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EGYESÜLETI ÉLET
Visszatekintés 2006-ra
Looking back on 2006
The article lists the projects in 2006. Those not mentioned in the rest of the newsletter are:
general assembly in February, participation in the 7th Meeting of Bird Ringing at Budapest,
Birds’ Christmas in December, applications for funding.

2006. február 11-én tartottuk rendes évi és egyben tisztújító közgyűlésünket a
Berzsenyi Dániel Főiskolán. A közgyűlés elfogadta az egyesület 2005. évi pénzügyi
beszámolóját, a 2006. évi munkatervét és költségvetését. A közgyűlés végén
Dankovics Róbert „Rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) a Hanságban” című,
diavetítéssel egybekötött előadását hallgatták meg a résztvevők.
Márciusban a Madarak és Fák Napja Országos Vetélkedő területi fordulóját
Kelemen Tibor szervezte Szombathelyen, amelyen 9 csapat vett részt.
Áprilisban

harmadszor

indítottuk

el

az

Állandó

Ráfordítású

Helyek

madámonitoring-madárgyűrűzési programunkat a Tömördi Madárvártán. Április 01-tól
április 09-ig rendeztük meg a tavaszi Tömördi Természetvédelmi és Madárgyűrűző
Táborunkat. A Madarász Suli és Madarász Ovi nevelési programunk keretében
havonta két alkalommal rendeztünk foglalkozásokat.
Az MME tavaszi rendkívüli tisztújító küldöttközgyűlésén Bánhidi Péter, Lőrincz
Csilla, Polovitzer Péter és Ruff Andrea képviselte Vas megyét, ahol Bankovics Attila
személyében új elnököt, illetve új elnökséget is választottak a küldöttek.
Májusban kiállítást rendeztünk az MMIK és egyesületünk által meghirdetett
“Madáretetőm

madarai”

című

pályázatra

beérkezett

rajzokból

és

egyéb

pályaművekből. A pályázaton több mint száz gyermek vett részt. A kiállítás
megnyitóján adtuk át a legjobb pályázóknak a könyv és egyéb jutalmakat.
A költési, vegetációs időszakban folyamatosan végeztük a fehér gólya,
gyurgyalag és kétéltű állományfelméréseket, valamint a florisztikai adatgyűjtéseket.
Szükség esetén megtettük a védelmi intézkedéseket, tárgyalásokat. Körmendi
munkacsoportunk augusztusban szervezte meg szokásos madárgyűrűző táborát a
Pinka-patak mellett. Július 31-től november 11-ig folyamatosan működött az őszi
Tömördi Természetvédelmi és Madárgyűrűző Táborunk. A program állandó
alkalmazottja Gabnai Henrietta volt. A Herman Ottó Szakközépiskola vadász szakos
tanulói szakmai gyakorlatuk, a BDF biológia szakos hallgatói pedig ökológia
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terepgyakorlatuk egy részét idén is a madárvártán töltötték. A söptei mezőgazdasági
szövetkezet közreműködésével a rétek egy részét ez évben is kezelni tudtuk gépi
szárzúzóval. Az idei madárgyűrűzést is vidám bulival zártuk.
Október 7-8-án a tömördi tó környékére szervezett madármegfigyeléssel
bekapcsolódtunk a Nemzetközi Madármegfigyelő Nap akcióba. Az MME IV.
Országos Gyűrűzőtalálkozóján, valamint a Gyűrűző- és Vonuláskutató Szakosztály
rendes évi közgyűlésén (Budapest, 2006. október 29-30.) Gyurácz József és
Polovitzer Péter képviselte csoportunkat. Gyurácz József előadást tartott a Tömördi
Madárvártán

végzett

madárgyűrűzés

és

madárvonulás-kutatás

2006.

évi

eredményeiről. A szakosztály közgyűlése a szakosztály vezetőségébe újabb öt évre
megválasztotta Gyurácz Józsefet.
A téli madáretetéshez idén 12 q napraforgót osztottunk szét aktív tagjaink
között. December 30-31-én a Madárkarácsony megrendezésével búcsúztunk az
óévtől.
A kutatási és védelmi tevékenységünk anyagi hátterének biztosításához több
pályázatot készítettünk 2006-ban is. Ezek közül a Környezetvédelemi Alap
Célelőirányzathoz benyújtott pályázatunk kapta a legtöbb támogatást. Ez évi
tevékenységünkről is többször hírt adtunk különböző lapokban, tévékben.
Tagtársainknak köszönjük áldozatkész segítségét és további eredményes
munkát kívánunk!
A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület vezetősége

Jégmadár (Alcedo atthis)
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TERMÉSZETVÉDELEM
Vas megye fehér gólya (Ciconia ciconia) állománya 2006-ban
Barbácsy Zoltán
9941. Őriszentpéter, Siska szer 2., e-mail: tringa21@freemail.hu
Z. Barbácsy: The White Stork Population of Vas County in 2006
In 2006 altogether 345 nests of stork were written down. 229 nests among these were
inhabited in some amount and from these pairs brooded in only 189, that showed a 5.5 %
decrease in comparison with last year’s results. Pairs, who raised their nestlings
successfully, took care for 2.05 nestlings on average.

A tavalyi katasztrofális év után csak jobbat vártunk a sok megpróbáltatáson
átment gólyáknak, a magyar nép kedves madarainak. Nem így történ, úgy látszik a
rossz után, van még rosszabb.
2006-ban összesen 345 fehér gólyafészek került összeírásra. 229 volt lakott
valamilyen szinten, és ebből mindössze 189 fészekben költöttek párok (HPa), ami a
tavalyi évhez viszonyítva 5,5 %-os csökkenést jelent. A fészkelő párok számát
tekintve a jelenlegi szint, az 1996-os csúcshoz képest 56 %-ra süllyedt. Az utóbbi tíz
év adataiból számított, jól illeszkedő (R2= 0,888, p< 0,01) lineáris egyenlet alapján,
ha a tendencia nem változna 2021-ben láthatnánk az utolsó fészkelő párt Vas
megyében.
Az elmúl tizenöt évben egy rossz gólyás év (1991) és két katasztrofális év
(1997, 2005) volt, amit nem tudott kiheverni az állomány. Ebben az időszakban a
párok csökkenő létszáma és a rossz évek alacsony fiókaszaporulata miatt, összesen
mintegy 1500 fiókával kevesebb nevelődött fel a vasi fészkekben, ami nagyon
hiányzik az utánpótlás létszámából. Jellemzővé vált, hogy évtizedes, régi fészkek
üresednek meg, miután az öreg gólyák elpusztulnak a vonulási útjukon vagy telelő
területükön Afrikában. Az előbbi okok miatt komoly állománykicserélődés, fiatalodás
figyelhető

meg,

ami

viszont

egyelőre

megingatta

a

költés

biztonságát,

folyamatosságát. A fészkeléssel kapcsolatos viselkedésük, fészeképítési kedvük és
fészekhűségük előnytelen irányban változott. Leginkább ezek a gólyák gyarapítják a
HB 1,2 kategória számát, melyek költés nélkül, csak átmenetileg tartózkodnak a
fészeknél. Idén 32 helyen volt ilyen szituáció, ami magas érték, a fészkek 14 %-a. A
megüresedett fészkek újbóli elfoglalása csekély arányú. Egyszóval most kevés a
családlapításban komolyan tevékenykedő gólya pár.
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2006-ban tovább emelkedett a megüresedett fészkek száma, a tavalyihoz
képest 12 %-kal emelkedett . 1996-ban még csak 17, idén már 116 fészek volt üres
Vas megyében, ami az összes fészek 33,6 %-át teszi ki. 8 fészekben tartózkodott
pár nélküli gólya. Idén is sok fészekre később érkeztek a gólyák tavasszal, sőt az
elmúlt években egyre számosabbá vált, a korábbi március végi érkezés helyett, az
április közepére, végére vagy május elejére tolódó tavaszi érkezés. Ez szintén a
megtelepedő gólyák fiatalabb korára utal.
A fiókákat sikerrel felnevelő párok (HPm) átlagosan 2,05 fiókát gondoztak, ami
az addigi leggyengébb tavalyinál is alacsonyabb volt. Ennek oka egyértelműen az
idei május második és június első felének hideg csapadékos időjárása, ami a lehető
legrosszabbkor jött. A pontosan ebben az időben kikelő fiókák, az első két hétben,
alig pelyhesen elég érzékenyek. Hőszabályozásuk még nem tökéletes, nehezebben
viselik az időjárás viszontagságait és a kórokozók támadását. A szülők ugyan
melengetik kis fiókáikat, de nagy esőzések alkalmával a fészek akkor is beázik, és
sokszor vizes szivacshoz hasonló közegben fekszenek a fiókák. A fejlemény
könnyen elképzelhető. Idén több fészeknél a teljes fészekalj elpusztult. Az ilyen,
helybélieket

megdöbbentő,

szomorú

jelenségnél

a

laikusok

felvetették

a

madárinfluenza esetleges hatását, de ez eleve valószínűtlen volt, és nem is nyert
igazolást. 2006-ban a kétfiókás fészkek voltak túlsúlyban (41 %), négy fióka egyik
fészekben sem nevelődött fel, ami a 21. éve végzett megyei gólyaszámlálás alatt
egyszer sem volt tapasztalható. Átlagban 13-14 % szokott lenni, a leggyengébb
évben is 7-8 %-ot képviselt, de volt, amikor 24 %-ot tett ki. A gólya párokra (HPa)
számított szaporodási ráta (JZa) igen alacsony 1,48 fióka/pár volt.
Az állomány jelentős csökkenéséhez hozzájárult az idei kedvezőtlen időjárás
is, de a körülmények alapján feltételezhető, hogy a valódi okok többsége nem Vas
megyéhez kötött, mindazonáltal a fehér gólyák védelme érdekében minden
szükséges lépést meg kell tenni, hogy gyermekeink, unokáink a 2021. év után is
gyönyörködhessenek e kedves madár közeli jelenlétében.

♣
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A gyurgyalag (Merops apiaster) és a partifecske (Riparia riparia)
fészkelőtelepeinek helyzete Vas megyében 2006-ban
Gruber Ágnes
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, 9941 Őriszentpéter, Siska szer 26/a,
e-mail: guber@onp.kvvm.hu guber@onp.kvvm.hu
uber@onp.kvvm.hu uber@onp.kvvm.hu
Á. Gruber: The condition of nestling settlements of the Bee-eater and the Sand Martin
in Vas County in 2006
We examined 34 sandpits and pebble pits in 2006, among which 23 showed the nestling of
either the bee-eater or the sand martin. This year we checked the nestling of altogether 94
pairs of Bee-eater and 77 pairs of Sand Martin in Vas County.

Mint ahogy az már hagyomány, 2006-ban is a Chernel István Madártani és
Természetvédelmi

Egyesület

és

az

Őrségi

Nemzeti

Park

Igazgatóság

együttműködve, közösen mérte fel a Vas megyei a gyurgyalag és a partifecske
fészkelőtelepeket. A munkában az Igazgatóság több munkatársa, Kóródi Blanka,
Szentirmai István, Schubert Zoltán, illetve az Egyesület tagságából Benke Szabolcs
és Varga László adta át megfigyelési adatait.
A nyár folyamán 35 régebben ismert és újonnan felfedezett költőhelyet, illetve
jelenleg homok-, illetve kavicsbányaként bejegyzett, potenciális helyet ellenőriztünk
le a megyében. Ezt a tevékenységet az elkövetkező évekhez hasonlóan szeretnénk
még tovább folytatni. A bejárt helyszínek közül 23 helyen találtuk gyurgyalag,
partifecske vagy mindkét faj költését.
A Rába parti telepek szempontjából az idei év tavaszi árvize ismét nem
kedvezett a költésnek. A csákánydoroszlói telepre is megérkeztek a partifecskék, de
az ár elmosta a telepet, a fal nagyrészt leomlott, elhagyták a madarak. A
molnaszecsődi part is valószínűleg többször víz alatt volt, költésnek nyomát sem
találtuk. Egy új telepet talált Schubert Zoltán Csákánydoroszló felett, ahol a
gyurgyalagok sikeres költése a Rába egyik partján taláható magas partfalnak
tudható.
A homok-, illetve kavicsbányák, kubikgödrök területén viszonylag nagy
egyedszám változásokat tapasztaltunk mind a gyurgyalag, mind a partifecske
költőpárok esetében (ld. az ábrát).
Bögötén a lerézsűzés következtében teljesen megszűnt a korábbi telep. Több,
már régóta létező telepen nem tapasztaltunk költést, mint például Pácsonyban.
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Viszont néhány olyan telepen, ahol az elmúlt években csönd volt, megjelentek a
költőpárok, így például Köcsk és Halastó esetében. A merseváti működő
homokbányában talán az egyeztetéseknek köszönhetően kímélték azokat a
falrészeket, ahol a partifecskék költenek

A gyurgyalag és partifecske költőállomány Vas
megyében

költőpár

1200
1000
800

gyurgylag

600

partifecske

400
200
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

év

A 2005-ös esztendőben nagy károkat szenvedett olaszfai telepre kevés madár
tért vissza, mindössze 5 gyurgyalag pár költött, s egyetlen partifecske sem.
A Vas megyében költő gyurgyalagok és partifecskék helyzete egyre
kritikusabb. Sajnos 2006-ban az általunk ismert telepeken költött állomány mindkét
faj esetében 100 pár alá csökkent. Ez nagyrész azért alakulhatott így, mert egyre
több a felhagyott bánya, amelyekben régebben jó feltételeket találtak a madarak, de
mára elnéptelenedett, mert a bányászat hiányában a fák, a cserjék és a lágyszárú
növények benövik, az omlások következtében rézsűsödik. A helyzet javításához az
élőhelyek rekonstrukciójára van egyre nagyobb szükség. A meglévő költőhelyekre
pedig nagyobb figyelmet kell fordítanunk a költési időben, hogy az ott költő
madarakat ne érje zavarás. Mindezekhez örömmel fogadjuk olyanok jelentkezését,
akik segítségünkre tudnak lenni eme munkában. Vas megyében bizonyára még
mindig vannak olyan gyurgyalag és partifecske költőtelepek, amelyekről ismereteink
hiányosak, továbbra is folyamatosan keresünk új helyeket, ezért örömmel fogadunk
minden információt.

A részletes adatokat a következő táblázat tartalmazza:
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gy., pf.
gy.
gy.
gy.

0
2
0
0
1
6
0
0
6
3
0

4
0
2
0
1
5
1
0
0
3
0

0
0
0
0
5
2
30
0
0
0
0

0
0
0
0
20
0
12
0
0
0
0

Fajok

Bérbaltavár - homokbánya
Bérbaltavár-Szőlőhegy
Bozsok - régi homokbánya
Bögöte - homokbánya
Csákánydoroszló - Rába
szakadópart
Egervölgy - homokbánya
Gersekarát - TSZ
Gersekarát -Halastó felőli TSZ
Gérce - homokbánya
Győrvár - homokbánya
Halastó
Halogy - homokbánya
Horvátnádalja - Csupati-tanya
Hosszúpereszteg homokbánya
Ikervár - homokkitermelés
Ikervár - Rába-part
Köcsk - homokbánya
Magyarlak - Rába-part
Mersevát - homokbánya
Olaszfa - homokbánya
Ostffyasszonyfa - temető
Ostffyasszonyfa - Lánkapuszta
Pácsony - homokbánya
Perenye - homokbánya
Petőmihályfa - homokbánya
Püspökmolnári - Lasselsberger
- kavicsbánya
Püspökmolnári - Transkavics
kavicsbánya
Sorkifalud
Sorokpolány
Tormásliget - homokbánya
Tormásliget - kavicsbánya
Vashosszúfalu - régi
homokbánya
Vönöck
Zalalövő - Alsósötétmajor
Zalalövő - kavicsbánya

gy.
gy.
gy.
gy., pf.

gy.: gyurgyalag
pf.: partifecske
jm.: jégmadár

Megtalálás
éve
2003
2005

2005.
gy.

Telep

gy.
gy.
gy.
gy.
gy., pf.
gy., pf.
gy.
gy.
pf.

2004
2005

2004
2003
2003

2003

2004
2004

pf.

2004

0

0

0

0

gy., pf.

