette a fiatalt), mégpedig a fiatalok karfedőinek csúcsi részén kifejezett piszkosfehér szegés volt, ami a tollak külső 
zászlójára is némileg lehúzódott, ez a szegés az összecsukott szárnyon egy keskeny, de teleszkóppal jól látható piszkosfehér keresztsávot 
alkotott (a középső fedőkön – a határozókönyvi ábráktól eltérően – nem láttunk ilyen világos szegéseket). 

6. Összefoglalás 

2000 júniusának elején Győr-Moson-Sopron megye délnyugati részén – Újkér határában – frissen kirepült fiókáikat etető nagyőrgébics-
párt figyeltünk meg. A Nomenclator Bizottság a fészkelési adatot elfogadta, így ez a fajnak az első bizonyított költése Magyarország mai 
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határain belül. A nagy őrgébicset először június 3-án láttam, június 7-én és 8-án megfigyeltük amint a két öreg madár frissen kirepült 
négy fiókáját etette. A terület, ahol a gébicsek vadásztak és fészkeltek egy magasabb fákkal tarkított bokorsorokkal és dió- és 
szilvafákkal szegélyezett úttal határolt lucernaföld. A fészket csak 2001 januárjában találtuk meg a lucernaföldet szegélyező magasabb 
fákkal tarkított bokorsorban, kb. 1,2 m magasan, kökény sűrű szövedékében. A cikk tartalmazza a megfigyelés körülményeinek a 
részletes leírását, továbbá az öreg és a fiatal madarak leírását. A cikkben elemezve van a nagy őrgébics hazai státusa, előfordulásainak 
havi megoszlása, és a korábbi bizonytalan hazai fészkelési adatok. 

7. Summary 

A pair of Great Grey Shrike has been observed during feeding the young, already flying chicks near Újkér in the south-western part of 
Győr-Moson-Sopron County. This nesting record has been accepted by the Hungarian Rarities Committee, therefore this proved to be the 
first nesting within the borders of present day Hungary. We saw one adult bird on 3rd June while we’ve seen the adults again, feeding 
four, already flying chicks on the 7th and 8th of June. The nesting and hunting area of the shrikes was a lucerne field, tree-lined with 
higher walnut and plum trees and thick scrub along a track. The nest was found only in January 2001 in the scrub, 1,2 metres high in the 
thick tissue of twigs of blackthorn. This paper is aimed to present the details and circumstances of the observation, the description of the 
adults and youngsters, the status of Great Grey Shrike in Hungary, with monthly distribution of occurrences and former, dubious nesting 
records. 
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Parlagi sas (Aquila heliaca) fészkelése a Mosoni-síkságon 

Nesting of Imperial Eagle (Aquila heliaca) on the Mosoni Plain 

VÁCZI MIKLÓS 

1. Bevezetés 

A parlagi sas világviszonylatban veszélyeztetett faj, Európának csak a keleti felén, valamint belső Ázsia egyes területein fordul elő. 
Állománya mindenütt csökkenő, csupán a Kárpát-medencei populáció mutat növekedést (Haraszthy, 2000). A legközelebbi költőpárok a 
nyugat-szlovákiai Kis-Kárpátokban élnek, az innen származó fiatal madarak népesítették be a környező sík vidéket Csehországban és 
Ausztriában is, ahol 1998 óta költ a magyar határ közvetlen közelében (Ranner, 2006). Az ezredforduló után egyre gyakrabban jelent 
meg a Mosoni síkságon, majd a délebbre fekvő hansági területeken is. 

2. A vizsgált terület 

A Mosoni-síkság Északnyugat-Magyarországon, a Kisalföld északi részén helyezkedik el, nyugatról az ausztriai Parndorfi-fennsík, 
északról és keletről a Szigetköz, délről a Hanság határolja. Zömében teljesen sík, intenzíven művelt nagytáblás mezőgazdasági terület, 
mezővédő erdősávokkal tagolva. Hegyeshalom és Mosonszolnok térségében a Nyugat-magyarországi Egyetem és a Lajta–Hanság Rt. 
által működtetett fogoly-, illetve túzokvédelmi területek találhatók, ahol a kevésbé intenzív művelés hatására több, eredetileg pusztai 
élőhelyekhez kötődő állatfaj is kedvező életfeltételeket talált. 

3. A felmérés módszere 

A ragadozómadarak, különösen a nagytestű állandó fajok vizsgálata a rendszeres szinkronmegfigyelésekkel a leginkább célravezető. Így 
2000 óta minden januárban – a szomszédos osztrák és szlovák kollégákkal közösen – téli, majd március–április folyamán tavaszi 
szinkronszámlálásokat tartunk. E megfigyelési módhoz megfelelő, lehetőleg napos és csak enyhén szeles időjárással bíró napon 
választunk ki legalább három, ragadozómadarak által gyakran látogatott területet megfigyelőhelynek, ahol 9 és 16 óra között távcsöves 
megfigyelést végzünk. Ezen időszak alatt az összes látott fajt felírjuk a hely, időpont és viselkedés (repülési irány) megjelölésével, majd 
a nap végén a különböző megfigyelőpontok adatainak összevetésével kapjuk meg az eredményt. 

Ezenkívül fészkelési időben a ragadozómadarak és a túzok állománymonitoringjához kapcsolódóan rendszeres (heti) területbejárásokat 
végzünk standard megfigyelőpontok érintésével, ahol távcsöves megfigyeléssel vesszük számba a megfigyelt fajokat. 

2005-től kezdődően alkalmazzuk a Mosoni-síkságon a téli vonalas felmérést, melynek során egy előre meghatározott útvonal mentén 
haladva jegyzünk fel minden látott ragadozófajt. Ez a módszer inkább a gyakori telelő fajok (egerészölyv, kékes rétihéja) 
állományfelmérésére alkalmas, de ennek során is gyakran figyelünk meg parlagi sast. 

4. Eredmények 

Kezdetben a téli szinkronszámlálásokon jelent meg egy, legfeljebb két fiatal egyed a Mosoni-síkságon, esetenként a Dél-Hanságban. Az 
évek múlásával a téli megfigyelések mellett egyre több tavaszi, majd nyári adat is volt, gyakrabban figyeltünk meg egyszerre több 
madarat, és az egyedek kora is szélesebb skálán változott (1. és 2. ábra.). 

