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Kedves Olvasó!

A  kezében  tartott  „Himantopus”  tartalmának  javát  ismét  Helyi  Csoportunk  éves 
tevékenységről  szóló  beszámolók  adják.  Talán  papírpazarlásnak  tűnhet,  hogy  saját 
munkánkat mutatjuk be saját magunknak. De megint csak azt írhatom: szükség van erre, 
hiszen  legtöbb  tagunk  nem  ismeri  a  Csoport  valamennyi  programját  és  annak 
eredményeit,  másrészt  nem  csak  magunknak  szól  a  „Himantopus”:  ezzel  tudjuk 
bemutatni és megörökíteni munkánkat a nem tagoknak és az utókornak is. Dicsekedni 
pedig  1998-ban  is  volt  mivel!  Tovább  folytak  korábban  is  sikeres  programjaink,  a 
szalakóta,  a  kék vércse,  a  fehér  gólya védelme,  a monitoring  tevékenységek,  vagy a 
Madarász Suli.  Tevékenységünk fontosságát és elismertségét jól jellemzi,  hogy az év 
során 3 millió forint  felett  volt a  Csoport  pénzforgalma, az egész MME-é közel 200 
millió, vagy hogy az év folyamán az egyesület megkapta a szigorú feltételekhez kötött 
kiemelten közhasznú besorolást. Taglétszámunkat tekintve a második legnagyobb vidéki 
MME  csoport  vagyunk,  a  főállású  alkalmazottat  nem  foglalkoztatók  közül  pedig  a 
legnagyobb.  A  beszámolót  azért  is  fontosnak  tartjuk  nyilvánosságra  hozni,  mert  a 
Csoport pénzforgalma nagymértékben megnőtt.  A beszámoló igazolja,  hogy a kapott, 
főleg közpénzek felhasználása tényleg közcélok érdekében történik.

A szakmai és pénzügyi beszámolók mellett természetesen más érdekes cikket is 
olvashatnak a Himantopus 1998. évi számának lapjain. 

Lovászi Péter
szerkesztő

25 éve hunyt el Dr. Beretzk Péter, „a Fehér-tó atyja”

Gyermekkorom legfogékonyabb részét falun töltöttem, ahol természetszerető pedagógus 
szüleim  tudatosan  irányították  gyermekeik  figyelmét  a  világ  apró  csodái  felé. 
Testvéremből biológus lett, én ugyan az olajipari szakmát választottam, de a mai napig 
hobbim  a  madarászat,  és  édesapámmal  együtt  1984  óta  tagja  vagyok  a  Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek, melynek megbízásából ketten gondozzuk 
a  sándorfalvi  odútelepet  (80-100  odú),  ahol  rendszeres  megfigyelő  és  gondozó 
tevékenységet folytatunk. 

Azon  szerencsések  közé  tartozom,  akik  fiatalon  ugyan,  de  személyesen  is 
megismerhették Dr. Beretzk Pétert, Péter bácsit, egy kirándulás erejéig. Mi akkor nem 
tudtuk róla, hogy milyen neves tudós, csak azt, hogy csendes, kedves, egyszerű ember, 
aki mindig valami érdekeset tud mutatni és mondani.

Kíváncsi  lettem,  hogy  halála  után  25  évvel  hogyan  méltatja  a  tudomány  egy 
szerény, ám jeles szegedi fiát.

2. oldal



1998. HIMANTOPUS

A madártani kutatásokról

Általában a madárkutatásról

A madarak  iránti  érdeklődés  ősrégi,  talán egyidős  az  emberiséggel.  A repülés 
minden kor emberének a fantáziáját  foglalkoztatta  (pl.  az ókori  Daidalosz és Ikarosz 
mondája). A reneszánsz polihisztorai pedig már komolyan tanulmányozták a madarakat, 
mielőtt  a  maguk  repül  szerkezetét  készítgették.  A  legtöbb  természettudományhoz 
hasonlóan az ornithológia számára is a XIX. század második fele és vége hozott jelentős 
fejlődést.  A  hazai  madárvilág  életét,  elterjedését  tárgyaló  mű  1899-ben  jelent  meg 
Chernel István tollából. Századunk első felében jelentek meg összegző munkák is, pl.  
Lovassy Sándor:  Magyarország gerinces  állatai  című mű madártani  kötete  1927-ben, 
vagy  a  Brehm  2.  kiadásában  lévő  madárfaunisztikai  rész  1929-ben.  Az  1958-ban 
megjelent, majd 1973-ban változatlan formában utánnyomott Magyarország állatvilága, 
Madarak című kötete elsősorban morfológiai munka és zömmel külföldi adatokra épül. 
Így rendkívül nagy hiányt pótolt a Haraszthy László szerkesztésében megjelent, hazai 
kutatásokra  épülő  két  fontos  mű,  a  Magyarország  fészkelő  madarai  (1984)  és  a 
Magyarország madárvendégei (1988). Mindkét kötet szerzői felhasználták Beretzk Péter 
megfigyeléseit, cikkeit, az elsőben 3, a másodikban 13 írására hivatkoznak (Haraszthy 
1984,  1988).  A  madarak  iránti  érdeklődés  világ-  és  magyar  viszonylatban  is 
folyamatosan nő, s ez ma már szerencsére együtt jár a rendszeres tudományos kutatás,  
publikálás és tudatos madárvédelem megszervezésével is. Folyamatosan nő az egyesületi 
és pártoló tagok száma. Idén, 1998-ban jelent meg a Mezőgazdasági Kiadó jóvoltából, 
Haraszthy László szerkesztésében a Magyarország madarai című legfrissebb, s eddigi 
legteljesebb összefoglaló mű. A hazánkban eddig előfordult 371 madárfaj (fészkelők és 
madárvendégek)  bemutatását  adja.  Ebben  Beretzk  Péter  14  munkáját  használták  fel 
(Haraszthy 1998).