2005

4

6

110

25

gy.
gy.
gy.
pf.

2005
2005

1
0

5
2
1
0

0
60

0
0
0
0

3

1

0

0

0
5
75

0
2
4
94

5
0
497

0
0
0
77

2003

gy.
pf.
gy.
gy.
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2004
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Békaterelő a kétéltűek védelmében
Gruber Ágnes
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, 9941 Őriszentpéter, Siska szer 26/a,
e-mail: guber@onp.kvvm.hu
Á.Gruber: Frog driver for saving amphibious
In the spring of 2006 3900 individuals of frog, newt and grass snake were successfully
resettled to the Lake Hársas with the help of the frog driver.

A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2005-ben
megnyerte a Gyakorlati természetvédelmi feladatok elvégzése című pályázatával a
Természeti Örökségünk Alapítvány támogatását. A pályázat egy hosszabb távra
szóló, a legveszélyesebb útszakaszra elegendő, tartósabb, az autók menetszelének,
az időjárás viszontagságainak jobban ellenálló terelőponyva beszerzését és a
felállításhoz szükséges karók elkészíttetését, valamint a Hársas-tó mellett található
sekély vízállás (amely korábban kitűnő gőte élő- és szaporodóhely volt, de már
annyira feltöltődött, hogy eltűntek belőle ezek az állatok) rekonstrukcióját tartalmazta.
A 2006-os esztendő volt az első élő próba. A Szentgotthárd-Máriaújfalu
határában lévő Hársas-tónál készült élőhely-rekonstrukció jól sikerült. Az iszap, avar,
korható farönkök kikotrásával olyan alkalmas vízmélységet kapott a tó parkolójához
vezető út menti árok, hogy szép számmal vonzotta s adott otthont, szaporodásra
alkalmas helyet az oda érkező gőtéknek, békáknak.
A közút mentén a hosszan tartó tél miatt csak március 23-án építettük fel a
zöld ponyvából álló békaterelőt. A kétéltű-vonulás megkezdődése után a terelő
mentén naponta két-háromszori ellenőrzés volt szükséges, amelyben nagy szerepet
vállaltak a szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iskola diákjai. Az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság természetvédelmi őreinek, a diákoknak és önkéntesek segítségével
összesen 3900 egyed béka, gőte és vízisikló menekült meg az autóktól és került
biztonságban a Hársas-tóba.

♣
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Odúlakó madaraink védelmében
Barki Márta
9737 Bük, Ifjúság útja 50., e-mail: barkim@freemail.hu
M. Barki: In defence of our nest-box breeding birds
The Nest-box-breeding Program of Bird Protection had been started in 2006, for which we
have connected with 5 nest-box colony from the county. An initiative of Vas County had
started in 2006, too. In which not only the nest-box colony includes, but every single nestbox.

2006 februárjában született a gondolat, hogy a Vas megyében található odúk,
odútelepek gazdáival összefogva, az odúlakókról adatokat gyűjtsünk, s ezeket egy
közös adatbázisban tároljuk. Így képet kaphatunk a megye odúkkal való
ellátottságáról, de az odúlakóink fészkelési szokásairól, elterjedéséről is. Március
elején minden megyei Tagtársnak postáztunk egy levelet és egy adatlapot. Ezekre
rögtön sok pozitív visszajelzést kaptam idősebbtől, fiataltól egyaránt. A 2006. évi
költések eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatgyűjtő neve

helyszín

faj

ifj. Bedőcs
Gyula

Körmend,
Rába parti
ház

Széncinege
(Parus major)

Stumpfel Lajos

Juhász István

Gencsapáti

Vasszilvágy,
erdő
Acsád

Bittera Miklós,
Ferenczi
Mónika
Barki Márta

Barki Márta

Kőszeg,
Mohás

Kőszeg

Acsádi erdő

Széncinege
(Parus major)
Kék cinege
(Parus caeruleus)
Házi rozsdafarkú
(Phoenicurus
ochruros)
Széncinege
(Parus major)
Széncinege
(Parus major)
Széncinege
(Parus major)
Kék cinege
(Parus caeruleus)
Széncinege
(Parus major)
Kék cinege
(Parus caeruleus)
Széncinege
(Parus major)
Széncinege
(Parus major)

kikelt kirepült
odú
tojás fiókák száma
kitettség
típus
(db)
(példány)
B
Ny
10
9
9
B

Ny

7

5

5

B
D

D
D

10
9

8
8

8
8

B

K

14

11

11

C

D

6

6

6

B
B

Ny
Ny

5
8

0
6

6

B

K

5

5

5

B

DNy

5

5

A

Ny

9

1

?

B

D

8

8

8

B

D

4

4

?

B
B
A
A

K
K
K
K

?
8
10
8

?
8
8
8

?
8
8
8

14

Két helyről korábbi adatok érkeztek. Bacsi-Nagy Gergely Celldömölkről egy
2005. évi széncinege költésről számolt be. Sóvári Attila pedig 1990-91-es adatokat
ismertetett a Tilos erdőrészből (Gencsapáti): 1990-ben csuszka (Sitta europaea)
nevelt 7 fiókát, a rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) kettőt. 1991-ben búbos
cinege (Parus cristatus) nevelt öt fiókát és széncinege (Parus major) is költött.
Kaptam visszajelzést, hogy a heti ellenőrzés nem minden esetben megoldható.
Ilyen esetben azt javaslom, hogy az országos program által előírt időben próbáljunk
ellenőrizni legalább: március utolsó hete, április 10-15., május első hete, május vége
(június eleje), június közepe (vége) és november (takarítás).
A megyei összefogás kitalálásával csaknem egy időben érkezett a felhívás az
Odúlakó Madárvédelmi Programra. Így párhuzamosan alakult ki egy országos és egy
helyi kezdeményezés. Mivel az országosban „csak” odútelepek vesznek részt, ezért
fontosnak találtam, hogy a megyei is megmaradjon, hiszen ott minden egyes odúval
rendelkező madárbarátra számítunk. Megyénkből ehhez az országos programhoz öt
odúteleppel csatlakoztunk:
Tömördi Madárvárta – Ruff Andrea
Kámoni Arborétum – Kelemen Tibor
Felsőcsatár – Kelemen Tibor
Kőszeg, Chernel-kert – Barki Márta
Góczán József
Ez a program egységes ellenőrzési időt, kezelést „ír elő”, s ehhez napló is
rendelkezésre áll. Csak a Chernel-kerti költésekről van adatom, ezeket egy másik
cikkben írom le (Cinege 11. szám 34. oldal).
Felhívás!
A jövőben is szeretném, ha folytatnánk az adatgyűjtést odúlakóinkról. Ezért
kérek mindenkit, ha van legalább egy mesterséges fészekodú, amelyet tud
ellenőrizni, kérem tegye meg, s az adatlapot juttassa el hozzám.
A 2006-os adatlapokat is várom!
A kinek van odútelep a gondozásában, s szeretne csatlakozni az országos
programhoz, kérem írjon nekem a fenti címre, s kérek Neki naplót a Központból.
Buzdítlak Téged is, kedves Madárbarát, hogy rakj ki egy fészekodút, s ha időd
engedi figyeld! Sok kedves élményt adhat idősnek, fiatalnak egyaránt egy pár
„kismadár”.
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Itt szeretném megköszönni a kedves leveleket, bíztatást, és a Kedves
Tagtársak eddigi munkáját, a visszaküldött adatlapokat! Bíztatok mindenkit,
folytassuk együtt a munkát!

♣
Felhívás minden horgász és természetkedvelő részére
Illés Péter1 - Kiszely Pál2
1: 9730 Kőszeg, Károlyi M. u. 1., e-mail: selliretep@freemail.hu
2: 8230 Balatonfüred, Bartók B. u. 3.
e-mail: pal.kiszely@gmail.com.kiszely@gmail.com
P. Illés, P. Kiszely: Appeal for every angler and nature-lover
For protecting the national species of crab the authors call the attention of anglers not to
transfer crabs neither alive nor dead from one water to another. They also ask the anglers
that in the case of catching crab they should inform the authors about the time and place of
the catching. If it is possible, the authors would find a photo about the crab also very useful.

Kedves Horgásztársunk! Tisztelt minden Természetkedvelő Honfitársunk!
A hazai rákállomány védelmében fordulunk Hozzátok/Önökhöz!

Tudjuk, hogy a rákok megítélése horgásztársaink körében nem egyértelmű,
hiszen sokan csak azt a bosszantó állatot látják benne, amely piszkálgatja a csalit,
feleszi az etetőanyagot. Mégis úgy gondoljuk, minden horgász megérti, hogy a rákok
a hazai élővilág fontos részei. Ők vizeink ingyenes szemételtakarítói, lévén, hogy
minden elhullt szerves anyagot megesznek, legyen az hullott falevél, vagy elpusztult
hal és egyéb állat. Tevékenységük nyomán a vizek öntisztulása gyorsabb, tehát a
rákok nem csak igénylik a jó minőségű vizet, de maguk is hozzájárulnak ahhoz, hogy
fennmaradjon a tiszta víz.
Hazai rákállományunkat most igen nagy veszély fenyegeti. Ausztriából átkerült
egy amerikai rákfaj, a jelzőrák. Kezdetben csak a Gyöngyös patakban szaporodott el,
de legújabb kutatásaink igazolták, hogy a Rába felső szakaszain is helyenként
gyakori.
Miért baj ez?
Ez a faj hordozója lehet a rákpestisnek, amely halálos ellensége minden
európai ráknak. A Gyöngyösből származó egyedekről a Müncheni és a Prágai
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Egyetem Zoológiai Fakultásának munkatársaival együttműködve kimutattuk, hogy
jelentős számban, valóban hordozzák a kórt.
A Rába és mellékfolyói esetében már sokat tenni nem tudunk. A többi vizeink
rákállománya védelmében azonban kérjük segítségeteket/segítségüket! Különösen a
közeli Zala és vízgyűjtője rákállománya van veszélyben. Ez az egyik legértékesebb
hazai törzsállomány!
Mit kell tenni?
Legelőször is kérve kérünk mindenkit, hogy sem élő, sem holt rákot egyik
vízből se szállítson át más vízbe!
A másik kérés, hogy horgászfelszerelésünket, különösen a hálókat, szákokat
mindig alaposan szárítsuk ki, lehetőleg tűző napfényen, hogy a kórokozó
elpusztuljon. Aki teheti rézgálic- vagy híg hypo-oldatban fertőtlenítse felszerelését,
miután a Rába vízrendszerén horgászott.
Kérjük továbbá, hogy amennyiben a horgászat során rákot fognak, a fogásról,
annak helyéről és idejéről értesítsenek bennünket. Ha tehetik, készítsenek fényképet
is.
SEGÍTSÉGETEKET/SEGÍTSÉGÜKET HAZAI RÁKJAINK ÉS SAJÁT NEVÜNKBEN
ELŐRE IS NAGYON KÖSZÖNJÜK!

♣
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MONITORING, FAUNISZTIKA, FLORISZTIKA
Madárgyűrűző programok eredményei a Tömördi Madárvártán
2006-ban
Bánhidi Péter1 – Gyurácz József2
1: Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség
9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2., e-mail: banhidi@nydkvf.kvvm.hu
2. Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@bdf.hugyjozsi@bdtf.hu
P. Bánhidi – J. Gyurácz: Bird Monitoring Programmes of Tömörd Bird Ringing Station
in 2006
This year the Constant Effort Sites (CES) program has been continued which started in
2004. We ringed 233 birds of 33 species during days of CES. Besides the CES program a
one-week whole spring bird-ringing camp was organized. A total of 580 specimens of 31
species were ringed. The autumn camp lasted from 29th July until 11th November. A total of
4618 specimens of 80 species were ringed and 1259 specimens of 46 species were
recaptured. The camps were very popular.

Ez évben is a tavaszi és az őszi vonulás vizsgálatára szerveztük két
táborunkat, valamint tíz alkalommal gyűrűztünk fészkelési időben (CES).
Tavaszi táborunkat a korábbi évekhez képest előbbre hoztuk, és a jövőben is
április elején tervezzük megrendezni. Ennek két oka is van. Amióta elindítottuk a
CES programot is Tömördön, részben átfedésben volt a tavaszi táborral. Másrészt a
korábbi május elejei időpontban már fészkelések is vannak, holott a tavaszi vonulást
is szeretnénk vizsgálni.
Tehát ez az idén április 1-től 9-ig tartott. A kilenc nap alatt 31 faj 580 példánya
kapott gyűrűt és 20 fajból volt összesen 183 visszafogás. Április 6-án hálóba került
egy moszkvai gyűrűs sárgafejű királyka (Regulus regulus), melyről azóta már tudjuk,
hogy Szentpétervár mellett, a Ladoga-tó közelében jelölték. Jelenleg ez a
legnagyobb távolságú királyka megkerülés a hazai madárgyűrűzési adatbankban
(1820 km). További érdekesség, hogy az országban eddig (júniusi állapot) három
orosz gyűrűs királyka megkerülés van, és ebből kettő tömördi.
Az idén is folytattuk a 2004-ben elkezdett Állandó Ráfordítású Helyek
(Constant Effort Sites: CES) programot. Április 15. és július 15. között kilenc
alkalommal összesen 33 faj 233 egyedét gyűrűztük meg és 15 faj 58 példányát
fogtuk vissza. A leggyakoribb három gyűrűzött faj idén a barátposzáta (Sylvia
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atricapilla), a vörösbegy (Erithacus rubecula) és a csilpcsalpfüzike (Phylloscopus
collybita) volt (ld. az alábbi táblázatot).
Őszi táborunk július 29-től november 11-ig működött, tehát egy héttel
hosszabb volt, mint 2005-ben. A korábbiak szerint a gyűrűzők hetente (vasárnap)
váltották egymást, de volt, aki két turnust is vállalt. Idén is 29 hálóval dolgoztunk. A
tavi hálók elhelyezését a magas vízállás miatt ez évben is át kellett alakítani. Ezt
sikerült

úgy

megoldani,

hogy

továbbra

is

biztosított

legyen

az

adatok

összehasonlíthatósága a korábbi évek eredményeivel.
A táborban 80 faj 4618 példányát gyűrűztük meg és 46 faj 1259 egyedét
fogtuk vissza. A gyűrűzött fajok példányszámát az alább táblázat tartalmazza.
Jelentős volt az előző évi gyűrűzött madarak megkerülése is. A tábor ideje alatt
fogtunk egy Ausztriában, Tömördtől 138 kilométerre (Hohenau-Ringelsdorf), 2003.
október 11-én fiatal madárként gyűrűzött csilpcsalpfüzikét. Érdekes volt, hogy hatodik
evezőtollának szűkítése nagyon határozatlan volt, olyan, mint a bonelli füzikéé.
Színezete azonban egyértelműen csilpcsalpfüzike volt. Érdekességnek számított
még, hogy egy napon fogtunk egy sárszalonkát (Gallinago gallinago) és egy kis
sárszalonkát (Lymnokriptes minutus).
Ez évben az egyedszám, elsősorban a magevőké, messze kevesebb volt a
tavalyinál. Ennyit számít, hogy adott évben mit termesztenek a környező
szántóterületeken. Tavaly napraforgó volt, az idén kukorica.
A rétterületek szárzúzózása az idén is csak részben történt meg a kiküldött
gép meghibásodása miatt.
A tábor üzemeltetéséhez az egy állandó ember /korábban polgári szolgálatos/
megtalálása egyre nehezebb. Az idén Gabnai Henrietta biológia tanár volt az
alkalmazottunk. Köszönet illeti munkájáért.
Már hagyományosan hetesi szolgálatos vadásztanulók (hetente két fő) is
segítették a tábor tevékenységét a Herman Ottó Szakközépiskolából. Örvendetes,
hogy a korábbi évek hetesi szolgálatosai közül többen önszorgalomból visszajárnak
és hatékony segítséget jelentenek.
A tábort sokan keresték föl az idén is. A gyermekcsoportokon kívül több
érdeklődő érkezett az ország különböző területeiről is. Az október 7-8-i nemzetközi
madármegfigyelő napokon is sok érdeklődő vett részt.
A