 

 

 
1. ábra – A megfigyelt parlagi sasok koreloszlása  2. ábra – A megfigyelt parlagi sasok számának alakulása 

a Kisalföld nyugati területein 

 

A fenti előzmények után 2004 decemberében Hegyeshalom térségében egy frissen tárcsázott ugaron nyolc rétisas mellett hét különböző 
korú parlagi sast figyeltünk meg. A rá következő januárban, a téli szinkron számláláskor két subadult tollazatú példány tartósan együtt 
mozgott egy erdősáv fölött, ahol aztán februárban fel is fedeztük fészküket. A tojó nagy vállfoltokkal rendelkező subadult (Forsman, 
1999 alapján 5. tollruhás), a hím szinte vállfolt nélküli, valamivel világosabb (4. tollruhás) egyed volt (érdekességképpen említem, hogy 
a hím madár mindkét lábán béklyóhoz hasonló idegen tárgy volt, ez láthatóan nem befolyásolta élettevékenységében, viszont általa 
könnyen be lehetett azonosítani). 2005. március 20-án már kotlottak, és május 5-én már látszottak a fiókák. A parlagisas LIFE Program 
keretében mindkét fiatal madarat a kirepülés előtt színes gyűrűvel, egyiküket pedig rádiótelemetriás készülékkel is felszereltük. Önállóvá 
válásuk után – szeptember-október elmúltával – a műholdas adó segítségével jól nyomon lehetett követni a fiatal madár telelését, 
kóborlását, melynek során előbb a Kis-Balaton környékén, majd Belső-Somogyban tartózkodott, tavasszal pedig – a kikelés helyének 
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érintésével – Ausztrián át Észak-Németországig jutott (az adatokat kezelő Kovács A. szóbeli közlése alapján). A madár földi rádióadóval 
is el volt látva, a vevőkészülékkel azonban nemcsak ezt a példányt, hanem egy 2004-ben Heves megyében jelölt fiatal parlagi sast is 
bemértünk, amely a nyár folyamán huzamosabb ideig itt tartózkodott, majd visszatért származási helyére, ahol szintén bemérték. 

A szülőmadarak az egész telet a fészkelőhely közelében töltötték, ahol 2006 februárban egy új fészket raktak. A március 15-i tojásrakás 
után április 28-án kelt egy fióka, amely június utolsó vagy július első napjaiban sikeresen kirepült. Mivel szintén színes gyűrűt kapott, 
azért a következő hetekben nyomon követhettük, amint a fészkelőhely közelében tartózkodott – utolsó megfigyelése 2006. július 15-én 
volt. 

Megjegyzendő még, hogy Mosoni síkságon történő megtelepedés után a kóborló fiatal egyedek száma lecsökkent a fészkelőhely 
környékén. Több alkalommal megfigyeltük a revírt védő öreg madarakat, amint ivaréretlen fajtársaikkal verekedtek. 

Költési időben egyre gyakrabban jelent meg a faj az elmúlt években a Kisalföld több pontján. Leggyakoribb a Mosoni-síkság déli felén, a 
Dél-Hanságban, de újabban a Fertő térségében is (2. ábra). Ugyanaz a folyamat figyelhető meg az adatok szaporodásában, amit az 
osztrák kollégák is kimutattak: először az áttelelő fiatalok jelennek meg, számuk és koruk évről évre nő, majd gyakorivá válnak a tavaszi, 
később a nyári megfigyelések, mígnem a faj állandóvá válik a területen, és ekkor már számítani lehet a költésére (Ranner, 2006). 

5. Összefoglalás 

A parlagi sas a Mosoni síkságon, de az egész Kisalföldön is csak szórványos téli vendég volt az ezredfordulóig. A nyugat-szlovákiai 
állomány erősödésével egyre gyakrabban jelent meg a Kis-Kárpátokat körülvevő sík területeken, kezdetben a cseh–szlovák–osztrák 
határvidéken, majd a magyar határ közvetlen közelében is. A 2000 óta tartó téli szinkronmegfigyelések adatai alapján követhető, hogyan 
vált egyre gyakoribbá a faj a területen, mígnem 2005-ben egy pár költésbe kezdett. A megfigyelések azóta is egyre szaporodnak, most 
már a Mosoni-síkságtól délebbre elhelyezkedő területeken is megjelent. 

6. Summary 

Imperial Eagle was only a sporadic winter visitor on the Mosoni Plain or even in the Kisalföld (Little Hungarian Plain) until the 
millennium. Since then, it’s been occurring more frequently on the plains south of the Lower Carpathians due to population growth in 
western Slovakia. It initially appeared at the three-border region of Austria, Czech Republic and Slovakia but since 2000 it became more 
abundant on the Mosoni Plain and the first nesting was recorded in 2005. The observations are now becoming more frequent here and it 
even appeared south of the Mosoni Plain.  
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Adatok a függőcinegék (Remiz pendulinus) fészkelőhely-választásához a Fertőn 
Nest-site selection of Penduline Tit (Remiz pendulinus) at Lake Fertő 

MOGYORÓSI SÁNDOR 

1. Bevezetés 
A Fertő–Hanság Nemzeti Park védett területein vizsgáltam a függőcinegék (Remiz pendulinus) fészkelőhely-választását. Törekedtem 
arra, hogy a fészkeket a költési időben megtaláljam, ha lehet a fészeképítés kezdetekor. Ennek ellenére a fészkek jelentős részét csak a 
költés után sikerült felfedezni, mikor a fák a lombjukat kezdték hullatni. Az adatgyűjtést az 1985–2003 között eltelt 18 évben folytattam, 
és az ezen idő alatt fellelt fészkek adatait dolgoztam fel. A területen egy már régóta ismert, de ritkán megfigyelhető jelenségnek is tanúja 
lehettem, jelesül a függőcinege nádasban való fészkelésének, a fészek nádra való építésének. 

2. Vizsgálati terület és módszer 
Az általam vizsgált terület a Fertő és annak hazai nádas területe, valamint a tó partvonalától a Fertő mentén vezető közlekedési útig eső 
rész Fertőrákos és Hegykő között. Ez a terület a tó hazai oldalán mintegy 0,5-2 km-es sávot jelent, amely mintegy 1200 ha-on 
csatornákkal, vizesárkokkal, fasorokkal, gyepekkel, szántókkal és vizes élőhelyekkel szabdalt. Különböző fás társulások találhatók az 
érintett területen. Puhafás ártéri ligeterdő foltok: jellemzően a Fertőboz alatti természetes rekettyések, illetve telepített égeresek, valamint 
Fertőrákoson a strand körüli és a Püspök-szigeten lévő, kotrási zaggyal feltöltött területek. Lombosfa ültetvények: kocsányos tölgyből a 
Soproni kapunál, telepített diós Hidegségen. Telepített akácosok: jellemzően Fertőhomok térségében. Fasorok és facsoportok: ültetett, 
gyakran szerkezet nélküli fás növényegyüttesek szántók, gyepek szegélyében, árokpartokon és réteken, főként nemesnyár fajtákból. 
Szélvédő erdősávok: általában több sorból álló, szabályos szerkezetű állományok. Jellemző fafajaik a nemesnyárak és az ezüstfa. E 
fasorokból kivaduló spontán létrejövő ezüstfás állományok alakultak ki. Spontán beerdősülő területek: főleg a korábbi rossz minőségű 
szántók felhagyása következményeként jönnek létre, gyakran özönfajokból, amerikai kőrises állományok, főleg Balf környékén. A 
fészkek magasságát ± 0,2 m pontossággal igyekeztem meghatározni, míg a faegyedek magasságát, melyeken a fészkek épültek ± 0,5 m 
pontossággal. A nádasban fészkelőknél cm pontossággal mértem a fészkek magasságát, míg a bejárónyílások kitettségének 
meghatározása iránytű segítségével történt. 

3. Eredmények 
A vizsgálat időszakában összesen 70 fészket sikerült megtalálni, különféle fa- és cserjefajokon. Ezek faj szerinti megoszlását az 1. 
táblázat mutatja be. Az egyes fafajok egyedeinek átlagos magasságát a 2. táblázat, a megtalált fészkek talajfelszín feletti magasságát az 1. 
ábra szemlélteti. 

Fafaj Esetszám  Fafaj Esetszám 
Füzek (Salix alba és Salix fragilis) 24  Ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) 7 
Rezgő nyár (Populus tremula) 18  Szilva (Prunus domestica) 2 
Fehér nyár (Populus alba) 10  Fehér akác (Robinia pseudoacacia) 1 
Kanadai nyár (Populus x euramericana) 7  Fekete bodza (Sambucus nigra) 1 

1. táblázat – Függőcinege fészkek különböző fa- és cserjefajokon 
Tab. 1. – Penduline Tit nests on tree and bush species with number of occassions 

Fafaj Lemért (db) Magasság 
min.-max. (m) 

Átlagos 
magasság (m) 

Füzek (Salix alba és Salix fragilis) 10 5-17 9,0 
Rezgő nyár (Populus tremula) 10 8-13 9,5 
Fehér nyár (Populus alba) 6 4-14 10,0 
Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) 5 5-7 6,0 
Kanadai nyár (Populus x euramericana) 4 6-16 10,0 

2. táblázat – Fészkes faegyedek magassági jellemzői 
Tab. 2. – Min-max and average heigths of the tree species with nests 

Az 1. ábra adatsorából megállapítható, hogy a fészkek több mint fele a 2 és 4 m közötti magasságban épült, valamint a leggyakoribb a 3 
m-es magasságban épült fészek volt, az esetek közel 20%-ában. Egy kivétellel minden fán egyetlen fészket találtam, egy esetben egy 
rezgő nyáron egymástól 1,5 m-re találtam két fészket, 8 és 7 m magasan, de nem sikerült kideríteni, hogy ugyanazon madár, vagy 
madarak építették-e mindkét fészket, avagy sem. 

Vizsgáltam a fészekbejáratok égtájak szerinti elhelyezkedését is (2. ábra). Figyelembe véve, hogy a területen az uralkodó szélirány az 
észak-északnyugati – bár az utóbbi években egyre nagyobb százalékban a déli is – a vártnak megfelelően a legtöbb bejárónyílás déli 
kitettségű volt (20%). 

 

 

 

 



24  SZÉLKIÁLTÓ 13. 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0

magasság (m)

db

 

 

14

11

5

6

10

5

11

8

É

ÉK

K

DK

D

DNy

Ny

Ény

 
1. ábra – A vizsgált fészkek száma az elhelyezkedési magasság függvényében 

Fig. 1. – Number of nests in function of the heigths ont he tree 
 2. ábra – A fészkek tájolása 

Fig. 2. – Facing the opening hole 

3.1. Nádasbeli fészkelések 
A szakirodalomból már régóta ismert volt, hogy a Fertőn a függőcinege nádszálakra is építi a fészkét. Ezt első alkalommal Breuer 
György bizonyította 1934-ben (Breuer, 1934) a tó hazai oldalán. Általában a második költésre érkeznek hozzánk észak felől azok a 
madarak, amelyek a június közepétől július elejéig terjedő időszakban kezdenek a fészeképítéshez (Glutz & Bauer, 1993). Az első 
megtalált fészkek után, kisebb-nagyobb rendszerességgel mindkét Fertő részről, hol írásban (Smuk, 1972; Kárpáti, 1983), hol csak 
szóban említésre kerülnek nádban talált fészkek, de sokszor akár egy évtizedig sincs hír újabbakról. Magam 1985-től rendszertelenül, 
1991 óta heti rendszerességgel járom a Fertő belső nádasait és csatornáit, ezen időszak alatt két alkalommal találtam a homogén belső 
nádasban fészket. Az egyik több kilométerre a szárazföldtől, egy csatorna partján spontán nőtt fűzön épült. Igazi, nádszálra épült fészket 
csak egyetlen évben találtam. 2000-ben június 24-én az 1250 m hosszú Püspök-csatornában találtam két épülőfélben lévő fészket, majd 
pár napra rá ugyanott egy újabbat. Ezt követően amennyire az időm engedte az akkor még járható, mintegy 45 km-nyi csatornából 39 
km-nyit bejártam fészekkeresés céljából. Fáradozásom eredményesnek bizonyult, mivel további nyolc épülő, vagy éppen elkezdett 
fészekkezdeményt találtam. Később két fészekről kaptam további hírt (Németh Á. és Fersch A. szóbeli közlése). Összesen tehát 13 
fészekről és fészekkezdeményről sikerült információt szerezni. Az előzőekben vázoltak alapján ez szinte „tömeges” fészkelésnek számít. 
Ezek a fészkek kivétel nélkül friss, azévi nádszálakra épültek, általában a csatorna fölé belógva. Később ez többnyire a fészek és a 
fészekalj pusztulását okozta, mivel számos csatornán rendszeres vízi közlekedés zajlott, részben a halászati, részben a határőrizeti 
tevékenységnek köszönhetően. A fészkek nagyrészt 0,4-1,7 m magasan épültek rendszerint egy szál nádra, de akadt kettőre épült, sőt 
olyan is amelyik három szálra lett szinte „rávarrva”. Minél előrehaladottabb volt a költés, a fészek annál mélyebbre lógott le a vízfelszín 
irányába, volt olyan is amelyik az elkezdődött tojásrakáskor majdnem beleért a vízbe. Ezt felkötöttem. A fészkek zöme a nádszálak 
csúcsi részére épült, illetve maximum 40 cm-re attól, néhány pedig a megtört nádszál alkotta háromszögbe épült. A fészkek közül csak öt 
jutott el a tojásos állapotig, és csak három a fiókák kirepüléséig. Négy csak fészekkezdemény maradt, legalább három pedig a nyomok 
alapján állati predációnak esett áldozatul. A fennmaradó három fészek valószínűleg antropogén behatás következtében semmisült meg, 
mivel ezek a tartó nádszállal együtt tűntek el. A nádszálakra történő fészeképítések hirtelen megjelenésére, majd eltűnésére sajnos nem 
sikerült magyarázatot találni. Az azóta eltelt években nem találtam újabb fészket a nádasban. 