-

már

hagyományosnak

mondható

-

táborzáró

összejövetelünket

november11-én tartottuk a tömördi kultúrházban, melyet a község polgármestere
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Faj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

balkáni fakopács (D. syriacus)
barátcinege (P. palustris)
barátposzáta (S. atricapilla)
barázdabillegető (M. alba)
berki tücsökmadár (L. fluviatilis)
búbos banka (U. epops)
cigánycsuk (S. torquata)
citromsármány (E. citrinella)
cserregő nádiposzáta (A. scirpaceus)
csicsörke (S. serinus)
csilpcsalpfüzike (Ph. collybita)
csörgő réce (A. crecca)
csuszka (S. europaea)
egerészölyv (B.buteo)
erdei cankó (T. ochrupos)
erdei pinty (F. coelebs)
erdei pityer (A. trivialis)
erdei szürkebegy (P. modularis)
énekes nádiposzáta (A. palustris)
énekes rigó (T. philomelos)
fekete rigó (T. merula)
fenyőpinty (F. montifringilla)
fenyvescinege (P. ater)
fitiszfüzike (Ph. trochilus)
foltos nádiposzáta (A. schoenobaenus)
függőcinege (R. pendulinus)
fülemüle (L. megarhynchos)
fürj (C. coturnix)
füsti fecske (H. rustica)
guvat (R. aquaticus)
hantmadár (O. oenanthe)
házi rozsdafarkú (Ph. ochruros)
házi veréb (Pas. domesticus)
hegyi fakusz (C. familiaris)
karvaly (A. nisus)
karvalyposzáta (S. nisoria)
kék cinege (P. caeruleus)
kenederike (C. cannabina)
kerti geze (H. icterina)
kerti poszáta (S. borin)
kerti rozsdafarkú (Ph. phoenicurus)
kis poszáta (S. curruca)
kis sárszalonka (L. minimus)
kormos légykapó (F. hypoleuca)
közép fakopács (D. medius)
meggyvágó (C. coccothraustes)
mezei poszáta (S. communis)
mezei veréb (Pas. monatnus)
molnárfecske (D. urbica)
nádirigó (A. arundinaceus)
nádi sármány (E. schoeniclus)
nádi tücsökmadár (L. luscinioides)
nagy fakopács (D. major)

Tavaszi vonulás
2006.
IV. 1 - 9.
2
63
3
6
2
84
11
17
13
9
2
8
1
3
3
1
10
19
2
1
11
-

CES
Tavaszi vonulás
költés
2
50
1
2
1
22
4
3
2
8
3
8
3
6
6
14
1
7
3
3
1
12
2
-

Őszi vonulás
2006.
VII. 29 –
XI. 11.
1
12
627
4
2
1
12
167
23
6
347
1
14
1
1
54
24
119
50
95
189
11
1
39
27
10
2
92
2
2
29
1
14
1
4
179
2
14
81
13
114
1
95
2
12
118
228
41
2
151
1
11
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54. nagy fülemüle (l. luscinia)
55. nagy őrgébics (L. excubitor)
56. nyaktekercs (J. torquilla)
57. ökörszem (T. troglodytes)
58. örvös légykapó (F. albicollis)
59. őszapó (Ae. caudatus)
60. réti cankó (T. glareola)
61. réti pityer (A. pratensis)
62. réti tücsökmadár (L. naevia)
63. rozsdás csuk (S. rubetra)
64. rövidkarmú fakusz (C. brachydactyla)
65. sárga billegető (M. flava)
66. sárgafejű királyka (R. regulus)
67. sárszalonka (G. gallinago)
68. seregély (S. vulgaris)
69. sisegő füzike (Ph. sibilatrix)
70. sordély (M. calandra)
71. süvöltő (P. pyrrhula)
72. szajkó (G. glandarius)
73. széncinege (P. major)
74. szőlőrigó (T. iliacus)
75. szürke légykapó (M. striata)
76. tengelic (C. carduelis)
77. tövisszúró gébics (L. collurio)
78. tüzesfejű királyka (R. ignicapillus)
79. vörösbegy (E. rubecula)
80. zöld küllő (P. viridis)
81. zöldike (C. chloris)
Összesen

4
1
2
3
2
11
1
1
233
51
580

1
1
3
1
5
8
1
7
41
1
233

4
3
22
43
7
86
1
11
8
5
10
1
146
2
7
15
2
3
7
139
36
22
7
109
25
737
1
109
4618

térítésmentesen bocsátott rendelkezésünkre. Ezúton is köszönjük.
Végül név szerint szeretnénk felsorolni azokat a tagtársainkat, akik akár
gyűrűzőként, akár segítőként a tábor szervezésében, működtetésében aktívan és
rendszeresen részt vettek, többen közülük a megyén kívülről is:
Gyűrűzésvezetők: Góczán József, Illés Péter, Jánosa László, Király Gergely
(Völcsej), Kiss János (Pécs), Koszorús Péter, Mátrai Norbert (Mohács), dr. Németh
Csaba, Polovitzer Péter, Tatai Sándor, Szentendrey Géza (Szentendre), Varga
László, Wisztercill János;
Hafner József (Bóly), Lenczl Mihály (Budapest), Lendvai Imre, Lőrincz Csilla,
Mihácsy Éva, Pingitzer Beáta, Rózsa Enikő, Ruff Andrea, Somogyi Zoltán, Vizslán
Tibor
Köszönet illeti őket azért, hogy a Vas megyei madártan egyik meghatározó
tevékenységét segítették.

♣
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A vörösbegy (Erithacus rubecula), a barátposzáta (Sylvia atricapilla)
és a csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) populációk
dinamikája a CES program eredményei alapján
Gyurácz József1 - Bánhidi Péter2 – Bedenek Sándor
1: Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@bdf.hugyjozsi@bdtf.hu
2: Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség
9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2., e-mail: banhidi@nydkvf.kvvm.hu
J. Gyurácz, P. Bánhidi, S. Bedenek: The dynamics of the Robin, the Blackcap and the
Chiffchaff populations based on the results of the CES program
In this CES bird-ringing program going on the Bird Ringing Station of Tömörd we show the
population changing of the three most common songbirds based on the daily and yearly
captures of birds from 2004 to 2006. The population of the robin can be considered stable
regarding these three years. The number of the juveniles shows an increasing tendency from
2004 to 2006. The number of the adult and juvenile individuals of the blackcap also shows an
increasing tendency in this period of time. In the case of the chiffchaff the number of the
juveniles was the highest in 2006, but it was this year also when the number of the adult
ones was the lowest.

A Tömördi Madárvártán folyó Állandó Ráfordítású Helyek (CES) gyűrűzési
programban évente, illetve naponta befogott madarak száma alapján a három
leggyakoribb énekesmadár állományváltozását mutatjuk be 2004-től 2006-ig. Az
egyes évek gyűrűzési napjait az alábbi táblázat tartalmazza:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ápr. 17. Máj. 02. Máj. 08. Máj. 15. Máj. 29. Jún. 05. Jún.19.

Jún. 26.

Júl. 04.

Ápr. 16. Ápr. 30. Máj. 07. Máj. 21. Máj. 28. Jún. 11. Jún. 18.

Júl. 02.

Júl. 09.

Ápr. 22. Máj. 04. Máj. 13. Máj. 20. Máj. 27. Jún. 11. Jún. 17.

Júl. 01.

Júl. 06.

Vörösbegy (Erithacus rubecula)
A vörösbegy állománya a három évet tekintve stabilnak mondható. A fiatalok
száma növekvő tendenciát mutat 2004-től 2006-ig (1 ábra). 2005-ben a tavasszal
átvonuló öreg madarak száma lényegesen nagyobb volt, mint a másik két évben.
2006-ban a második költés is sikeres volt. Ez jól látható a 2. ábrán, ahol a 9. napon
(július 6.) lényegesen több fiatalt fogtunk be, mint az előző két év ugyanazon napján.
A kotlási időszakban csak egy-egy példányt fognak a zömmel bokrosban álló hálók a
nagyrészt erdőben költő vörösbegyekből.
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1. ábra. A vörösbegy (Erithacus rubecula) évi egyedszám-változása.
1+: öreg madár, 1: fiatal madár
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2. ábra. A vörösbegy (Erithacus rubecula) napi egyedszám-változása
Barátposzáta (Sylvia atricapilla)
A barátposzáta öreg és fiatal példányainak száma is növekvő tendenciát mutat
2004-től 2006-ig, bár a 2005. évi adatok kicsit elmaradnak az előző két év
eredményeitől (3. ábra). 2006-ban az átvonuló öreg példányok száma magasabb
volt, min az előző két évben. 2006-ban az első költés sikeresebb volt, mint a másik
két évben (2. ábra), viszont a második költés 2006-ban későbbre tolódott, mint 2004ben és 2005-ben volt.
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3. ábra. A barátposzáta (Sylvia atricapilla) évi egyedszám-változása
1+: öreg madár, 1: fiatal madár
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4. ábra. A barátposzáta (Sylvia atricapilla) napi egyedszám-változása

Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita)
A költési siker a csilcsalpfüzikénél is 2006-ban volt a legnagyobb, de ekkor
volt legkevesebb az öreg madarak száma (5. ábra). Valószínűleg a telelési
időszakban volt nagy a pusztulási arányuk, mert már a tavaszi vonuláskor is keveset
fogtunk (6. ábra). 2004-ben a második költés volt sikeresebb, 2005-ben egyikben
sem repült ki sok fióka a viszonylag sok öreg madár ellenére, 2006-ban az első és a
második költés is sikeres volt (6. ábra).
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5. ábra. A csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) évi egyedszám-változása.
1+: öreg madár, 1: fiatal madár
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6. ábra. A csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) napi egyedszám-változása

A három énekesmadár populáció nagyságát is a költő- és telelőhelyek, a
vonulás közbeni pihenő és táplálkozó területek környezeti tényezői (pl. hőmérséklet,
viharos szél), környezeti erőforrásai (pl. táplálék, fészkelőhely) szabályozzák. Az
öreg egyedek téli és vonulás közbeni pusztulását, a kevesebb, jobb territóriumokat
elfoglaló fészkelő pár több fióka sikeres felnevelésével ellensúlyozhatja. A jobb téli
túlélést követően sok lehet a fészkelő öreg madár, de a sűrű állományban kevesebb
fióka felneveléshez jut elegendő táplálék. A gyakran viharos, hűvös, első költési
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időszak nagyobb fiókapusztulásából származó veszteséget a nyári, jobb időjárási
feltételekkel rendelkező második költés nagyobb sikere mérsékelheti. A három
madárfaj három éves populációdinamikájában is felfedezhetjük a természetes
szelekció kifinomult, dinamikus egyensúlyt fenntartó szabályozását.

♣
A széncinege (Parus major) és a kék cinege (Parus caeruleus)
élőhely-választása az őszi vonulási időszakban
Gyurácz József1 - Bánhidi Péter2 – Bódis Virág
1: Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@bdf.hugyjozsi@bdtf.hu
2: Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség
9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2., e-mail: banhidi@nydkvf.kvvm.hu
banhidi@nydkvf.kvvm.hu
J. Gyurácz, P. Bánhidi, V. Bódis: The choice of habitat by the Great Tit and the Blue Tit
in the migration period of autumn
Regarding the horizontal distribution, the number of caught individuals of both the great tit
and the blue tit show aggregate distribution in the case of both the males and the females.
great tits with the longest wing can be found in the habitat of grass broken up with shrubs
(75±2.53mm on average), while in the case of the blue tit individuals having the longest wing
gather on the edge of forest with bushes (66±2.5mm on average). Despite these results, both
species are similar in the fact that individuals having the heaviest weight were caught in nets
on the edge of the forest in both cases.

Az őszi vonulás során különböző vegetációszerkezetű és minőségű
élőhelyeken megpihenő, táplálkozó széncinegék (Parus major) és kék cinegék (P.
caeruleus) élőhely-választását vizsgáltuk a Tömördi Madárvárta 2004. és 2005. évi
adatainak alapján.

A madarak befogásához használt hálók négy különböző

élőhelyen voltak felállítva: bokros erdőszegély, zárt bokros, cserjékkel tagolt gyep és
a tó mocsaras területe. Az erdőben 173, a bokros területen 145, a gyep részen 373,
míg a tónál 7 széncinegét fogtunk be. Az erdőben 55, a bokros részen 32, a gyepben
227, a tónál 42 kék cinegét fogtunk meg.
A horizontális eloszlást tekintve mind a széncinege, mind a kék cinege
befogott egyedszáma csoportos eloszlást mutat a fajok, a hímek, valamint a tojók
esetében is. Mindkét faj esetében igaz, hogy a madarak többsége, a széncinegék
több mint 45 %-a, a kék cinegék több mint 63 %-a a cserjékkel tagolt gyepes
területen csoportosul (1. és 2. ábra). A χ2 értéke a széncinege esetében: egész fajra:
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44,172, tojóra: 166,241, hímre: 45,50, a kék cinege esetében: egész fajra: 82,602,
tojóra: 68,893 , hímre: 174,522, p<0,01.
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1. ábra. A széncinegék (Parus major) térbeli eloszlása
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2. ábra. A kék cinegék (Parus caeruleus) térbeli eloszlása

Az

élőhely-szélesség

értéke

(Simpson-index)

széncinegénél

5,61,

kék

cinegénél 2,18. A Renkonen-index értéke alapján az átfedés 82%-os a két faj esetén.
Nemekre lebontva: 77%-os a hímeknél és 60,2%-os a tojók esetében.
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A leghosszabb szárnyú széncinegék találhatók meg a cserjékkel tagolt gyep
élőhelyen (átlag 75 ± 2,53mm), a kék cinegénél a bokros erdőszegélyben
csoportosulnak a hosszabb szárnyú egyedek (átlag: 66 ± 2,5mm). Ám abban mindkét
faj megegyezik, hogy legnagyobb testtömegű példányokat az erdőszéli hálókban
fogtuk be. Itt a széncinege testtömeg átlaga 18 ± 1,29g, a kék cinegénél 11 ± 1,35g.
Vonulási és telelési időszakban mindkét fajnak egyik fő táplálékforrása az olajos
magvak (pl. napraforgó), amiket a vizsgálati terület környékén lévő szántóföldeken
egyes években tömegesen találnak. Tömördön a szántóföldek szomszédságában
lévő heterogén gyep cserjéi jó menedéket és pihenőhelyet biztosítanak a táplálkozó
madarak számára, ezért többségük ebben az élőhely-típusban csoportosul. A
széncinegénél az eloszlás egyenletesebb, az élőhely-szélességének értéke is
lényegesen nagyobb, mint a kék cinegéé. Ennek egyik oka lehet, hogy a
széncinegék között nagyobb a versengés (intraspecifikus kompetíció), mint a kék
cinege egyedei közt, az öreg egyedek dominánsak a fiatalokkal szemben.
A széncinege esetében a heterogén gyepben és az erdőben csoportosuló
példányoknak

volt

a

legnagyobb

átlagos

szárnyhosszuk.

Ebből

arra

is

következtethetünk, hogy ezen a legbiztonságosabbnak tekinthető és a bőséges
táplálékforráshoz legközelebb lévő élőhely-típusban a vonuló populáción belüli
domináns egyedek csoportosulnak. A leghosszabb szárnyú és feltehetően
legdominánsabb kék cinegék az erdőben fordulnak elő nagyobb számban. Egyes
vizsgálatok szerint egy populáción belül a madarak testmérete arányos a versengő
képességgel és a madár rangsorban elfoglalt helyével. A két cinegefaj élőhelyválasztásának és a különböző élőhely-típusok ökológiai szerepének tisztázásához
további vizsgálatokra, például a gyűrűzött cinegék megkerüléseinek alapján, a fajok
területhűségének alaposabb megismerésére van szükség.

♣

Kék cinege (Parus caeruleus)
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Nagy őrgébics (Lanius excubitor) megfigyelések értékelése
1980-2006
Varga László
9700 Szombathely, Szent Márton u. 25. V./13.
e-mail: vargal@szherdeszet.huvargal@szherdeszet.hu
L. Varga: Appreciation of the observations of the Great Grey Shrike from 1980 to 2006
In this twenty-seven years period of time great grey shrike was observed in twenty-six years.
344 data of observation were written down on altogether 304 days. 305 data were registered
on 272 days in 108 settlements of Vas County. It is also important to mention that the great
grey shrike was seen only ten times before September the 25th. The earliest data from the
autumn is September 13, 2006, while the latest data from the spring is April 10, 1984.

Az elmúlt nyolc év során szeptemberben észleltem a nagy őrgébics (Lanius
excubitor) őszi érkezését, az ez évi pedig az eddigi legkorábbi adatom, ezért e fajra
vonatkozóan áttekintettem naplóimat 1980-tól napjainkig.
A huszonhét évnyi időszakban, huszonhat évben észleltem nagy őrgébicset,
összesen 304 napon 344 megfigyelési adatát jegyeztem fel naplóimban. 1986-ban
nem láttam e fajt, bár ez évben is sokat jártam terepen, de jellemzően zárt
erdőtömbökben (pl.: Nádasd-Szőcei-fennsik), így talán nem meglepő az adatok
hiánya.
Vas megyében 272 napon 305 adatot regisztráltam, 108 településen, az
alábbiak szerint:
Település

Adat

Település

Adat

Település
Adat

Acsád
Bajánsenye
Balogunyom
Boba
Bozsok
Bögöt
Bucsu
Cák
Celldömölk
Csákánydoroszló
Csepreg
Csönge
Dozmat
Döbörhegy
Egervölgy
Egyházashetye
Egyházasrádóc
Felsőmarác

2

Katafa

2

Pósfa

6

1
2
1
2
2
1
5
3
2
2
1
2
4
2
2
3
2

Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenessömjén
Kenyeri
Kerkáskápolna
Kissomlyó
Kisunyom
Kondorfa
Köcsk
Körmend
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Lukácsháza
Magyarszombatfa
Meggyeskovácsi
Meszlen

1
1
1
1
1
1
1
6
2
3
13
1
1
3
1
1
3

Püspökmolnári
Rábahídvég
Rábatőttős
Rönök (Alsórönök)
Sajtoskál
Sárfimizdó
Sárvár
Sitke
Sorkifalud
Sorokpolány
Sótony
Söpte
Szaknyér
Szalafő
Szarvaskend
Szeleste
Szemenye

2
3
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
7
1
2
1
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Gencsapáti
Gérce
Gersekarát
Gutaháza
Gyanógeregye
Gyöngyösfalu
Győrvár
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hosszúpereszteg
Ikervár
Ivánc
Ják
Káld
Karakó

1
1
3
1
1
1
1
3
7
1
2
2
1
4
1
7
2
2

Mikosszéplak
Molnaszecsőd
Nádasd
Nagykölked
Nagymákfa
Nagyrákos
Narda
Nemesbőd
Nemescsó
Nemeskocs
Nemesrempehollós
Ostffyasszonyfa
Ölbő
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Petőmihályfa
Pornóapáti
Porpác

1
2
1
1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
3
11
1
1
2

Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Tormásliget
Torony
Tömörd
Uraiújfalu
Vasalja
Vasasszonyfa
Vasszécseny
Vasszentmihály
Vasvár
Vát
Velem
Vép
Viszák

1
39
2
1
1
29
1
2
1
4
2
8
6
1
6
1

A Szombathely közigazgatási határain belül végzett megfigyelések közül 31
adat Gyöngyöshermán (kavicsbánya-tó és Bogáti fasor), 5 adat Zanat, 1-1 adat Olad,
a Kámoni arborétum és a Vassurányi-tagok területére vonatkozik.
A Tömörd mellett szereplő, viszonylag sok adatot (29) a madárgyűrűző
táborok alatt végzett rendszeres megfigyelések magyarázzák.
A Kőszegen megfigyelt 13 adat közül 11 Kőszegfalvára vonatkozik, kettő
pedig az Alsó-rétre.
Győr – Moson – Sopron megyében 28 napon 31 adatot jegyeztem fel, 24
településen:
Település

Adat

Település

Adat

Település
Adat

Barbacs

2

Győr (Ménfőcsanak)

1

Lövő
2

Bogyoszló

1

Hédervár

1

Mihályi
1

Csapod

2

Ikrény

2

Rábacsécsény
1

Csorna

2

Jánossomorja

1

Rábakecöl
1

Darnózseli (Darnó)

1

Kajárpéc

1

Rábapatona
1

Egyházasfalu

2

Kimle

1

Sobor
1

Fehértó

2

Kisbajcs

1

Szany
1

Fertőszentmiklós

1

Kópháza

1

Vének
1
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További alkalmi megfigyeléseket is feljegyeztem: Komárom – Esztergom
megyéből 1-1 adat Komárom és Tatabánya területéről, 1 adat Somogy megyéből
Kaszóról, Veszprém megyéből 1-1 adat Bakonypéterd (Ravazd közelében),
Lesenceistvánd és Sümeg területéről, valamint 2 adat Zala megyéből (egy napon)
Zalalővő határából.
A megfigyelések havonkénti bontását az alábbi táblázat mutatja be:
Január

Február

Március

Április

45

27

21

2

Szeptember Október

23

117

November

December

64

45

Említést érdemel még, hogy szeptember 25. előtt mindössze 10 alaklommal
láttam nagy őrgébicset. Megfigyeléseim közül az őszi érkezési, ill. utolsó tavaszi
adatnak tekintethetőket az alábbi táblázatokban mutatom be:
A nagy őrgébics őszi érkezési adatai:
Dátum

Település

Terület

Példány

1980. 10. 19
1981. 10. 14.
1985. 10. 26.
1987. 10. 14.
1989. 09. 24.
1990. 10. 09.
1991. 10. 06.
1992. 09. 24.
1993. 09. 19.
1994. 09. 22.
1995. 09. 25.
1996. 10. 07.
1997. 10. 28.
1998. 10. 11.
1999. 09. 23.
2000. 09. 26.
2001. 09. 26.
2002. 09. 29.
2003. 09. 19.
2004. 09. 29.
2005. 09. 25.
2006. 09. 13.

Szombathely
Tömörd
Bozsok
Magyarszombatfa
Szombathely
Őriszentpéter
Szombathely
Őriszentpéter
Szombathely
Lövő
Nádasd
Győr
Gersekarát
Szalafő
Celldömölk
Vasszécseny
Hosszúpereszteg
Tömörd
Halogy
Kondorfa
Tömörd
Vát

Zanat
Nagy-tó

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Gyöngyöshermán
Gyöngyöshermán
Ispánk közelében
Bogáti fasor
Katafa közelében
Ménfőcsanak
Sárvíz-tó
Bokod
Gecseny
Nagy-tó
Rába mente
Ürög-völgy
Nagy-tó

A táblázatokban látható, hogy a legkorábbi őszi adat 2006. szeptember 13.,
míg az eddigi legkésőbbi tavaszi adat 1984. április 10. Az őszi érkezések
tekintetében én úgy vélem, hogy míg korábban inkább októberben várhattuk a nagy
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őrgébics felbukkanását, addig jelen időszakban már természetesek a szeptemberi
érkezési adatok.
A nagy őrgébics tavaszi utolsó adatai:
Dátum

Település

1980. 03. 17.
1981. 02. 14.
1982. 03. 06.
1984. 04. 10.
1990. 02. 04.
1991. 03. 08.
1993. 01. 23.
1994. 03. 03.
1994. 03. 03.
1995. 03. 26.
1996. 03. 10.
1997. 02. 13.
1998. 03. 27.
1999. 03. 03.
2000. 02. 12.
2001. 02. 23.
2002. 02. 28.
2003. 03. 23.
2004. 04. 01.
2005. 03. 22.
2006. 03. 14.

Lukácsháza
Kőszeg
Körmend
Kőszeg
Szombathely
Csákánydoroszló
Vasvár
Acsád
Szombathely
Szombathely
Szombathely
Kajárpéc
Vép
Karakó
Vép
Ostffyasszonyfa
Gutaháza
Szalafő
Gersekarát
Molnaszecsőd
Szalafő

Terület
Kőszegfalva
Horvátnádalja
Kőszegfalva
Gyöngyöshermán
Rába mente
Vasút mente
Vassurányi-tagok
Gyöngyöshermán
Bogáti fasor
Vasút mente
Bozzai közelében

Sárvíz-tó
Döröskei út
Farkasfai út

Példány
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A nagy őrgébics egyike tipikus vártamadarainknak, ezért igyekeztem
lejegyezni a vártaként használt pontokat, illetve külön leírtam a reptükben látott
egyedeket is. Összesen 159 adatot tudtam értékelni, melyeket az alábbi táblázatban
mutatok be:
Fán, fasorban
36

Bokrokon
28

Légvezetéken
77

Egyéb tárgyak
8

Szitáló - repülő
10

A fafajok közül akácon, nemesnyáron, vadkörtén, égeren, fűzön és
erdeifenyőn, a cserjék közül galagonyán, kökényen, vadrózsán és rekettyefűzön
figyeltem meg. Az egyéb tárgyak között kerítés, hófogó, henger-szalmabála,
magasles, kukoricaszár, villanypásztor és függönyháló tartórúdja (stangli) szerepel.
Leggyakrabban légvezetékeken ülő madarakat láttam, melyek közül nem válogat,
távíróvezetéken, 20 kV-os vagy 120kV-os távvezetéken egyaránt előfordul. Minden
bizonnyal a zsákmányolási lehetőségek (pocok gradáció, magevő madarak
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táplálkozó területe) és az adott terület zavartsága határozzák meg, hogy mely
vártapontokat használják a nagy őrgébicsek.
Az 1978-79-es télen Szombathely ipari területén, a belterület akkori határán
többször figyeltem meg nagy őrgébicset, mely előszeretettel tartózkodott egy
szögesdrótkerítésen, s a kerítésen meg is találtam egy az őrgébics által feltűzött
mezei pockot (Microtus arvalis).
A megfigyelések során mindössze 11 alkalommal láttam együtt kettő madarat,
de ezen esetek többségében is 200-400 m-re, de egymás látótávolságában ültek az
őrgébicsek.
Igazán együtt levő őrgébicseket csak kettő esetben láthattam, ekkor viszont
nem éppen békésen viselkedtek: 1995. november 19-én a gyöngyöshermáni
kavicsbánya közelében az egyik őrgébics kismadarat zsákmányolt és a másik pedig
hangosan szólva üldözte. 2006. szeptember 15-én Bögötön, a temető mellett húzódó
légvezetéken egymástól 30 m-re ült kettő madár, majd az egyik pockot zsákmányolt,
a másik üldözőbe vette, a földre szorította és ott el is orozta a zsákmányt. A rablott
zsákmánnyal eltűnt a közeli vadrózsa bokrokban, majd később újra a légvezetéken,
egymástól 50 m-re ült mindkettő őrgébics.
Más fajokhoz való viszonyáról nincs adatom, ill. 1995. szeptember 25-én
Nádasdon, a katafai út mentén megfigyeltem, hogy a légvezetéken ülő őrgébicset az
ott tartózkodó két vörös vércse (Falco tinnunculus) egyike elzavarta.
Összegzésképpen megállapítható, hogy a nagy őrgébics a zárt erdőtömbök és
lakott területek kivételével bárhol előfordulhat, de jellemzően a tüskés-tövises
bokrokkal-fákkal tarkított nyílt területeken láthatjuk, gyakran vasutak, utak mentén.
Vártapontként leggyakrabban a légvezetékeket részesíti előnyben, melyek
szántók, tarlók, legelők vagy rétek felett húzódnak. Véleményem szerint az őszi
érkezése korábbra tolódott, de a messzemenőbb következtetéshez, más fajokhoz
hasonlóan, még sok megfigyelés szükséges, amire jelen dolgozatommal is szerettem
volna mindem madármegfigyelő figyelmét felhívni.

♣
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Kerti geze (Hippolais icterina) fészkelése a Rába menti ártéri
erdőkben
Ifj. Vasuta Gábor
8477 Apácatorna, Kossuth L. u. 7.
e-mail: torgos@freemail.hutoorgos@freemail.hu
G. Vasuta: The nestling of the Icterine Warbler in the forests of flood area along the
River Rába
During the boat trip organized on the River Rába 2 singing icterine warbler were noticed
nearby Ostffyasszonyfa, while another two were observed nearby Nick on June 15, 2002. On
the 15th of June in 2003 two singing male were observed at the village of Ikervár nearby the
Rába Bridge.

A kerti geze (Hippolais icterina) fő fészkelőhelyét hazánkban az ártéri ligeterdők
jelentik. Költőállományát ötezer párra becsülik. A hazai madártani szakirodalom
kevés adattal szolgál a faj elterjedését, fészkelését illetően. Ennek egyik oka, hogy a
faj nem annyira gyakori illetve legfontosabb fészkelőhelye igen nehezen járható.
Ezen felbuzdulva 2002. és 2003. esztendőben elhatároztuk, hogy a Rába egy adott
szakaszán kenuval végig utazunk, hogy az éneklő hímek alapján képet kapjunk a
Rába ártéri ligeterdeiben a faj milyen gyakorisággal van jelen. Kiválasztottunk egy
alkalmasnak vélt folyószakaszt, ahol nagy területet borítanak fűz-nyár ligeterdők
(Salicetum albae-fragilis), valamint tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum
hungaricum), illetve a bokorfűzesek (Salicetum purpureae, Salicetum triandrae). A
lágyszárúszint pedig fajgazdag, egyes helyeken áthatolhatatlan sűrűséget alkotva.
Mivel vonulása igen hosszú ideig tart, ennek tudatában a felmérést június derekára
és végére hagytuk. A területbejárások 2002. évben június 30-án 2003. esztendőben
június 15-én történtek, a kora reggeli órákban, mikor ekkor éneklenek legaktívabban
a revírt tartó hímek. Az első vizitura alkalmával 2002. június 30-án Ostffyasszonyfa
község határában 2 éneklő hímet figyeltünk meg, Nick határában szintén 2 éneklő
hím került a szemünk elé. A következő kiránduláskor dátum szerint 2003. június 15én Ikervár településnél a Rába-híd közelében figyelhettünk meg 2 éneklő hímet.
Megállapíthatjuk, hogy a két bejárás során a számára alkalmas és fent leírt
élőhelyen megtalálható a faj. A revírek felmérésére pedig a legalkalmasabb
módszernek tűnt a vizitura, hiszen az áthatolhatatlan aljnövényzetben erre más
lehetőség nem kínálkozik. A faj hiányzott a fiatal és még nem záródott ártéri
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erdőkből. A kerti geze és a többi itt költő faj szempontjából fontos természetvédelmi
feladat a sűrű cserjeszintű idős ártéri erdők fenntartása.

♣
A Chernel- kerti odútelep 2006-ban
Barki Márta
9737 Bük, Ifjúság útja 50., e-mail: barkim@fremail.hu
M. Barki: Nest-box colony in the Chernel Garden in 2006
There are 41 nest-boxes in the Chernel Garden in Kőszeg, which I controlled regularly once
a week from 16 March 2006 to 19 July 2006. In 7 of them great tit; in 5 of them blue tit; in 4 of
them common starling, in 2-2 of them tree sparrow, thrushes common redstart; and in 1 of
them nuthatch brooded.