4. Summary 
The nesting site preference of the Penduline Tit (Remiz pendulinus) was investigated at the lake Fertő between 1985 and 2003. 70% of 
the nests were found on trees of the size 6-13 m between the height 2 and 4 m on them. The opening hole faces mainly to the South. It 
was known from the literature that the species builds nests sometimes on the stems of reed. Along the study periode there was only one 
year (2000), when such a behaviour was detected in 13 occassions. Most of these nests were unsuccessful because the reed stems were 
broken down by the heavy nests. 
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Új fajok a Fertő madárfaunájában 2004 és 2007 között 
New bird species in the fauna of Lake Fertő between 2004 and 2007 

DR. HADARICS TIBOR 

A Fertő hazai részén előforduló madárfajok jegyzékét tíz évvel ezelőtt Hadarics & Pellinger (1993) állította össze. E fajlista az 1971-től 
1992. december 31-ig a Fertő magyarországi részén bizonyítottan előfordult madárfajokat tartalmazta, szám szerint 255 fajt. 
Megjegyzendő, hogy a listában szerepelt a csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola), de azon adatait, amelyek alapján a listára 
felvétetett még maguk a megfigyelők is bizonytalannak tartották (Siffer & Traser, 1975). A fajlista kiegészítéseként megjelent 
közlemények (Hadarics, 1995, 1999, 2006) alapján 1993-ban öt, 1994-től 1996-ig évente kettő-kettő, 1997-ben öt, 1998-ban kettő, 1999-
ben négy, 2000-ben három, 2001-ben egy, 2002-ben négy, 2003-ban egy új fajjal bővült a hazai Fertő-rész recens madárfaunája, ami 
összességében 286 madárfaj előfordulását jelentette 2003. december 31-ig. Az azóta eltelt négy évben újabb öt madárfaj előfordulását 
sikerült igazolni a vizsgált területen, velük a Fertő hazai részén 1971 óta előfordult madárfajok száma 290-re emelkedett. Ezen öt új faj 
adatait tartalmazza jelen közlemény. Már csak négy olyan madárfaj (kékcsőrű réce, reznek, talpastyúk, vízirigó) van, amelyeknek csak 
1971 előtti adatai vannak a hazai Fertőről, e fajok előfordulási adatait egy korábbi közleményben már összefoglaltam (Hadarics, 2006). 
Tehát összességében a Fertő-táj magyarországi részén a legújabb időkben (1971-től 2006. december 31-ig) bizonyítottan előfordult 
madárfajok száma 291, míg a területen valaha is (tehát a csak 1971 előtti adatokkal rendelkező négy fajjal együtt) előfordult madárfajok 
száma 295. 

A továbbiakban rendszertani sorrendben ismertetem a 2004. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakban a vizsgált területen 
előkerült új madárfajokat. 

Rövidcsőrű lúd (Anser brachyrhynchus): 2006. november 1-jén egy példányt látott a fertőújlaki Borsodi-dűlőben Tamás Á. és László 
Cs. A madár nyári ludak (Anser anser) között tartózkodott, és még aznap többen (Pellinger A., Fodor A. és társai, Hadarics T., Neuwirth 
N., Mogyorósi S.) megfigyelték és bizonyító fényképfelvételeket is készítettek róla. A rövidcsőrű ludat november 5-ig majdnem minden 
nap sikerült a területen megtalálni. November 5-től 11-ig viszont a szomszédos ausztriai Fertőzugban (Seewinkel) látták ezt a madarat 
több alkalommal (Arbesthau, Zicklacke). November 12-én közvetlenül a határon, a Fertőújlak falu melletti Fésűsben került szem elé 
(Pellinger A., Ferenczi M., Tar J., Zalai T.). Ezután hosszabb ideig nem látta senki, viszont november 25. és 30. között ismét az ausztriai 
Zicksee-nél figyelték meg. A fajnak ez volt a tizenharmadik hitelesített előfordulása Magyarországon. 

Kékszárnyú réce (Anas discors): 2006. április 10-én két nászruhás gácsért figyelt meg Mogyorósi S. a Fertőújlak melletti Cikesben. A 
madarakat még aznap többen (Hadarics T., Balaskó Zs., Szimuly Gy., Zalai T.) megfigyelték, és április 24-ig szinte minden nap látta 
őket valaki. Május 1-jén Pellinger A. az egyik madarat ismét megfigyelte ugyanott. Ennek az észak-amerikai fajnak ez volt az első 
hiteles előfordulása Magyarországon, az adatot a Nomenclator Bizottság DA kategóriába fogadta el, azaz a madarak eredete minden 
kétséget kizáróan nem dönthető el, de vélhetően vad eredetűek lehettek. Európában a kékszárnyú réce a harmadik leggyakoribb észak-
amerikai eredetű úszórécefaj. A Brit-szigeteken minden hónapból vannak adatai, de szeptemberben és októberben a leggyakoribb, 
Skandináviából viszont csak tavaszi adatai ismertek, ami arra utal, hogy az ősszel Európába kerülő madarak tavasszal megindulnak 
északi irányba. Ezek közül a tavaszi időszakban nyilván a kontinens belsejébe is eljuthatnak példányok, így a nálunk felbukkant két 
madár is ily módon kerülhetett a Kárpát-medencébe. 

Ugartyúk (Burhinus oedicnemus): 2007. augusztus 1-jén egy fiatal példányt figyelt meg a már majdnem teljesen kiszáradt fertőújlaki 
Nyéki-szálláson Hadarics T., Szász E., Pellinger A., Ferenczi M. és Horváth Zs. A madár nagy pólingok csapatával tartott. A következő 
napokban nem mutatkozott, viszont augusztus 9-én az egyébként partimadarak részére kirakott varsák egyikével sikerült megfogni és 
meggyűrűzni (Verseczki N. és társai). Augusztus 15–16-án, továbbá augusztus 24-én és 30-án ismét megfigyelték a Nyéki-szálláson 
(Tamás Á. és társai). A madár továbbra is egy nagypóling-csapattal mozgott, így néha azokkal együtt a szomszédos területeken is 
felbukkant, pl. szeptember 20-án (Hadarics T., H. Schramm) és 29-én (Tamás Á., Szász E., Kárász B.), valamint október 5-én (Németh 
M.) a Borsodi-dűlőnek az Ürge-domb mögötti részén látták, szeptember 25-én viszont a nagy pólingokkal együtt ismét a Nyéki-szálláson 
került szem elé (Hadarics T., Tamás Á.). Az ugartyúk egyébként 1901-ben költött Hegykő környékén, június 18-án Hegykőről két 
pelyhes fiókát küldtek Chernel Istvánnak (Mödlinger, 1979); viszont 1924. október 1-jén Breuer György – a Mödlinger (1979) cikkében 
leírtakkal ellentétben – nem Fertőszéplakon, hanem Lövőn látott ugartyúkot (Warga, 1926), s e megfigyelési hely már kívül esik a 
szűkebb értelemben vett Fertő-tájon, ez utóbbi adat egyébként a Fertő–Hanság Nemzeti Park madárvilágáról szóló legújabb összefoglaló 
közleményben (Bankovics et al., 2002) is tévesen – Fertőszéplak helymegjelöléssel – szerepel. Ennek megfelelően az ugartyúk fertői 
fajlistában már korábban is szerepelt (Bankovics et al., 2002), de a jelenlegi madárfaunába, azaz az 1971-óta előkerült madárfajok közé 
csak ezzel a 2007-es megfigyeléssel került. 