A 2005-ben kitűzött célt, miszerint a rossz, használhatatlan odúkat le kell
cserélni, sikerült 2006 februárjában teljesíteni. Így a költési szezonra már 41 jó
állapotú odú (6 A, 25 B, 7 C, 1D és 2 kuvikodú) várta lakóit. Ezen kívül még a
madárvédelmi tanösvény részeként 8 odú (2A, 3B, 1 kuvikodú és két régi típusú B)
van egy kiszáradt fára kihelyezve szemléltetési anyagként. Ezek rosszabb
állapotúak, többségük költésre alkalmatlan. Az odúkat március 16–tól július 19–ig
hetente ellenőriztem.
A Kertben hat faj egyedei 18 odúban telepedtek meg, s költöttek
huszonegyszer. Ezek közül 17 sikeres lett, míg négy különböző okokból meghiúsult.
A leggyakoribbnak idén is a széncinege (Parus major) bizonyult. Hat költésük
során 51 tojásból 42 fiókát neveltek fel. Egy esetben hat erősen kotlott tojás eltűnt az
odúból, s a szülők oda már nem is tértek vissza. A kékcinegék (Parus caeruleus)
négy fészkéből (35 tojás) 30 fióka hagyta el a fészket. Egy fészekben nyolc fióka
elpusztult. Egyik pár a 16. odúban kétszer is költött. A seregély (Sturnus vulgaris) a
tavalyinál (2 db) több odút foglalt el. A két kuvikodú mellett két kitágított nyílású Bben is költött. Ez utóbbi kettőben tudtam a költéseket nyomon követni, a másik
kettőnél a nyílást eltakarták fészekanyaggal. Az egyik pár 5 tojásból négy fiókát
nevelt, míg a másik pár négy kirepülés előtt álló fiókája elpusztult. A mezei veréb pár
(Passer montanus) ugyanabban az odúban kétszer költött, s nevelt összesen 7
fiókát. A kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus) szinte egy időben két, egymás
közelében lévő, odúban is épített fészket. Az egyikben egy tojást rakott, és magára
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hagyta. A másikban pedig öt fiókát nevelt. Valószínűleg ugyanaz a pár építette a két
fészket. A csuszka (Sitta europaea) csak egy odúban nevelt nyolc fiókát.
A madarakon kívül még mókus, nagy pele és rovarok is költöztek az odúkba. A
mókus fiatalokat is nevelt az egyik odúban. A nagy pelét felváltva két odúban
találtam a költések után. Több korábbi fészekbe poszméh költözött, egy odúban
pedig lódarazsak laktak.
Összességében elmondható, hogy eredményes volt ez a szezon, hiszen a
tavalyinál hárommal több volt a költés, s a kerti rozsdafarkú is megtelepedett.

Az alábbi táblázat a költések adatait tartalmazza. A kirepülést csak kevés
esetben sikerült megfigyelni, a többinél tartomány szerepel (hó. nap - hó. nap).

faj
Parus major
Parus major
Parus major
Parus major
Parus major
Parus major
Parus major
Passer montanus
Passer montanus
Parus caeruleus
Parus caeruleus
Parus caeruleus
Parus caeruleus
Parus caeruleus
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus phoenicurus
Sturnus vulgaris
Sturnus vulgaris
Sturnus vulgaris
Sturnus vulgaris
Sitta europaea

tojás
(db)
7
8
9
6
10
10
7
5
5
9
9
7
9
9
1
5
?
?
4
5
8

típus
kitettség
B
ÉK
B
DNY
B
DK
A
D
A
DNY
B
NY
B
K
B
DK
B
DK
A
DK
A
DK
A
DK
A
NY
A
NY
B
DK
B
D
kuvikodú
DNY
kuvikodú
DNY
B
É
B
D
B
ÉK

♣

kikelt kirepült
tojásrakás kirepülés
fiókák száma
kezdete
napja
(db)
7
7
4. 12.
5. 20.
7
7
5. 26.
6.29.-7.3.
8
6
6. 10.
7.14.-7.19.
0
0
4. 6.
10
10
4. 11.
5.20.-5.25.
8
8
4. 5.
5.14.-5.20.
7
4
4. 17.
5.26.-5.27.
2
2
4. 19.
6. 8.
5
5
6. 15.
7. 13.
8
0
4. 16.
8
8
4. 5.
5.12.-5.15.
5
5
5. 15.
6.24.-6.29.
9
9
4. 13.
5.21.-5.26
8
8
4. 16.
5.21.-5.27.
0
0
4.28.-5.5.
5
5
5. 16.
6.16.-6.22.
?
?
?
?
?
?
?
?
0
0
5. 24.
4
4
4. 23.
5.20.-5.27.
8
8
4. 2.
5.12.-5.19.
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Barna rétihéja (Circus aeruginosus) költési kísérlete a Répce síkon
Fehér István
9662 Tompaládony, Kossuth L. u. 2.
I. Fehér: The brood attempt of the Marsh Harrier on the Répce plain
The marsh harrier built its nest to a hole of the pebble pit. But after putting two eggs down to
the nest its attempt for brooding there was unsuccessful because of the reconstruction of the
area.

A Répcétől északra elterülő nagygeresdi kubikgödrök környékén 2006
tavaszán többször megfigyeltem egy pár barna rétihéját (Circus aeruginosus)
Érdekesnek találtam jelenlétüket, költésükre nem is gondoltam, mert elég kicsi a
gödrökben a gyékényes. Ennek ellenére május közepén guvat (Rallus aquaticus)
fészek keresése közben pár méterről mellőlem a gyékényesből felrepült a rétihéja
tojó példánya. Megnéztem a helyet, ahol egy jól megépített fészket találtam kettő
tojással. A fészek túlnyomórészt letördelt gyékényszálakból épült, de jócskán hordott
bele száraz aranyvessző szálakat is. Belsejét gyékénylevelekkel bélelte ki. Két hónap
múlva a madarak már nem voltak a környéken, a fészek üresen, elhagyatottan állt a
gyékényesben.

A

kubikgödör

horgásztóvá

alakítása

elkezdődött

a

költési

időszakban, így a madarak már nem térhettek vissza fészkükre. A költés sikertelen
volt 2006-ban.

♣
Adatok a mocsári teknős (Emys orbicularis) előfordulásainak
ismeretéhez Vas megyében
Dankovics Róbert
Savaria Múzeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy S.u.9.
e-mail: danrobert@freemail.hu
R. Dankovics: Data about the occurrence of the Emys orbicularis in Vas County
The Emys orbcularis was found in Vas County in six places. Because of the lack of genetic
examinations it is uncertain to decide whether the observed individuals roamed from one of
the populations nearby or they were possibly caught. Apart from these uncertain features, it
is also difficult to decide whether their original habitat was either one of the lakes of the Lake
Balaton or the Plain.

Európa mindössze két őshonos édesvízi teknősének – a mocsári teknős (Emys
orbicularis), és a kaszpi teknős (Mauremys caspica) – állományai, hasonlóan sok
más élőlényhez, drasztikusan megfogyatkozott mindenhol az ismert elterjedési
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területén az utóbbi néhány évtized folyamán. A visszaszorulás megfékezése
érdekében e teknősfajok az Európai Unió államaiban védelmet élveznek.
Megtalálhatók a Berni Egyezmény fokozottan védett fajai és az élőhelyeik
megőrzését szorgalmazó Élőhely-védelmi Irányelv II. és IV. függelékeiben. A két faj
közül csak a mocsári teknős fordul elő Magyarországon. Hazánkban minden köznapi
értelemben hüllőként ismert állat, így ez a faj is védett törvényeink által,
természetvédelmi értéke 50 000 Ft.
Vas megyében – a megye földrajzi helyzete és klímatikus viszonyai miatt –
hazánk amúgy sem sok hüllőfajának csak fele található meg. Egyetlen őshonos
teknősünk alkalmanként egészen meglepő élőhelyeken bukkan fel, de nagyobb vizes
élőhelyek hiányában, valószínűleg soha nem fordult elő itt jelentős egyedszámmal. A
folyóvizeket – mint a Rába, a Répce, a Marcal – kísérő, erdőkkel körülvett,
napsütötte homokos, vagy laza üledékekkel borított partoldallal és gazdag
táplálékbázissal rendelkező holtágakban valaha bizonyosan a jelenlegi teknős
populációk többszöröse élt. A folyók megzabolázása, szabályozása és a környező
szárazföldi területek mezőgazdasági művelésbe vonása révén azonban fokozatosan
felőrlődtek a mocsári teknős élő– és szaporodóhelyei.

A mocsári teknős (Emys orbicularis) ismert Vas megyei előfordulásai 1985 és 2006
között, UTM 2,5 X 2,5km térképen
Napjainkban a faj ismert kisebb állománya a Rába menti holtágakban tenyészik,
a folyót, mint ökológiai folyosót használva a még meglévő élőhely fragmentumok
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között. Ezek a vízterek a szárazodási folyamat hatására ritkábban jelentkező árvizek,
a természetes feltöltődés és az antropogén hatások – amilyenek a pihenő vagy
halastóvá alakítás, feltöltés, szemétlerakás, intenzív horgászat, „szabad strand”
lehetőség, stb. – együttes hatására fokozottan veszélyeztetettek. Sárvár déli
határában található, ma horgász– és csónakázótónak kialakított terület mellet Vas
megye

egyik,

talán

utolsó

kicsi

mocsári

teknős

állománya.

A

város

a

fürdőturizmusnak köszönhetően folyamatosan gyarapodik, s a közelmúlt egyik
beruházása során új szállodák és lakóépületek kialakításához és megközelítéséhez
szükséges műúttal választották el a teknős élőhelyet a Rábától. A faj számára egy
ilyen létesítmény, speciális védművek, terelők és alagutak hiányában, bizonyítottan
csapdának tekinthető, amelyen a gépkocsiforgalom miatt áthaladni – lassú mozgása
miatt – szinte képtelen. Az így bezáródott állományok sorsa általában rövid időn belül
megpecsételődik.
Az aggodalom sokaknak túlzónak tűnhet, mondván „láttam én teknőst itt is, meg
ott is”. És valóban vannak hiteles megfigyelések szerte a megyéből, de vizsgáljuk
meg alaposabban ezen adatokat. A következő táblázat a szerző által ismert
előfordulásokat mutatja 1985-től napjainkig.

Település
Hosszúpereszteg

Megfigyelési
hely

Ideje

Példányszám

Megfigyelő

Szajki-tavak
Olad,
Aranypatak
Csónakázó-tó,
nyugat
Boldogasszonytó

1987.05.02

1

Dankovics R.

2006.05.30

1

Vig Károly

2004.05.30

12

Horváth
Zoltán

2006.04.25

1

Krajczár Péter

Szalafő

Felsőszer

2004.05.

1

Bajánsenye

Halastó

2006.07.31

1

Szombathely

Falumúzeum

2006.09.29

1

Szombathely
Sárvár
Csepreg

Megjegyzés
elütött
példány

Dankovics R.
és Pálmai A.
Gruber Ágnes
és
Németh
Csaba
Varga Tamás

Mocsári teknős (Emys orbicularis) előfordulások 1985 és 2006 között Vas
megyében
Látható, hogy a sárvári előfordulást leszámítva mindenhol csak 1-1 példány
került meg, továbbá valamely, a faj által preferált (választani óhajtott) lehetséges
szaporodóhelytől távol volt a megfigyelés. Az egykék sorából talán csak a szajki
előfordulás volt természetes módon jelenlévő egyed, a többi teknős szinte biztosan
emberi „segítséggel” keveredett Vas megyébe. A hazai állományok külső morfológiai
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(alaktani) bélyegek alapján elkülöníthetetlenek, így alapos genetikai vizsgálatok
hiányában nem lehetünk biztosak abban, hogy megyében látott egyedek valamelyik
közeli állományból kóboroltak ide, vagy befogottak, és eredeti lakhelyük a Balaton,
esetleg az Alföld valamely tava, csatornája volt. Ezen ismeretek hiányában ezek az
állatok nem helyezhetők vissza eredeti élőhelyeikre. Az előbbi feltételezés
valószínűségét erősíti meg a következő eset. Az idei évben történt meg, mikor egy
hölgy bekopogott egy szombathelyi díszállat kereskedésbe, kezében egy homokkal
feltöltött vödör, tucatnyi teknőstojással, s az után érdeklődött, mit tegyen velük.
Kérdésünkre elmondta, hogy a Balaton melletti nyaraló udvarán talált egy teknőst,
amit „megmentett”, és hazahozott. A nőstény állat valószínűleg tojásait akarta lerakni
mikor megzavarták, de azokat csak később, Szombathelyen tudta letojni. Az így
megyénkbe került mocsári teknősök közül kerülnek ki a megunt és kirakott, vagy
megszökött,

majd

például

a

szombathelyi

csónakázótóba

előkerülő,

nagy

valószínűséggel elpusztuló, de a szaporodó állományból bizonyosan kivont egyedek.
Feltételezhetően akár több száz teknőst „vándoroltatnak” évente a Balatonról szerte
az országba, folyamatosan gyengítve a „Magyar Tenger” teknősállományát.
Habár Magyarországon még nem tekintik végveszélyben lévő fajnak a mocsári
teknőst, Európa számos országában már komolyan aggódnak fennmaradásáért, és
naiv gondolat azt hinni, hogy a szomorú tendencia hazánkat elkerüli. Azon okok,
melyek máshol e faj kipusztulását vagy drasztikus visszaszorulását előidézték –
elsősorban az élőhelyek megsemmisítése, tönkretétele – nálunk is jelen vannak, és
hazánk jelenlegi természetvédelmi politikája nem nyújt megnyugtató garanciákat e faj
megőrzése

érdekében

sem.

Szomorúan

kell

tudomásul

vennünk,

a

természetvédelem a gazdag államok „hobbija”. A mocsári teknős, és rajta keresztül a
vele azonos élőhelyen előforduló élőlények védelme érdekében azonban mi magunk
sokat tehetünk. Ne hozzunk el egyetlen egyedet se természetes élőhelyéről, és erre
másokat is figyelmeztessünk. Sajnos népszokás nálunk minden mélyedést feltölteni
– praktikusan számunkra kellemetlen anyagokkal, törmelékkel, szeméttel –
lebetonozni, körbekeríteni, kisajátítani és sterillé tenni, vagy lepermetezni a
szúnyogok ellen. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt ezen élőhelyek fennmaradása
és védelme érdekében, hogy élőlények tömegeinek biztosíthassanak szaporodási és
fennmaradási esélyét.

♣
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Újabb adatok a Tömördi Madárvárta talajlakó pókfaunájához III.
Kovács Péter - Szinetár Csaba
Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4
e-mail: kovacsp@freemail, szcsaba@bdtf.hu
P. Kovács, Cs. Szinetár: Some new data about the soil living spider fauna at the Birdobservatory of Tömörd
In this short essay we inform our readers about the results of 2006. This year the traps were
located in the Northeast looking slope of the Ablánc valley with oak and hornbeam trees that
can be found north from our bird-ringing station. The examined sampling showed 17 various
species of spider. The Pardosa alacris seemed to be the dominant one. Regarding the
sampling from faunistic aspect it can be said that one of the species proved to be dominant.
In the area of the hornbeam-oak grove we caught a male individual of the Saloca diceros
(O.P.-Cambridge 1871). There was only one earlier published data about it from the Bakony.

A Berzsenyi Dániel Főiskola Állattani Tanszéke által szervezett ökológia
terepgyakorlatok keretében az 1999. év óta évi rendszerességgel történnek
talajcsapdás mintavételezések a madárvárta környezetében. Évente azonos
időszakban (május első két hetében) 30-30 Barber-féle talajcsapdát üzemeltetünk
egy-egy növénytársulásban (1. táblázat).
Élőhely
Cseres-tölgyes (Quercetum petreae-cerris)
Töviskés (Pruno spinosae-Crataegetum)
Hegyi-kaszálórét (Anthoxanto- Agrostietum)
Harmatkásás (Glycerietum maximae)
Akácos (Robinietum)
Búza
Spontán cserjés
Gyetyános-tölgyes (Querco-Carpinetum)

Vizsgálat éve
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

1. táblázat. A vizsgált élőhelyek vizsgálat éveivel.

Az 1999-2002 közötti időszak pókfaunisztikai és cönológiai eredményeiből a
Cinegében is több ízben beszámoltunk (Szinetár 2000; Eichardt 2003; Kovács és
Szinetár 2005). Jelen közleményben a 2006-os év eredményeit adjuk közre. Ebben
az évben a madárvártától északi irányban található Ablánc-völgy, É-K-re néző
lejtőjén lévő gyertyános tölgyesben üzemeltek a csapdák. A mintavételezést
nehezítette, továbbá az értékelhetőségét is némileg korlátozza, hogy a csapdák egy
résztét néhány nap elteltével a vaddisznók kitúrták. A megsemmisült csapdák
újratelepítését követően a terület körül kihúzott zsinórokon „vadóc” vadriasztó szert
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helyeztünk ki a vaddisznók távoltartása érdekében. A csapdák egy része ennek
ellenére is megsemmisült, így végül 25 darab csapda anyagát tudtuk feldolgozni,
ezek mintegy fele csupán egy hetet üzemelt az említett újratelepítés miatt.
A feldolgozott mintavételből 17 pókfaj került elő. A fajok jól mutatják az élőhely
zárt erdei, klimax társulás jellegét. A faunát tipikus erdőlakó fajok jellemzik: pl.
Apostenus fuscus, a Pardosa alacris, a Haplodrassus silvestris és a Harpactea
rubicunda. Az abundancia értékek alapján egyedül a sárgafoltos gyászfarkaspók
(Pardosa alacris) bizonyult domináns fajnak, a további felsorolt erdei fajok
szubdominánsak

tekinthetők.

A

fajok

érzékenységi

(bolygatással

szembeni

tolerancia) vizsgálata alapján az élőhely közepesen bolygatott kategóriába sorolható.
A fajok közül a közepesen bolygatottak száma 11: Microneta viaria, Tapinocyba
insecta, Lepthyphantes flavipes, Pardosa alacris, Haplodrassus silvestris, Lyniphia
hortensis, Apostenus fuscus, Neriene clathrata, Coelotes inermis, Steatoda
phalerata. Tegenaria campestris. A bolygatást jól tűrő fajok száma 3: Harpactea
rubicunda, Trochosa terricola, Robertus arundineti. Érdekesség, hogy igazán tipikus
bolygatást nem tűrő, nagy érzékenységű, un. természetes és természetközeli
élőhelyeket preferáló faj nem került elő ebben a mintavételben.
Faunisztikai szempontból egy faj előfordulását kell kiemelni. A gyertyános
területén a Saloca diceros (O.P.-Cambridge, 1871) egy hímjét fogtuk. Hazánkból
korábban egyetlen publikált adata volt ismert a Bakonyból (Balogh és Loksa 1946).
Itt jegyeznénk meg, hogy a madárvártán végzett vizsgálatok során már két, hazánkra
nézve új fajt (Palliduphantes alutacius, Panamomops affinis) sikerült korábban
kimutatni (Szinetár, Eichardt 2003). A 2. táblázatban szerepel valamennyi faj fogási
eredménye, a többi, előző években vizsgált fás szárú társulás pókjaival együtt (az
akácost nem vontuk be ebbe a vizsgálatba). A négy társulásból együttesen 74
talajlakó pókfaj került kimutatásra. Fajszám tekintetében a spontán cserjésedő terület
(vadföld) és a töviskés mutat legmagasabb értéket. Az átlagos denzitás
szempontjából szintén a spontán cserjésedő terület az első, ezután a cseres
tölgyesben kaptuk a második legmagasabb értéket. Az összehasonlított élőhelyek
fajgazdagsága terén szintén a töviskés és a spontán cserjésedő terület mutatott
legnagyobb értéket. Mint említettük a 2006-os év mintavételi eredményét nagyban
befolyásolta a csapdák károsodása (vaddisznók). A kapott eredményeket elsősorban
csak faunisztikai szempontból tekinthetjük összevethetőnek a korábbi évek
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gyűjtéseivel. Az újonnan kimutatott ritka faj, egy további adalék a terület talajlakó
faunájának értékeihez.
Fajok

Dysderidae Fojtópókok családja
Dysdera longirostris Doblika, 1853
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)
Harpactea rubicunda (C.L. Koch, 1838)
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843
Mimetidae – Bütyköspókok családja
Ero furcata (Villers, 1789)
Theridiidae-Törpepókok családja
Euryophris flavomaculata (C.L. Koch, 1836)
Robertus arundineti (O.P.- cambridge, 1871)
Robertus lividus (Blackwall, 1836)
Steatoda phalerata (Panzer, 1801)
Theridion tinctum (Walckenaer, 1802)
Linyphiidae-Vitorláspókok családja
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)
Ceratinella major Kulczynski, 1894
Ceratinella scabrosa (O.P.-cambridge, 1871)
Centramerus sylvaticus (Blackwall, 1841)
Diplocephalus picinus (O.P.-Cambridge, 1872)
Diplostyla concolor (Wider, 1834)
Euryophis flavomaculata (C.L. Koch, 1836)
Lepthyphantes flavipes (Blackwall, 1854)
Lepthyphantes tenuis (Blackwall, 1854)
Lyniphia hortensis Sundevall, 1830
Lepthyphantes tenuis (Blackwall, 1854)
Micrargus herbigradus (blackwall, 1854)
Microneta viaria (Blackwall, 1841)
Neriene clathrata (Sundewall, 1830)
Palliduphantes alutacius simon, 1884
Panamomops affinis (Miller és kratochvil,
1939)
Saloca diceros (O.P.-Cambridge, 1871)
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869)
Walckenaria dysderoides (wider, 1834)
Walckenaria obtusa blackwall, 1836
Araneidae-Keresztespókok családja
Cercidia prominens (Westring, 1851)
Lycosidae-Farkaspókok családja
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)
Aulonia albimana (walckenaer, 1805)
Pardosa alacris (C.L. Koch, 1833)
Pardosa amentata (Clerck, 1757)
Pardosa bifasciata (C.L. Koch, 1834)
Pardosa maisa Hippa at Mannila, 1982
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)

Gyertyános
2006

Cseres
1999

Spontán
cserjés
2005

Töviskés
2000

4
-

1
1

-

1
-

-

-

3

2

2
1
-

-

-

1
2
2

1
3
2
3
3
2
-

5
2
16
4
1
1
5
1
2

2
1
1
-

3
1
88
22
4
1
5
-

1
1
-

2
1

1
-

1
7
1

-

-

5

-

71
-

106
-

1
157
2
136
1
1
4
-

1
5
67
3
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Pardosa pullata (Clerck, 1757)
Pardosa riparia (C.L. Koch, 1833)
Trochosa ruricola (Dee Geer, 1778)
Trochosa terricola Thorell, 1856
Pisauridae – Csodáspókok családja
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)
Agelenidae-Zugpókok családja
Tegenaria campestris C.L. Koch, 1834
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872
Hahniidae – Parányzugpókok családja
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841
Hahnia nava (Blackwall, 1841)
Amaurobidae – Eretnekpókok családja
Coelotes inermis (L. Koch, 1855)
Liocranidae – Avarpókok családja
Apostenus fuscus Westring, 1851
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)
Clubionidae – Kalitpókok családja
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867
Clubiona comta C. L. Koch, 1839
Clubiona diversa O.P.-Cambridge, 1862
Clubiona terrestris Westring, 1851
Gnaphosidae – Kövipókok családja
Drassodes pubescens (Thorell, 1856)
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833)
Haplodrassus minor (O.P.-Cambridge, 1879)
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839)
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1833)
Zelotes latreillei (Simon, 1878)
Zoridae – Párducpókok családja
Zora silvestris Kulczynski, 1897
Zora spinimana (Sundewall, 1833)
Philodromidae – Fürge karolópókok
Thanatus formicinus (Clerck, 1757)
Thomisidae- Karolópókok családja
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837)
Xysticus erraticus (blackwall, 1834)
Xysticus cristatus (Clerck, 1857)
Xysticus ulmi (Hahn, 1831)
Salticidae-Ugrópókok családja
Bianor aurocinctus (Ohlert, 1865)
Neon reticulatus (Blackwall, 1853)
Talavera aequipes (O.P.-Cambridge, 1871)
Összegyedszám (N)
Denzitás (pók egyedszám /csapda/ 14 nap):
Fajszám (S)
Fajgazdagság (Margalef-index): S-1/lnN

2
-

-

2
96
7

2
1
3

-

-

1

2

1
-

2

-

-

-

6
-

1
10

-

1

11

-

-

5
-

35
3

12
1

5
4

-

1
-

1
-

3
1

5
-

3
-

2
33
1
3
1
1
1

5
2
2
-

-

1
-

-

11

-

-

1

-

-

1
3

6
1

4
1
-

108
4, 32
17
3,41

214
15, 2
24
4,29

2
1
499
16, 6
34
5,31

1
266
8, 86
34
5,91

2. táblázat . A Tömördi Madárvárta jellemző fásszárú élőhelyeinek talajlakó pókjai
(Tömörd 1999-2006)

♣
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Tízlábú rák (Decapoda) állományok változása Vas megyében
Illés Péter1 – Kiszely Pál2
1: 9730 Kőszeg, Károlyi M. u. 1., e-mail: selliretep@freemail.hu
2: 8230 Balatonfüred, Bartók Béla utca 3.
P. Illés, P. Kiszely: The changes of the populations of the crab (Decapoda) in Vas
County
In 2006 only the population of the Astacus astacus in brooks (Kerka, Kerca) that are in the
catchment area of the River Zala and the population of the Austropotamobius torrentium in
the Hills of Kőszeg remained invariable. The Pacifastacus leniusculus became widespread in
Gyöngyös, and in the River Rába it did not only appear but it also was able to push out the
Astacus astacus in hardly more than five years.

A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2005. februári
közgyűlésén tartott előadásomon utalás történt arra, hogy a jelzőrák (Pacifastacus
leniusculus) meg fogja hódítani a Rába vízrendszerét. A sejtés sajnos, beigazolódott!
Kovács Tibor, Juhász Péter és Ambrus András 1998 és 2001 közötti adatai
alapján készített elterjedési térképen Vas megye vízrendszerében meghatározó a
folyami rák (Astacus astacus). A Kerka és a Kerca patakokban élnek népes
populációi, de a szakonyfalui Grajka-patakban, a veleméri Szentgyörgyvölgyipatakban, Felsőjánosfánál a Szentjakabi-patakban, Szentgotthárdnál a Lapincsban,
a Rába folyóban Szentgotthárdnál és Csörötneknél figyeltek meg folyami rákot a
jelzett időszakban a szerzők. Felhívom a figyelmet arra is, hogy már 1998-ban
jelezték egy helyen Kőszegnél, a Gyöngyös-patakban a jelzőrák jelenlétét! A kövi rák
(Austropotamobius torrentium) egy előfordulása a Kőszegi-hegységben Illés (2004)
adata.
Az idei esztendőben a következő vízfolyásokat vizsgáltuk át rákok
előfordulása szempontjából: Boláta (Pecöl), Gyöngyös-patak (Kőszeg, Gencsapáti,
Pecöl), Hársas-patak (Máriaújfalu), Kerca (Kercaszomor), Kerka (Bajánsenye), Lahnpatak (Szentgotthárd), Lapincs (Szentgotthárd), Perint (Gencsapáti, Szombathely),
Pinka (Körmend), Rába (Alsószölnök, Sorok (Zsennye), Szentgotthárd, Körmend),
Szentjakabi-patak (Hegyhátszentjakab), Szakonyfalui-patak (Szakonyfalu), Zala
(Pankasz).
A rákokat finn típusú varsákkal fogtuk, csaliként halszelet, pisztrángtáp és
erjedt kukorica keveréke szolgált. Többször egész éjszakára hagytuk lenn a
csapdákat, de legalább két órán keresztül. A fogott egyedeket lemértük,
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megállapítottuk a nemüket, majd szabadon engedtük őket. Az eszközöket (ha olyan
vízben használtuk, ahol a jelzőrák előfordul,) fogás után fertőtlenítettük. Az
előfordulási adatokat térképen tüntettük fel.
Ha összehasonlítjuk a 2006. évi adatokat a korábbi adatokkal, akkor azt látjuk,
hogy a folyami rák állománya a Zala vízgyűjtőjéhez tartozó patakokban (Kerka,
Kerca), ill. a kövi rák Kőszegi-hegységben élő állománya maradt csak változatlan. A
jelzőrák a Gyöngyösben „előrenyomult”, a Rába folyóban pedig nemcsak megjelent,
hanem az eltelt – alig több mint – öt (!) év alatt teljesen kiszorította a folyami rákot.
Minek köszönhető ez?
A jelzőrák Európa vizeibe Észak-Amerikából betelepített rákfaj. Beigazolódott,
hogy terjeszti a rákpestis (Aphanomyces) nevű kórokozót, ami az őshonos folyami
rákot elpusztítja. Gyorsabban szaporodik, több petét rak, mint az őshonos fajok.
Terjeszkedési stratégiája így igazán egyedülálló: ahol megjelenik, ott a vízfolyásba
„előre küldi” a teljes pusztítást végző rajzospórás kórokozó „csapatát”. Miközben
elpusztulnak az érzékeny fajok, a jelzőrák fokozatosan benépesíti az üresen maradt
élőhelyeket, és „egyeduralkodóvá” válik ott. Ezzel magyarázható az igen rövid idő
alatt végbement térhódítása. A gyors terjedése, és gyakran tömeges felszaporodása
miatt – Balogh Lajos botanikus javaslatára – bátran nevezhetjük „özönállatnak”.
Mit lehet tenni?
Egy faj természetes térhódítását igen nehéz megfékezni, de néhány dolgot
mindenképpen meg kell tenni. Tovább kell folytatni az őshonos fajok feltérképezését.
Meg kell akadályozni az eddig még érintetlen vizekben (Zala vízrendszere) a
rákpestis behurcolását (pl. horgász eszközökkel, haltelepítésekkel). Az őshonos fajok
védelme érdekében itt is közzé tesszük erre vonatkozó felhívásunkat (lásd „Felhívás
minden horgász és természetkedvelő részére!” c. cikket!). Elszigetelt vizekben (akár
mesterséges tóban) folyami rák tenyészeteket kell létrehozni (erre vonatkozó
gyakorlatot már folytat Dr. Kiszely P.), ahonnan később a megüresedett vizek újra
benépesíthetők lesznek.
Örvendetes módon több megfigyelő küldött adatokat rákokról. Ezeket
köszönjük! Továbbra is számítunk segítségükre!
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Tízlábú rákok előfordulása Vas megye vizeiben
(Jelen munka kutatási adatai, 2006.)

Tízlábú rákok előfordulása Vas megye vizeiben
(Illés 2004, Kovács et al. 2005)

2

1

1

A. torrentium

A. torrentium

A. astacus

A. astacus

P. leniusculus

P. leniusculus

Balogh Lajos adata
2 Juhász István adata

♣
Talajlakó soklábúak (Myriapoda) Tömördön
Korsós Zoltán1 – Gyurácz József2
1: 1088 Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, Ludovika-tér 2.
e-mail: korsos@zoo.zoo.nhmus.hu
2. Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@bdf.hugyjozsi@bdtf.hu
Z. Korsós, J. Gyurácz: The Myrapioda in Tömörd
This list includes the names of the caught Diplopoda and Chilopoda species and the
numbers of the collected individuals yearly and in the aspect of their habitat in the past four
years.

A

Berzsenyi

Dániel

Főiskola

biológia

szakos

hallgatóinak

ökológia

terepgyakorlatán évi rendszerességgel folyik a talajlakó ízeltbú állatok vizsgálata is.
Minden évben más-más élőhely-típusban történik az állatok gyűjtése 2 x 2 méteres
hálózatban lerakott 30 talajcsapdával. Az elmúlt négy évben befogott ikerszelvényes
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(Diplopoda) és százlábú (Chilopoda) állatfajok nevét, valamint a gyűjtött állatok
egyedszámát tartalmazza évenként és élőhely-típusonként az alábbi lista:
2003. május 2-19., telepített akácos: soklábú állat (Myriapoda) nem volt a
csapdákban
2004. május 1-17., búzavetés:
Ikerszelvényes (Diplopoda):
Glomeris hexasticha

1

Brachyiulus bagnalli

1

Megaphyllum unilineatum

1

2005. április 30–május 17. „vadföld”
Ikerszelvényes (Diplopoda):
Glomeris hexasticha

14

Megaphyllum unilineatum

24

Megaphyllum projectum
Ophyiulus pilosus
Polydesmus sp.

3
23
2

Százlábú (Chilopoda):
Lithobius forficatus

4

Lithobius muticus

38

Lithobius mutabilis

9

2006. április 29-május 15. Ablánc-völgy, gyertyános-tölgyes
Ikerszelvényes (Diplopoda):
Cylindroiulus boleti

2

Megaphyllum projectum

21

Ophyiulus pilosus

27

Unciger foetidus

1

Százlábú (Chilopoda):
Lithobius forficatus

4

Lithobius muticus

2

♣
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Bányaterületek botanikai állapotfelmérése-értékelése
Keszei Balázs
9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.
e-mail: keszei@server.jurisich-koszeg.sulinet.hu
B. Keszei: Botanical surveying and appreciation of mine areas
The lifeless features and environment of the fifty appointed mines of the West-Transdanubia
were examined by several experts from several various aspects in the scope of the HungaryAustria Phare CBC Program under the title of “The impact study of the mining of mineral
wealth”. In this essay the author tries to give information about the methods used for
exploring the fauna of these mine areas and some precise numbers about the results of this
experiment. In these examined mines it was quite difficult to show a natural association in its
classical sense. The examination was able to find such association on only very little areas.
These fifty mines gave 512 species of plant and 45 various categories of habitat for the
experts to study.