Bonaparte-partfutó (Calidris fuscicollis): 2004. május 9-én egy nászruhás ad. példányt figyelt meg és fényképezett le H. Spinler német 
madarász a fertőújlaki Borsodi-dűlőben. A madár havasi partfutók (Calidris alpina) csapatában tartózkodott. Másnap, május 10-én 
Pellinger A. és Dorogman Cs. is látta a madarat. A fajnak ez volt a negyedik hitelesített előfordulása Magyarországon. 

Csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola): 2005. április 23-án délelőtt Fertőújlak közelében, a Hansági-főcsatorna déli gátján – 
a CES-programban végzett gyűrűzés során – egy példányt fogott és gyűrűzött Molnár B. és Udvardy F. A madarat kezdetben foltos 
nádiposzátának tartották, de már akkor gyanús volt, hogy esetleg csíkosfejű lehet, így több fényképet is készítettek róla, amelyek alapján 
később kiderült, hogy az tényleg egy csíkosfejű nádiposzáta. 2005. április 30-án ugyanott egy újabb példány került hálóba (Laczik D., 
Sebe K., Ferenczi M., Tomor Á., Szász E., Kárász B., Bán B.), ezt a madarat is lefényképezték és meggyűrűzve szabadon engedték. A 
fajnak egyébként korábban is voltak irodalmi adatai a Fertőről, de ezek egy része a faj könnyű összetéveszthetősége miatt meglehetősen 
bizonytalan. A Hadarics & Pellinger (1993) által összeállított – a Fertő magyarországi részén 1971-től 1992. december 31-ig 
bizonyítottan előfordult madárfajokat tartalmazó – fajlistában a faj szerepelt, de azon adatait, amelyek alapján a listára felvétetett még 
maguk a megfigyelők is bizonytalannak tartották (Siffer & Traser, 1975), e megfigyelések valószínűleg fiatal foltos nádiposzátákra 
vonatkoztak. A korábbi időszakból is vannak irodalmi adatok a csíkosfejű nádiposzáta fertői előfordulására vonatkozóan. Fászl (1883) 
szerint a faj „némely esztendőben a Fertő partjain gyakori”, de feljegyzései szerint (Schenk, 1918) csak kétszer figyelte meg, 1882. 
szeptember 24-én és 1890. április 11-én (a megfigyelés pontos helye nem ismert). Schenk Jakab 1907-ben látta és gyűjtötte is a fajt a 
tavaszi vonulás során, de mai határainkon kívül, Illmicen (ma Illmitz) és Mosonbánfalván (ma Apetlon), sőt fészkelését is valószínűnek 



26  SZÉLKIÁLTÓ 13. 
 
tartotta (Schenk, 1918). Breuer György is azt írja, hogy többször megfigyelte, de fészkelve nem találta (Breuer, 1934). A csíkosfejű 
nádiposzáta korábbi egyetlen hitelesnek tekinthető – a Fertő hazai részéről származó – bizonyító példánya a Huszthy-féle gyűjteményben 
volt Lékán (Lockenhaus), a madarat a leltárkönyv tanúsága szerint maga Huszthy Ödön gyűjtötte 1892. szeptember 28-án Eszterházán 
(ma Fertőd) (Aumüller, 1966). 

Summary 

The list of bird species observed at the Hungarian part of Lake Fertő was prepared by Hadarics & Pellinger (1993). This species list 
contained bird species that assuredly occurred at the Hungarian part of the lake and surroundings between 1971 and 31st December 1992, 
a total of 255 species. Based on the articles that were published as a supplement to the species list (Hadarics, 1995, 1999, 2006) the 
recent bird fauna of the Hungarian part of the Fertő grew by 31 new species until end of 2003, that is altogether 286 bird species occurred 
until 31st December 2003. In the following four years (2004–2007) the occurrence of five further species could be proved on the 
investigated area. These are the following (in brackets the years of occurrence and in the case of rarer species the serial number of the 
record in Hungary): Pink-footed Goose (2006 – 13th for Hungary), Blue-winged Teal (2006 – 1st for Hungary, Category DA), Stone 
Curlew (2007), White-rumped Sandpiper (2004 – 4th for Hungary) and Aquatic Warbler (2005). Including these the number of bird 
species observed at the Hungarian part of the Fertő since 1971 increased to 291. This article contains the detailed occurrence data of 
these species. Four bird species were observed only before 1971 at the Hungarian part of the Fertő (Hadarics, 2006). So altogether the 
number of assuredly occurring bird species at the Hungarian part of Lake Fertő in recent times (from 1971 to 31st December 2007) is 
291, while the number of bird species that have ever occurred on the area (so together with the four species with data before 1971) is 
295. 
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Botulizmus okozta madárpusztulások Mekszikópusztán 2006-ban 
PELLINGER ATTILA 

A botulizmus a sekély, felmelegedő vizekben fellépő madárbetegség, amely izombénulást, majd az egyedek pusztulását okozza. A 
bénulást a Clostridium botulinum nevű baktérium által termelt toxin, a botulintoxin szervezetbe jutása okozza. A talajban élő baktérium 
időnként nagy tömegben szaporodik fel, ilyenkor akár tömeges madárpusztulás jelentkezhet. A Fertő magyarországi részén korábban 
nem tapasztaltunk botulizmus okozta elhullásokat. 1997 augusztusában, amikor az ausztriai Fertőzugban (Seewinkel) fellépett a 
betegség, néhány példány – egy csigaforgató (Haematopus ostralegus) és néhány sárgalábú sirály (Larus michahellis) – elhullását 
tapasztaltuk a Nyéki szálláson, de ezek a madarak minden bizonnyal már betegen érkeztek a területre. 