Bevezetés, módszer
A természet törvényszerűségeinek megismerése, megfigyelések, mérések,
kísérletelemzések sorozata.
A Nyugat-Dunántúl ötven kijelölt bányájának élettelen jellemzőit és élővilágát a
Magyarország-Ausztria Phare CBC Program keretében „Ásványvagyon kitermelés
hatásvizsgálata" című projekt keretében több szakember, többféle szempontból
tanulmányozta (VARGA G. et al. (2005): Ásványvagyon kitermelés hatásvizsgálata,
NyME, EMK, Környezeti Kompetencia és Innovációs Központ 64 pp.). A vizsgálatba
vont bányák kiválasztásában fontos tényezőnek tekintettük, hogy a térségben
előforduló ásványvagyonnak megfelelően minél szélesebb spektrumot öleljen fel a
kutatás. A különböző ásványkincseket kitermelő bányák működési intenzitása is
lehetőleg különböző legyen. E két tényező (“alapkőzet”, művelés) befolyásolja
leglátványosabban

a

vegetáció

alakulását.

Jelen

dolgozatban

a

bányák

növényvilágának feltárásában alkalmazott metodika és az eredmények egy szűk
szegmensét szeretném felvillantani.
A terepi felvételezések információit botanikai adatlap formájában rögzítettük.
Ennek legfontosabb elemei az adott bánya alapadatai, teljes flóralistája mellett a
terület Á-NÉR borítottsága becsült százalékban, ennek mintázata, az inváziós fajok
előfordulása, borítási százaléka, mintázata. Külön figyelmet fordítottunk az
állományalkotó
állapítottunk meg.

növényfajokra,

melyekre

szintén

százalékos

borítottságot
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A természetesség irányának becslése meglehetősen szubjektív feladat, fontos
a megfelelő tapasztalat és kommunikáció. Ezt a mutatót – 5 és +5 közötti
egészszámmal jellemezzük. Minden bánya esetében megadjuk a másodlagos
szukcessziót illetően a legkedvezőbbnek vélt értéket valamit a degradációra mutató
legkedvezőtlenebb számot is. Az étékeket nem az egész bányatelekre általánosítjuk,
hanem az említett módon kiválasztott a szélsőségekre adjuk meg.
A

megvizsgált

bányák

természetességének,

élőhely-típusainak

összehasonlításához és feldolgozásához a SEREGÉLYES TIBOR által kidolgozott
természetesség-degradáltság kategorizálást vettük alapul. A bányák élővilágát
tekintve e kategóriák túlságosan szűkek. Ezért szükségessé vált a SEREGÉLYES-féle
rendszer

átalakítása,

módosítása.

A

későbbiekben

tehát

a

módosított

természetesség-degradáltság (mSEREGÉLYES) kategóriákat alkalmaztuk és most
ezeket jellemezzük is.
1) A természetes állapot teljesen leromlott, az eredeti vegetáció nem ismerhető fel,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elő (szántók, intenzív
erdészeti és gyümölcskultúrák, bányaudvarok, meddőhányók, vizek betonparttal
stb.)
a) Fajszegény, és/vagy a fajok között gyakoriak az adventív-, a gazdasági, vagy
dísznövény jelentőségű-, illetve gyomfajok
b) Fajszegény, és/vagy a fentiek mellet a természetes zavarástűrők aránya
növekedik
c) Fajszegény, és/vagy a kísérőfajok aránya növekszik
2) A természetes állapot erősen leromlott, az eredeti társulás csak nyomokban van
meg, domináns elemei szórványosan, nem jellemző arányban fordulnak elő, tömegesek a gyom jellegű növények (intenzív gyepkultúrák, fenyérfüves,
csillagpázsitos legelők, szántók vagy gyep helyére telepített erdők, vizek
mesterséges mederrel stb.)
a) A tömeges gyomok mellett lokálisan természeteshez hasonló, fajszegény társulás fragmentumok vannak jelen (viszonylag kevés elkülöníthető élőhely)
b) A tömeges gyomok mellett lokálisan természeteshez hasonló, kevésbé
fajszegény társulás fragmentumok vannak jelen (több elkülöníthető élőhely)
c) A gyomok, természetes zavarástűrők, természetes pionírok, kísérőfajok
jelenléte mellett lokálisan természeteshez hasonló, asszociációk vagy társulás
fragmentumok vannak jelen, és/vagy sok az elkülöníthető élőhely
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Az mSERGÉLYES-féle természetesség-degradáltság kategóriák megállapítása
nagy gyakorlattal, az adott élőhelyeket jól ismerve adhatók meg. Szükségesé vált,
hogy korábbi szakirodalmi adatokból ötleteket merítve e szubjektivitás a lehető
legkisebb mértékig csökkentsük. Ehhez a SIMON TIBOR-féle TVK értékeket használtuk
az alábbiak szerint. Minden növényfajhoz hozzárendeltük a megfelelő TVK értékét,
majd ezekhez tapasztalati módon numerikus értékeket csatoltunk. A területen
előforduló összes növényfaj figyelembe vételével átlagot lehet képezni, majd ennek
nagysága alapján megállapítani a természetességi kódot.
A vizsgált bányákban klasszikus cönológiai értelemben vett természetes
társulás nem, vagy csak igen kis területen és fragmentálva található. Ezért a
vegetáció ismertetéséhez/elemzéséhez az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási
Rendszer

(Á-NÉR)

kategóriáit

használtuk.

A

bányák

–

területüktől

és

változatosságuktól függően – 1 és 12 közötti elkülöníthető élőhelyet tartalmaznak. A
várt eredményeknek megfelelően a működő, nagy kitermelési kapacitású bányák
kevesebb, míg a felhagyottak többféle élőhely-típusnak adnak otthont. Ötven
bányából összesen 512 növényfajt és 45 különböző élőhely-kategóriát sikerült
kimutatni.

Az egyes Á-NÉR kategóriák előfordulsása a bányákban

U7

B1

P2
U4
U9

A1
A3
A5
B1
B2
B3
B5
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E1
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J4
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O 13
O 13
O 14
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Két Vas megyei külszíni bánya rövid leírása
Bük I.
Állapotleírás: Változatos és viszonylag nagyszámú a bánya területén kialakult és
vegetációs alapon elkülöníthető élőhelyek száma. Lényeges területi részesedéssel a
vízfelületek (U9), a gyomos alföldi szárazgyepek (O5) és a nyitott bányaudvar
rendelkezik (U7). A bányatavak nincsenek egymással felszíni összeköttetésben,
mindegyikre – bár különböző mértékben – jellemző az előrehaladott eutrofizáció.
Helybeliektől szerzett információ szerint a bánya közelében szeméttelep volt (van),
amelynek csurgalékvize ma is a bányatavakba kerülhet. Egyes területeken a víz
sötétszínű és bűzös. Az O5 területén angol perjével (Lolium perenne) vetett gyepek
találhatók, igen gyakori a keserűgyökér (Picris hieracioides). Mozaikosan fordulnak
elő a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) állományai. A szárazgyepek
mesterségesen

kialakított

egyhangú

területeit

nemes

nyár

(Populus

x

euroamericana) egyedek bontják meg, horgásztóvá alakítva a vizeket.
A vízfelszínek majdnem felét füzéres süllőhínár borítja (Myriophyllum spicatum).
A nádasok (Phragmitetum australis) a tavak parti zónájában illetve a víztesteket
elválasztó földnyelveken alakultak ki. A széleslevelű gyékény (Typha latifolia)
előfordul, de jelenléte nem jellemző. Hasonlóan kicsi, vízparti területre korlátozódik a
tavi kákás (Schoenoplectus lacustris) asszociácó is.
Az inváziós fajok közül a betyárkóró (Erigeron canadensis) jelent meg a
területen. Borítása azonban nem jelentős, elterjedése diffúz.
Várható szukcessziós irány és következményei: A potenciális vegetáció e területen a
cseres-tölgyesek típusába tartozhatott. A környező területeken kialakult spontán
füzes léte a korábbi ipari, vagy kisközösségi kavicskitermelésből származó gödrök,
mélyedések felhagyásának eredménye. A bánya növényzetének természetességét
1c kóddal jellemeztük, vagyis a flóraösszetétel alapján az mSeregélyes-skálán
közepesen gyenge természetességűnek adódik. A természetesség változásának
irányát tekintve az eutróf vízben álló nádszegélyek (+3) illetve a vetett gyepek
degradációs (-3) folyamatai jelentik a szélsőségeket.

Nádasd I.
Állapotleírás: A felmérési időszakban igen intenzív kitermelési tevékenység volt
folyamatban. A bánya területének nagy része minerális, nyitott felszín, edényes
növényi élet itt nem fedezhető fel. A bányaudvar kisebb része vegetációval borított.
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Viszonylag változatos növényi élőhelyek alakultak ki, mindegyik – az U7 kivételével –
viszonylag kis részesedéssel szerepel az összterületből. Nádasok (B1), domb- és
hegyvidéki gyomos száraz gyepek (O7), domb- és hegyvidéki gyomos üde gyepek
(O8), féltermészetes gyepek felhagyott szántókon (O11), sőt még felverődött
akácosok is jelenlétükkel igen fragmentáltá alakítják a bányaudvart. A szintén kis
százalékos területrésszel rendelkező, diffúzan található csarabosok a tájra jellemző
eredeti vegetáció, másodlagosan megjelenő, értékes hírmondói. Van nyílt vízfelület,
nagyságánál fogva azonban, nem meghatározó eleme az ökoszisztémának.
Érdekes, hogy a homok-, agyag- és kavicsbányák, csupasz löszfalak, kubikgödrök
(U7) ÁNÉR kategóriába sorolt területek a teljes borítottságnál is nagyobb
részesedéssel vannak jelen. Ennek az az oka, hogy átfedések alakultak ki. Nyílt
ásványi felszínként, valamint az említett kategória részeként is figyelembe kell venni
egyes – a az élőhely leírásakor megfogalmazott – területeket, hiszen ennek az
egységnek sajátossága, a csekély növényi borítottság.
A termőhely potenciális vegetációja gyertyános tölgyesek illetve fenyérek, mai
aktuális környezet azonban akácosokkal és szántókkal jellemezhető.
Az inváziós fajok közül a magas aranyvessző (Solidago gigantea), a betyárkóró
(Erigeron canadensis) és az egynyári seprence (Stenactis annua) egyedei vannak
jelen, borításuk azonban nem veszélyeztető tényező. Veszélyt jelentenek viszont a
kialakult – a természeteshez közelítő – vegetációs egységekre az akácosodás illetve
a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) terjeszkedése.
Várható szukcessziós irány és következményei:
A tájra jellemző sovány talajok fajainak új élőhelyei alakulnak ki (Sarothamnus
scoparius, Jasione montana stb), így a mai vegetációs környezetben, a természetes
vegetáció egyes elemeinek refúgiumai a bánya kevésbé bolygatott részei.
Vizsgálatink közül ezt támasztja alá a természetesség meghatározása is. A
bányáknál alkalmazott (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c) kategóriák közül a leírt fajok alapján a
Nádasd I bánya a 2a jelet kapta. A természetességnek a változása csak tág határok
között

értelmezhető.

Természetesen

a

legrosszabb

szélsőség

az,

amikor

megsemmisül a vegetáció, ez az egyik jellemző irány, a másik az, amikor a
másodlagos szukcesszió az természetközeli élőhelyek kialakulásának is lehetőséget
teremt, ennek jelenléte ad pozitív előjelet a természetesség irányának.

♣

53

Palkasás (Carex bohemica) előfordulása a Rábán
Mesterházy Attila
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter, H-9941 Siskaszer 26/a
e-mail: mesterhazy@onp.kvvm.hu
A. Mesterházy: The appearance of the Carex bohemica on the River Rába
This essay is about some individuals of the Carex bohumica appeared on the River Rába
and the condition of its habitat in 2006.

2006. július 17-én területellenőrzés során a Rábagyarmat és Csörötnek között
lévő árapasztó vápa mentén a hazánkban ritka palkasás (Carex bohemica) néhány
egyedére bukkantam. A Rába itt többnyire szabályozatlan, gazdagon meanderező
vízfolyás, melynek egyik kanyarulatát egy csatornával átvágták az árvizek gyorsabb
levonulása érdekében. Az így kialakított árapasztó vápa két végét bazaltkövekkel
stabilizálták, nehogy a folyó a kanyarulatot le tudja fűzni. Idén tavasszal nagy árvizek
vonultak le a folyó itteni szakaszán melyek jelentős hordalékmennyiséget raktak le az
árapasztó területére, így a csatornában nagy kiterjedésű kavicszátonyok alakultak ki.
A palkasást ezeken a zátonyokon találtam meg összesen 5 példányban. A növények
a csupasz kavicsfelszínen kialakult ártéri gyomtársulásban jelentek meg. A kísérő
fajok többsége a zátonyok első megtelepülői (ld. táblázat), melyek a Rábán elég
gyakorinak mondhatók. A fajok között érdekességként megemlítendő a Panicum
dichotomiflorum (köles faj), mely egy terjedőben lévő észak-amerikai adventív
növény, első hazai előfordulása 3 évvel ezelőtt a Rába mentéről származik. A
vesszős füzény (Lythrum virgatum) egy országosan nem ritka faj, de Vas megyéből
alig van adata, azok is a jóval keletebbre lévő Marcal-medencéből származnak.
A faj a többi sástól jellegzetes palkákhoz hasonló külsejével könnyedén
megkülönböztethető, viszont a palkák kétivarú virágaival ellentétben e sásnak
egyivarú virágai vannak. Füzérkéiben alul találhatók a porzós, felül a termős virágok.
Arasznyitól félméteres magasságot elérő, nem tarackoló faj, színe többnyire
világoszöld. Élőhelyein megtelepülő egyéves növényekkel ellentétben kétéves faj,
magja akár 30 évig is életképes marad, kedvező körülmények közé kerülve néhány
napon belül kicsírázik. A faj nyár közepén fejlődik ki, akkor amikor a folyók
vízszintjének csökkenésével a zátonyok szárazra kerülnek.
A

palkasás

Kárpát-medencében

igen

ritka

növény,

a

szomszédos

országokban mindenütt kipusztulással veszélyeztetett, nagyon kevés adata ismert.
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Hazánkban aktuális előfordulásai vannak a Tisza felső szakaszán és a Dráva-síkon.
Nyugat-Magyarországról nem volt ismert. A nyugat-magyarországi peremvidékhez
legközelebb a Fertő-tó mellett és a Hanságból ismertek több mint száz éves adatai. A
szomszédos Ausztriában, a Lapincs forrásvidékén néhány helyen megtalálták,
valószínűsíthető, hogy a növény a folyó vízével innét sodródott le.
A növény a környékbeli Rába zátonyok alapos átvizsgálása során máshonnan
nem került elő, 3 példánya az illegális kavicsbányászatnak esett áldozatul.
Előfordulása a folyó felső szakaszainak zátonyain továbbra is várható. Hazánkban
védett, természetvédelmi értéke: 2000 Ft.

Faj
Palkasás (Carex bohemica)
Baracklevelű keserűfű (Polygonum persicaria)
Mocsári ecsetpázsit (Alopecurus aequalis)
Varangyszittyó (Juncus bufonius)
Deréceveronika (Veronica beccabunga)
Barna palka (Cyperus fuscus)
Fügelevelű libatop (Chenopodium ficifolium)
Panicum dichotomiflorum
Fehér tippan (Agrostis stolonifera)
Vesszős füzény (Lythrum virgatum)
Hegyeslevelű libatop
(Chenopodium polyspermum)
Mocsári kányafű (Rorippa palustris)
Közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli)
Feketetermésű farkasfog (Bidens frondosa)
Zöld muhar (Setaria viridis)
Fehér somkóró (Melilotus albus)
Rizsfű (Leersia oryzoides)
Vénicszil (Ulmus laevis)
Jövevény füzike (Epilobium ciliatum)
Réti lórom (Rumex obtusiflorum)
Vizicsillaghúr (Myosoton aquaticum)

Borítás
r
3
1
+
1
1
r
r
2
+

Cönológiai felvétel a Carex bohemica élőhelyén
(Csiky J-Mesterházy A. 2006.07.25. 2x2m összborítás:55%)

♣
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TERMÉSZETVÉDELMI NEVELÉS

Természetvédelemre nevelés egyesületünkben
Lőrincz Csilla
9700 Szombathely, Széll K.u.51.
Cs. Lőrincz: Rearing to environmental protection in our association
The association’s program for educating to environmental protection is going on during the
whole year. The program deals with children from the kindergarten and students from
primary school, secondary school, college or university. This educating program mainly takes
place at the Bird Ringing Station of Tömörd.

Célunk a természetet és környezetet tisztelő szokás és ismeretrendszer
erkölcsi, értelmi, érzelmi, és esztétikai megalapozása.
Legfontosabb feladatunk e téren a természet iránti érdeklődés felkeltése, a
természet szépségeinek megláttatása a gyermekek érzelemvilágán keresztül.
Legfőbb színtere e tevékenységünknek egyszerű megközelíthetősége miatt is
a Tömördi Madárvárta madárvonulás-kutató és természetvédelmi tábora, ami egyben
az Actió Hungarica madárgyűrűző tábor.
A több mint 3 hónapos működést idén is segítette alkalmazottunk, heti
váltással

gyűrűzőink

és

a

hetesi

gyakorlatukat

nálunk

töltő

„Hermanos”

vadásztanulók. Az ő lelkes közreműködésükkel értük el a természetvédelemre
nevelés terén, hogy egyre több iskolát, óvodát tudtunk fogadni, s a diákok betekintést
nyerhettek az itt folyó munkába. ( sokan hétvégeken szülőkkel is jöttek)
Ezek az előre bejelentett csoportok szakvezetést kapnak, melynek keretében
madárgyűrűzés alkalmával megfigyelik a madarakat, kézbe is foghatják és meg is
simogathatják őket. Megismerik a madárgyűrűzés tudományát, annak jelentőségét,
természetvédelmi értékét.
Terepi program biztosítása alkalmával ismerkedhetnek a gyerekek a terület
növény-és állatvilágával a különböző természetvédelmi tevékenységekkel is
(szénagyűjtés, ebihalmentés, odúellenőrzés, cserjeirtás).
Madárvártánkon a biológia szakos hallgatók terepgyakorlaton is részt
vesznek, szakemberek irányításával.
Úgy gondoljuk, hogy egyesületünknek a tudományos munkán kívül a
természetvédelmi nevelés az egyik legfontosabb célja lett, hiszen így tudunk
gondoskodni az utánpótlásról, madarászok neveléséről. Mindent meg fogunk ezután
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is tenni annak érdekében, hogy még alaposabban megismertessük az itt folyó
munkát diákjainkkal.
Évek óta visszatérő csoportjaink:
Általános iskolák közül: oladi, kámoni, ikervári, csepregi, kőszegszerdahelyi,
kőszegi, acsádi, táplánszentkereszti, körmendi általános iskolások, továbbá a
szombathelyi Paragvári, Gotthard Jenő, Bercsényi Miklós általános iskolások.
Középiskolások közül: Herman Ottó Szakközépiskola, Bólyai János
Gimnázium, Premontrei Gimnázium.
Óvodák közül: szombathelyi Arénások, Ikerváriak, Oladiak, Acsádiak.

♣
Madáretetőm madarai gyermekrajzpályázat 2006
Lőrincz Csilla
9700 Szombathely, Széll K.u.51.
Cs. Lőrincz: ‘Birds of my Feeding Table’, Children’s Competition
The paintings, drawings compositions and poems the children sent in this year were very
valuable reflecting the joy the theme gave to the kids. The best (listed in the article) were
awarded on the Day of Birds and Trees.

Sokéves hagyomány szerint idén is meghirdettük kora tavasszal a
„Madáretetőm madarai” pályázatot. Az MMIK-val közösen bonyolítottuk le a
pályamunkák elbírálását, kiállítását és az ünnepélyes díjátadást.
Minden év május 10-én a Madarak és Fák Napján kerül sor a sikeres
alkotások jutalmazására, majd egyúttal a művekből készült kiállítás megnyitására,
mely több héten keresztül megtekinthető.
Megyénkből főleg azok az iskolák, óvodák küldenek be pályázatokat, akik más
természet-és környezetvédelmi akciók szorgos résztvevői, jeleskedői.
Idén is szép számmal érkeztek értékes kis alkotások, festmények, rajzok,
fogalmazások, költemények, és komplex alkotások is. Most is értékes díjakkal tudtuk
jutalmazni a legkiemelkedőbb munkákat.
Iskolák közül a legjobb pályázatokat beküldők eredményességi sorrendben:
-

Béri Balogh Ádám Általános Iskola Kőszeg

-

Ostffyasszonyfai Általános Iskola
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-

Benedek Elek Általános Iskola, Vát

-

Pecöli Általános Iskola

-

Bercsényi Miklós Általános Iskola, Szombathely

Óvodák:
-

Gazdag Erzsi Óvoda, Szombathely

-

Szűrcsapó Óvoda, Szombathely

-

Celldömölki Városi óvoda

-

Mátyás király úti Óvoda

-

Maros utcai Óvoda

-

Nemesbődi Óvoda

-

Répcelaki Óvoda

-

Kerékteleki – Bársony Óvoda (Komárom-megye)

Körmend

Szombathely

Egyéni díjak:
Iskolások:

- Németh Dávid

Káld

- Márkus Gábor és Balázs Sárvár
- Bartalos Donát

Kőszeg

- Keresztes Viktória Kőszeg
- Horváth Norbert

Sárvár

- Kovács Máté

Ölbő

- Molnár Barbara

Ostffyasszonyfa

- Szelestei Brigitta Ostffyasszonyfa
- Tausz Viktória

Vát

- Ivancsics Dóra

Pecöl

- Kulcsár Máté és Eszter Sárvár
- Nagy Teodóra

Szombathely

- Pajor Borbála

Szombathely

- Bokor Barbara

Uraiújfalu

Óvodások:

- Szabó Vanessza Szombathely
- Bartik Janka

Körmend

- Zábrádi Luca

Celldömölk

- Mézes Barnabás Szombathely
- Horváth Adrienn

Szombathely

- Bernáth Evelin

Répcelak
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Egyesületünk gratulál a díjazottaknak és a pályázatokat beküldőknek, a
felkészítő pedagógusoknak.
Ezután is várjuk érdeklődő hozzáállásukat, munkájukat.

♣
Madarász ovi 2006
Lőrincz Csilla
9700 Szombathely, Széll K. u.51.
Cs. Lőrincz: Ornithological Kindergarten 2006
The program lasts during the whole year. It takes place in the largest kindergarten of the
town. The report presents the activities and games carried out in each month of the year.
The society often organizes slide shows and lectures in other institutes as well.

Az idei 2006-2007-es tanév, mára a 10. Madarász ovi évünk a szombathelyi
Aréna Óvodában. Ez a természetismereti program (foglalkozássorozat) minden
évben a nagycsoportosoknak szól, mivel a 6-7 éves korosztály az, akikkel bártan el
lehet menni kirándulni a megye madarászszemszögből is érdekes területeire.
Általában az óvodás korú gyermekek közül ők azok, akiknek a sokféle
programkínálat fejlettségi szintjük miatt szólhatnak (természetismeret, úszásoktatás,
táncoktatás, korcsolyaoktatás, zene-ovi stb.)
Természetesen ezek a gyerekek kedvük és érdeklődésük szerint bárhová
jelentkezhetnek, főleg, ha a szülők is támogatják elképzeléseiket.
A Madarász ovi ingyenes, kiegészítése az óvodai Nevelési Program
feladatainak, megvalósításának. A legtöbb foglakozásunk óvodai időben történik, így
a szülőknek is kényelmesebb.
Éves tervünk a többéves tematika szerint:
- kirándulások:
- szeptember:

Tömördi Madárvárta

- október:

Tömördi Madárvárta

- november:

Felsőcsatár a madarász-sulisokkal

- december:

Kámoni Arborétumban „madárkarácsony”

- január:

Chernel-kert, Kőszeg

- február:

Savaria Múzeum – természettudományi kiállítás
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- március:

Horvátnádalja – madárgyűrűzés, tavaszi virágok

- április:

Arborétum – odúellenőrzés

- május:

Madarak és Fák Napja az óvodában ( játékos délelőtt)

- június:

3 napos táborozás Tömördön

- benti foglalkozások:
Mindig az előző kirándulás tapasztalatainak megbeszélése, diavetítés,
ismeretek elmélyítése, manuális tevékenységek, természetes anyagokból való
alkotás.
Az óvodások kiválasztása érdeklődésük, természet iránti fogékonyságuk
alapján történik, mint, hogy a zene-oviba sem választanak gyengehallású és
ritmusérzékű gyereket.
Minden évben 15-16 gyereket választok be a madarász-oviba. Ez a létszám a
legideálisabb ahhoz, hogy figyelni tudjanak egymásra is, és fegyelmezettebben
tudjanak tevékenykedni.
Színes

programunk

lehetővé

teszi,

hogy

a

gyerekek

minél

többet

megismerjenek a természet csodáiból, és ezen tapasztalatok alapján jobban
eltudjanak igazodni természeti környezetük sokszínű világában.
Iskolás korukban igényükké válik az ez irányú ismereteik gazdagítása, lelkes kis
természet-és környezetvédővé válhatnak, és válnak (a visszajelzések igazolják).
Megyénk

több

óvodájával

van

kapcsolatunk,

segítséget

nyújtva

a

természetismereti foglalkozások megszervezéséhez, lebonyolításához.
Csatlakoztunk a megyénkben működő Borostyán Oktatóközponthoz, mely
létrehozta a Nyugat-Dunántúli Regionális Erdei Iskolai Hálózat és Központ óvodai
környezeti nevelési szakmai műhelyét. Ennek keretében novemberben bemutatom a
Madarász ovit, mint a természetismereti nevelés sajátos színterét, módszert.

♣
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Madarak és Fák Napja országos verseny
területi fordulója Szombathelyen
Kelemen Tibor
9700 Szombathely, Gothard Jenő Általános Iskola

T. Kelemen: Regional Lap of the Day of Birds and Trees National Competition in
Szombathely
The 10th Competition was organized in the Gothard Jenő Primary School. The first turn of the
competition was a written test; the second one was a series of practical tasks. There were 9
teams.

A 2006. év jubileum a Madarak és Fák Napja rendezvények történetében.
Kereken 100 évvel ezelőtt, Herman Ottó kezdeményezésére, emlékeztek meg e
szép, természethez kötődő jeles napunkról.
A Gothard Jenő Általános Iskola életében is évforduló, 10. alkalommal
rendeztük meg e verseny területi fordulóját 2006. március 17-én.
Ez alkalomból a versenyt kísérő kiállítás nyílt, bemutatva a Madarak és Fák
Napja kezdeteit, történetét, miről egy kicsit másként emlékeztek meg annak idején,
mint manapság, illetve Herman Ottó életéről és munkásságáról olvashattak, akik
megtekintették a kiállítást. Maga a verseny hagyományos módon zajlott l, az előző
évekhez hasonlóan.
Ez alkalommal is megtisztelte rendezvényünket dr. Gyurácz József, aki a
Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület részéről nyitotta meg a
versenyt. Az iskola nevében Andor Ottó igazgató úr köszöntötte a megjelenteket.
Az első forduló, ahol feladatlapon kellett számot adni a csapatoknak tudásukról,
a feladatok közös áttekintésével kezdődött, majd másfél óra állt a csapatok
rendelkezésére, hogy ezeket megoldják. Ezután madárhangokat kellett felismerni, ill.
madarakat meghatározni diaképekről. Fordulóról-fordulóra fokozódott a hangulat,
majd az utolsó feladat következett. Ezalatt a többi csapat egy a Madártani és
Természetvédelmi Egyesület munkáját bemutató videofilmet tekinthetett meg.
A vetélkedő végeztével hamarosan kialakult a csapatok közötti sorrend.
Szoros küzdelemben a Gothard Jenő Általános Iskola Madarász sulis csapata
végzett az első helyen. Minden csapat értékes díjakkal, ajándékkal térhetett haza,
amit ez úton is köszönünk a Chernel István Madártani és Természetvédelmi
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Egyesületnek, a Kerekerdő Alapítványnak, illetve az Őrségi Nemzeti Parknak, hogy a
versenyt ezzel is támogatta.
Az első helyezett csapat jogot szerzett a májusi Dombóváron megrendezett
országos versenyen való részvételre, ahol 14 csapat közül a 9. helyezést sikerült
elérnünk. A gyerekek nagyon örültek az eredménynek, főleg, hogy a csapatot 5-6.
osztályosok alkották.
Ezúton is gratulálunk Nekik.

Kis fakopács (Dendrocopos minor)
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A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület
munkájának támogatói 2006-ban

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Környezetvédelmi Alap
Célelőirányzat
Nemzeti Civil Alapprogram Nyugat-Dunántúli Kollégiuma
Berzsenyi Dániel Főiskola, Természettudományi Főiskolai Kar,
Állattani Tanszék
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ

KÖSZÖNJÜK!
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2007. A MEZEI VERÉB (PASSER MONTANUS) VÉDELMÉNEK ÉVE

Támogassa az 1%-kal! Adószám: 19001243-2-43
A növényi rajzot Kókay Szabolcs készítette, a többi BirdLife grafika
Az angol nyelvű kivonatokat Gyurácz Veronika fordította
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Hegyi kékcsillag (Jasione montana) a nádasdi kavicsbányában
2006. július 05-én (Fotó: Keszei B.)

Palkasás (Carex bohemica) a Rába mentén (Fotó: Mesterházy A.)
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Saloca diceros (O.P.-Cambridge, 1871). Egy újabb talajlakó pókritkaság
a Tömördi Madárvárta körzetéből (Fotó: Szinetár Cs.)

A jelzőrák (Pacifastacus leniusculus) Alsószölnöknél fogott csapata (Fotó: Illés P.)

66

Gyepi béka (Rana temporaria) az Ablánc-völgyében.
Tömörd, 2006. május 05. (Fotó: Gyurácz J.)

Csörgő réce (Anas crecca) gyűrűzött példánya.
Tömörd, 2006. szeptember 10. (Fotó: Gyurácz J.)
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Hamvas rétihéja (Cyrcus pygargus) hím példánya fészekanyagot visz a csőrében a
Marcal menti rétek felett. Nagypirit, 2006. június13. (Fotó: Gyurácz J.)

Kabasólyom (Falco subbuteo) Répceszemere határában
2006. augusztus 30-án (Fotó: Gyurácz J.)
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Réti cankó (Tringa glareola) gyűrűzött példánya a tömördi tóban
2006. augusztus 10-én (Fotó: Illés P.)

Búbos banka (Upopa epops) gyűrűzött példánya.
Tömörd, 2006. szeptember 10. (Fotó: Gyurácz J.)
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Hantmadár (Oenanthe oenanthe) gyűrűzött példánya.
Tömörd, 2006. szeptember 10. (Fotó: Gyurácz J.)

Karvalyposztáta (Sylvia nisoria) gyűrűzött példánya.
Tömörd, 2006. május 05. (Fotó: Gyurácz J.)
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Békaterelő a Hársas-tó közelében (Fotó: Gruber Á.)

Vörös róka (Vulpes vulpes) nyomai a gyurgyalag (Merops apiaster)
költőüregénél, az egervölgyi homokbányában (Fotó: Guber Á.)
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A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programjának résztvevői.
Tömördi Madárvárta, 2006. július 06. (Fotó: Keszei B.)

Madárgyűrűzés és növényhatározás a Jurisich Miklós Gimnázium
Arany János Tehetséggondozó Programjának keretében.
Tömördi Madárvárta, 2006. július 06. (Fotó: Keszei B.)