2006-ban a hűvös és csapadékos tavaszt követő forró és száraz nyár végén szokatlan elhullásokat tapasztaltunk az elárasztott Borsodi-
dűlőben illetve kezdetben a Nyéki-szálláson is, ahol ekkor még kevés öszegyűlt csapadékvíz volt. A tünetek, amelyeket a még élő 
egyedeken tapasztaltunk – a lábak és a szárnyak petyhüdt bénulása, szélsőséges lesoványodás, hasmenés – botulizmusra utaltak. Az első 
madártetemeket július utolsó hetében találtuk és október közepéig fordultak elő pusztulások. A tetemeket időnként összegyűjtöttük és 
meghatároztuk. Július 26-án tizenkettő, július 31-én negyvenhat, augusztus 3-án hét, szeptember 15-én tizenegy, október 8-án tizenkét 
madár tetemét találtuk meg. Az egyes begyűjtések alkalmával az összes tetemet összeszámláltuk. Mivel a gyűjtés nem volt rendszeres, és 
feltételezhető, hogy a megbetegedett vagy a már elhullott madarak egy részét ragadozók (róka, dolmányos varjú stb.) elfogyasztották, 
valószínű, hogy a pusztulás mértéke a tapasztaltnál nagyobb volt. A begyűjtött tetemek faji megoszlása a következőképpen alakult: 

Faj Példány 
Sárgalábú sirály (Larus michahellis) 24 
Dankasirály (Larus ridibundus) 19 
Pajzsoscankó (Philomachus pugnax) 18 
Csörgő réce (Anas crecca) 9 
Bíbic (Vanellus vanellus) 4 
Gulipán (Recurvirostra avosetta) 4 
Réti cankó (Tringa glareola) 3 
Nagy kócsag (Egretta alba) 1 
Nyári lúd (Anser anser) 1 
Gólyatöcs (Himantopus himantopus) 1 
Temminck-partfutó (Calidris temminckii) 1 
Tőkés réce (Anas platyrhynchos) 1 
Kormos cankó (Tringa erythropus) 1 
Parti lile (Charadrius hiaticula) 1 
Σ 88 

A későbbiekben – valószínűleg az időjárás hűvösebbre fordulása miatt – már nem tapasztaltunk elhullásokat. Bár a vizsgálati terület 
elárasztásain tizenöt év alatt nem tört ki hasonló járvány, a jövőben ismét számítani kell rá. A Mekszikópusztától északra fekvő Fertőzug 
(Seewinkel) szikes tavain e betegség már több alkalommal okozott kisebb mértékű vagy éppen tömeges elhullásokat, amelyeket 1982–
1998 között Grüll & Rauer (2000) vizsgált. Ennek során nem sikerült határozott összefüggést találni a pusztulás mértéke és az 
előfordulás éveinek vízállása vagy időjárása között. Az elhullások a Fertőzugban elsősorban az ott tömegesen előforduló fajokat, főként a 
tőkés récét (Anas platyrhynchos), a csörgő récét (Anas crecca), a kanalas récét (Anas clypeata), a szárcsát (Fulica atra) és a dankasirályt 
(Larus ridibundus) érintették. Jelentős különbség a két területen tapasztaltak között a sárgalábú sirály tetemek magas száma 
Mekszikópusztán, illetve mindössze 1%-os aránya a Fertőzugban. 

Bird mortality, caused by avian botulism at Mekszikópuszta in 2006 
In the end of the hot and dry summer (after cool and wet spring) in 2006 we observed unusual bird mortality in the flooded area of 
Mekszikópuszta. The symptoms were much like paralysis caused by avian botulism. Although botulism has caused considerable 
mortality in the Austrian side of the Lake Fertő (Lake Neusidl) earlier, there were only few individuals died in 1997 in the Hungarian 
part. The 88 individuals we collected mostly belonged to gulls and shorebirds. The disease has ceased in the beginning of October. 
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Nagy póling (Numenius arquata) fészkelése a bősárkányi Öreg-Hanyban 
VÁCZI MIKLÓS 

A nagy póling (Numenius arquata) korábban elterjedt fészkelő volt a Hanságban (Fülöp Tibor és Sipos Tibor szóbeli közlése). 
Napjainkban inkább csak vonuláskor figyelhető meg a Fertő–Hanság Nemzeti Park élőhely-rekonstrukciós területein. Legközelebbi 
fészkelőhelye tudomásom szerint a Mosoni-síkság, ahol több alkalommal költött (Laczik, 1999). 

Ezért volt érdekes, amikor 2005. június 14-én a Bősárkány melletti, ún. Öreg-Hany kaszálóréten végzett területbejárás során fiókáját 
féltő nagypóling-párt figyeltem meg. A rét északnyugati szélén, amely némileg magasabban fekvő, rövidebb füvű, mint a terület többi 
része, rá is bukkantam egy fűben szaladó, kb. háromhetes (még röpképtelen) nagypóling-fiókára. A madár éles sípoló hangot hallatva 
hosszú lábain villámgyorsan közlekedett a magas fűben, ezért sem fotózásra, sem gyűrűzésre nem volt lehetőség. Mivel ezt a fióka 
hangot más irányból is hallottam, ezért úgy gondolom, hogy két fióka lehetett. 

Nesting of Eurasian Curlew (Numenius arquata) in the Öreg-Hany at Bősárkány 

Formerly Eurasian Curlew was a widely distributed nesting bird in the Hanság region, with no present day nesting records. Nesting in a 
hayfield in the Öreg-Hany at Bősárkány has been proved with observation of youngsters on 14th June 2005.  
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Réti fülesbagoly (Asio flammeus) 2004–2005 évi mozgalmai a Kisalföldön 
VÁCZI MIKLÓS 

A réti fülesbagoly (Asio flammeus) hazánk nem rendszeres fészkelője, de korábban gyakran megjelent a Hanságban (Kovács, 2000). A 
Fertő mellékén is fészkelt 1992-ben a Hansági-főcsatorna töltésén és a mekszikópusztai Körgát melletti gyepen (Hadarics et al., 1993). 
1991–92-ben több telelő csapat volt ismert a Hansági-főcsatorna töltésén, a mekszikópusztai Cikesben és a Fésűsben. Ezt követően 2001-
ig szórványos megfigyeléseit ismerjük (1-2 pld.), majd évekig nem került szem elé (Pellinger Attila szóbeli közlése). 

A 2004/2005-ös télen és az azt követő költési szezonban azonban a Kisalföld számos pontján előkerült. Ilyen nagyszámú jelenléte – 
amely nyilvánvalóan összefüggött az ezévi mezeipocok-gradációval – a korábbi években nem volt megfigyelhető. Telelő példányokat 
láttam a Fertőújlak melletti Ürge-dombon (max. 12 pld.), kivágott ezüstfa halomba rakott ágai között, illetve a fűben ülve, zsombékos 
legelőn Sarród külterületén (3 pld.), magassásos mocsárréten a Hanságban (1-7 pld.), továbbá ugaroltatott szántón a Mosoni-síkságon 
(max. 17 pld.). Fertőd környéki lakosok is beszámoltak arról, hogy az Ikva patak töltéséről, a fűből ugrasztottak fel öt-hat baglyot 
vadászat közben. Ezek a példányok heteken át ugyanott megtalálhatók voltak. 

Költési időben – áprilistól júliusig – is több helyen megfigyeltem rendszeresen nászrepülő, fiókáját féltő vagy a földről felugró 
példányokat Hegyeshalom (három helyen), Mosonszolnok (két helyen), és Acsalag (négy helyen) térségében. Kirepült fiatalokat pedig 
Hegyeshalom-Márialiget (három család), valamint Acsalag (egy család) külterületén, kaszálóréten, illetve szántók belvizes foltjain vagy 
szegélyében. 

A fentiek alapján 2005-ben a Kisalföldön legalább tíz pár kísérelt meg költeni, azonban csak négy esetben tudtuk ezt (kirepült fiókák 
megfigyelésével) bizonyítani. 

Activities of Short-eared Owl (Asio flammeus) in 2004–2005 on the Kisalföld (Little Hungarian Plain) 

There was no proof of nesting of Short-eared Owl (Asio flammeus) since the beginning of the 1990s in the Kisalföld (Little Hungarian 
Plain). It, however, shown up during the winter 2004/2005 and the following nesting season in quite a few locations. I found adults 
protecting youngsters or being flushed from the ground in Hegyeshalom (three localities), Mosonszolnok (two localities) and Acsalag 
(four localities). Flying youngsters have been observed at Hegyeshalom-Márialiget (three families), and Acsalag (one family). They’ve 
been staying around hayfields, near inland water or hedge of arable fields. 
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A behurcolt tölgy-selyemlepke (Antheraea yamamai Guérin-Méneville, 1861) 
(Saturniidae: Lepidoptera) megjelenése a Soproni-hegyvidéken 
SÁFIÁN SZABOLCS & SZEGEDI BALÁZS 

Az Antheraea yamamai első hazai adatai az 1950-es évekből a vas megyei Csákánydoroszló környékéről ismertek (Uherkovich, 1984). A 
faj Délkelet-Ázsiából Ausztriába (jelenleg Veliki Slatnik, Szlovénia) történő behurcolása után intenzív terjedésbe kezdett, főleg déli és 
keleti irányban: meghódította Délnyugat-Magyarországot, megtelepedett Dél- és Kelet-Ausztriában, Horvátországban, Szerbiában és 
Észak-Olaszországban, jelenleg is terjedésben van Bosznia–Hercegovinában, és vannak adatai Romániából, Németországból 
(Bajorország) és Csehországból is (Pittaway, 2000). Erősröptű, tölgyfogyasztó fajként ismerve dunántúli tölgyeseink mentén számítani 
lehetett hazai továbbterjedésére, amelyet a kapuvári fénycsapdából való előkerülése (Benedek et al., 2002) is alátámasztott, azonban 
Sopron környékéről a legutóbbi évekig nem került elő. Első Sopron környéki adatát Udvardy F. szóbeli közlése alapján ismerjük, 
Ágfalva község belterületén figyeltek meg egy példányt 2006 augusztusának elején, majd szintén Ágfalván került elő egy kb. két éve 
gyűjtött és konzervált példány. A szerzők kevertfényű izzó (160 W HMLI) fényén gyűjtöttek több hím példányt 2006. augusztus 26-án és 
szeptember 2-án a Soproni-hegységben lévő Asztalfőn, a Roth Gyula kísérleti szálalóerdőben, lucfenyő elegyes bükkösben, míg két 
nőstény példány repült szintén 160 W-os fényforrásra a Soproni-hegységben lévő Hidegvíz-völgyben, a volt határőrőrs mellett (2006. 
augusztus 29.). Ez utóbbi lelőhelyén az erdőállományok főleg erdei- és vörösfenyővel elegyes gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, az 
erdőszegélyekben némi kocsányos tölggyel. Az A. yamamai itteni felbukkanása meglepetésszerű volt, mivel a Soproni-hegyvidéken 
folyamatosan működik erdészeti előrejelző fénycsapda, amelynek anyagából a faj még nem került elő (Leskó & Ambrus, 1998), a 
hegyvidék további területén pedig a Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület Nyugat-magyarországi Területi Csoportja végez 
intenzív lepkefaunisztikai vizsgálatokat, azonban adataik között sem szerepel az A. yamamai korábbi előfordulása. A faj hazai ismert 
elterjedési területén belül (Somogy, Baranya és Zala megye, Őrség stb.) általában gyakori. Megjelenése – lévén Európa (meghonosodott) 
legnagyobb szárnyfesztávú (110–152 mm) lepkéje (Vojnits et al., 1991; Pittaway, 2000) – általában nagy feltűnést kelt, mint az történt az 
ágfalvi példány esetében is. Ezért sem valószínű, hogy a faj hosszabb ideje tagja a Soproni-hegység faunájának, sokkal inkább 
feltételezhető jelenkori betelepülése, amely a terjedés sebességét ismerve (Uherkovich, 1984) nem meglepő. Mivel asztalfői lelőhelye 
csak mintegy 1 km-re van a magyar–osztrák államhatártól, biztosra vehető, hogy a faj az ausztriai oldalon (Rozália-hegység, Burgenland) 
is előfordul. Behurcolt, esetenként invazívként fellépő fajról lévén szó, további terjedésének vizsgálata indokolt lenne, bár eddig sem 
erdővédelmi jelentősége (részleges vagy teljes defoliáció), sem természetvédelmi szempontból okozott esetleges kára (őshonos 
tölgyfogyasztó fajok kompetítora) nem vált ismertté, ezirányú specifikus kutatások sem folytak. 

The appearence of Japanese Oak Silkmoth (Antheraea yamamai Lepidoptera: Saturniidae), an introduced species in 
the Sopron Mountains (North-West Hungary) 
Antheraea yamamai was first reported from Csákánydoroszló, Vas county in Hungary in the 1950s. The dispersion is caused by an 
accidental introduction of the species into Austria (present day Slovenia) from South-East Asia in 1868. This giant (wingspan: 110–152 
mm), oak feeding Saturniid moth became widespread and common in south-western Transdanubia incl. Somogy, Baranya and Zala 
counties, and the Őrség, although never been found in the northern areas apart from a few records in Kapuvár (light trap). New records 
(2006) from the Sopron Mts. north-western Hungary indicate that A. yamamai continues its present day dispersion to the north since no 
specimens have been found in the material from the permanent forestry light trap operates in the Sopron Mountains between 1962–1998. 
The locality of the records make it almost certain, that A. yamamai is present and possibly breeds in the adjacent Austrian part of the 
Sopron Mountains (Rosalia Mountains, Burgenland). 
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Közönséges szemeslepke (Arethusana arethusa [Denis et Schiffermüller], 1775) 
szürkületi aktivitása (Lepidoptera: Nymphalidae) 
SÁFIÁN SZABOLCS, SZEGEDI BALÁZS & HORVÁTH ÁGNES 

Egyes trópusi szemeslepkék (Satyrinae: Melanitini) szürkületi, éjszakai aktivitása közismert (LARSEN 2005, WYNTER-BLYTH 1982). A 
hazai nappali lepkékkel foglalkozó irodalmak azonban nem említenek éjjeli, sem szürkületi aktivitást (GOZMÁNY 1968, RONKAY 1986), 
azonban az ERTI előrejelző fénycsapdái kisebb-nagyobb rendszerességgel fognak nappali lepke egyedeket (SZABÓKY szóbeli közlés, 
HORVÁTH 2007), ennek okai azonban minden bizonnyal speciális időjárási körülményekben, esetenként éjszakai vándorlásban 
keresendők. 

2007. VII. 27-én a szerzők a Fertőrákos melletti mészkőbányában lámpáztak. A lámpa begyújtása előtt, kb. 2100-kor a szürkületben több 
lepkét is megfigyeltek, amelyek a szemeslepkékre jellemzően közepesen erőteljesen, bukdácsolva repültek. Az egyik példány egy kb. 3 
méter magas feketefenyőt (Pinus nigra) repkedett körbe, majd megült az egyik ágon. Ekkor került meghatározásra a faj, amely 
közönséges szemeslepkének (Arethusana arethusa [Denis et Schiffermüller], 1775) bizonyult. A lepke a várakozásunk ellenére sem 
húzta be az elülső szárnyait a hátulsó mögé (tipikus szemeslepke pihenőhelyzet), a közeledésünkre felrepült, a sötétedés miatt azonban 
gyorsan elvesztettük szem elől. További meglepetést okozott, hogy a megfigyelt példánytól mintegy 500 méterre elhelyezett 160W-os 
kevertfényű lámpán a későbbiekben megjelent egy másik A. arethusa példány, amely igen aktívan viselkedett a mesterséges fényen, 
közel két órán keresztül ott tartózkodott, majd elhagyta a fénykört. Egyes időjárási körülmények bizonyosan befolyásolják a nappali 
lepkék aktivitását, ilyenkor előfordul, hogy megjelennek fényen (2007. VII. 08-án Sáfián Szabolcs és Szegedi Balázs egy közönséges 
ökörszemlepkét (Aphantopus hyperanthus Linnaeus, 1758) figyeltek meg a Soproni-hegyvidéken), azonban a sötétedéskor megfigyelt 
példány nyílt területen, minden látható külső hatás nélkül, „normálisan” repült, pihenőhelyet keresett, majd megült. Zavarásra azonnal 
felrebbent, ellentétben az ilyenkor pihenő fajokkal, amelyeket a szerzők megpróbáltak felzavarni: ezüstkék boglárka (Polyommatus 
coridon Poda, 1761) több hím ült a virággombokon, amelyek zavarásra sem repültek fel, illetve egy nőstény példány felrebbent, esetlenül 
repül pár másodpercig, majd leejtette magát az aljnövényzetbe. Szintén megpróbáltunk felzavarni egy rezedalepkét (Pieris (=Pontia) 
edusa Fabricius, 1777) amely a pihenőhelyzetből nem repült fel. Ezek a megfigyelések mind arra mutatnak, hogy az A. arethusa más 
trópusi szemeslepkékhez hasonlóan az esti, szürkületi órákban is mutat természetes aktivitást.  

Activity of False Grayling (Arethusana arethusa ([Denis et Schiffermüller], 1775) butterfly at dusk (Lepidoptera: Nymphalidae) 

A specimen of False Grayling (Arethusana arethusa [Denis et Schiffermüller], 1775) – flying actively around a Black Pine tree – has 
been observed at dusk in a limestone quarry at Fertőrákos (NW Hungary). The behaviour of the specimen seemed to be normal and not 
caused by an alarm of predators or special weather circumstances. Another specimen was found later at light (160 W mixed light) of a 
moth lamp some 500 metres away. Nocturnal activity is not unusual among Satyrids in the tropics (Satyrinae: Melanitini), but there were 
no previous records of any species from Hungary apart from some specimens found in light traps.  
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A Szerzőkhöz 

A SZÉLKIÁLTÓ elsősorban a Kisalföld területéről, esetenként a nyugat-dunántúli régióból 
származó természetvédelmi és madártani kutatások, monitoring eredmények publikálására 
alapított folyóirat. Közlésre elfogadunk más állatcsoportokkal kapcsolatos, illetve botanikai 
témájú eredeti írásokat is erről a területről. Esetenként más magyarországi, illetve 
Magyarországgal határos országok, kivételesen más európai területek madárvilágáról, 
természetvédelméről szóló cikkeket is leközlünk, amennyiben azok tárgyát, eredményeit vagy 
metodikáját a Szerkesztőség hasznosnak ítéli meg. Hasonló szempontok figyelembevételével 
fogadunk el általános zoológiai vagy botanikai problémákkal foglalkozó írásokat. A szakmai 
színvonal és a folyóirat küllemének biztosítására, nem utolsósorban a szerkesztői munka 
egyszerűsítése érdekében a beküldött írásokkal szemben a jövőben az alábbi feltételeket szabjuk 
meg: 

• a SZÉLKIÁLTÓ-ba szánt írásokat lehetőleg a tudományos közleményekben szokásos 
módon (bevezetés, anyag és módszer, eredmények, diszkusszió, összefoglalás) kérjük tagolni, 
amennyiben a feldolgozott téma jellege ezt nem teszi lehetővé, esetenként más tagolást is 
elfogadunk. A szövegeket számítógéppel szerkesztve, szövegformázás nélkül, valamely 
általánosan ismert szövegformátumban, egy példányban, elektronikus adathordozón vagy 
elektronikus levél mellékleteként kérjük beküldeni a Szerkesztőség címére. Kézírásos, 
írógéppel írt anyagokat nem fogadunk el. Az angol nyelvű összefoglaló elkészítését rendesen 
a szerzőtől várjuk. Az irodalomjegyzéket a szöveg végére kell elhelyezni, tagolása a jelen 
lapszámban használt módon készüljön. A táblázatokat, grafikonokat külön állományban, 
lehetőleg MS Excel formátumban, fekete-fehér és szürkeárnyalatos színekkel formázva 
kérjük. A szövegben egyértelműen hivatkozzunk rájuk, az állományok, illetve az egyes 
táblázatok vagy grafikonok elnevezése egyezzen a szövegben elhelyezett hivatkozásokkal. A 
grafikus ábrákat, térképeket jpg vagy cdr formátumban, ugyancsak a szürkeárnyalatos 
megjelenítésnek megfelelő módon színezve kérjük elkészíteni, 

• a cikkeket magyar, német vagy angol nyelven kérjük beküldeni, más nyelven írt cikkeket nem 
fogadunk el. A magyar nyelvű írásokhoz angol összefoglalót közlünk, ha a Szerző írását 
német vagy angol nyelven kívánja megjelentetni, magyar nyelvű összefoglalót kérünk. 

• a folyóirat terjedelmének egy részét ún. rövid közlemény formájában közlésre kerülő, 
legfeljebb két nyomtatott oldal terjedelmű írások számára tartjuk fenn, amelyek szerkezeti 
tagolás nélkül, rövid angol összefoglalóval kerülnek publikálásra 

• fényképek megjelentetésére nincs lehetőség. 

A beküldött írásokat szakmai lektorálásra kiadjuk, szükség esetén javításra visszaküldjük. 

 

2008-ban az év 
madara a kanalasgém! 
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