A madártani kutatások története Szegeden és környékén

Az első madarász, aki nem restellt körülnézni Szeged és Temesvár környékén, 
Josef Natterer, a bécsi múzeum preparátora volt, 1804-ben gyűjtött a Fehér-tavon. Ebből 
az  anyagból  származnak a  legrégebbi  hazai  madárpreparátumok,  ezeket  ma is  őrzi  a 
bécsi múzeum (Keve 1983). Nagyszentmiklóson a község plébánosa, Kuhn Lajos 1877-
től 1900-ig szorgalmasan végzett madártani kutatásokat, és azokat publikálta is. Részt 
vett  a  Herman Ottó által  szervezett  „minta  megfigyelő hálózat”  munkájában.  Szeged 
közelében  még  két  munkatárs  jelentkezett  Hermannál  erre  a  feladatra.  Hönig  István 
Sövényházán,  Lakatos  Károly  pedig  Horgoson végzett  megfigyeléseket  (Keve  1983). 
Lakatos Károly már 1878-ban Szegeden dolgozott. Sorra jelentette meg népszerű, igen 
élénk  fantáziával  megalkotott  írásait,  melyekkel  sok  barátot  és  kritikust  is  szerzett 
magának. Többször megfordult a Fehér-tavon, melyről szintén bővebben írt.

Zsótér  László  1894-ben  csatlakozott  Herman  munkatársaihoz.  Az  Aquila  első 
kötetében már írt a fehér-tavi vékonycsőrű pólingról és a csigaforgatóról  (Keve 1983). A. 
S.  jelzéssel  ismeretlen  szerző  emlékezett  meg  a  Fehér-tóról  1899-ben.  Teodorovits 
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Ferenc Királyhalomról  küldött  madárvonulási  adatokat 1909 és 1913 között.  Győrffy 
István  botanikus  professzor  1922-től  szorgalmas  munkatársa  az  Aquilának,  1923-tól 
1932-ig  Müller  Péter  alsóközponti  tanító  foglalkozott  Szeged  madárvilágával  és 
madárvédelmével (Keve 1983). Ezek voltak a kezdetek, de a rendszeres kutatás Beretzk 
Péterig váratott magára.

Dr. Beretzk Péter munkássága

Beretzk Péter református lelkészi családban született 1894. október 23-án. Még 
csak 4-5 éves volt,  amikor már felszedte és gyógyítani kezdte a kertjük felett  átívelő 
távvezeték miatt sérült madarakat. Első meggyógyított madara, amit szabadon engedett, 
egy erdei szalonka volt (Ruffy 1974). 

Iskoláit  Szegeden  és  Vásárhelyen  végezte.  Orvosegyetemi  tanulmányait 
Kolozsváron  kezdte,  majd  az  I.  világháborús  frontszolgálat  miatti  megszakítás  után 
1920-ban,  Budapesten  fejezte  be (Csongor  1973).  Mint  orvos  a  szülészet  és 
nőgyógyászat terén szakosodott. Kezdő kórházi, klinikai szolgálat után 1923-tól MÁV 
orvosi szolgálatot teljesített, és mint MÁV igazgató főorvos, 43 évi munka után ment 
nyugdíjba (Jakab 1996). 

A természet iránt fogékony vadász-orvos érdeklődését Lakatos Károly még 1891-
ben megjelent, Vadászati és madarászati emlékeimből című kötete keltette fel a Fehér-tó 
iránt. Ezen a könyvön felbuzdulva határozta el, hogy kimegy megnézni a Fehér-tavat, 
milyen  ott  a  vadászat.  Először  1932-ben  kereste  fel  ezt  a  területet,  ahol  a  környék 
vadvizeit befogadó tizenkét négyzetkilométernyi szikes puszta délkeleti sávjában akkor 
már  épültek  a  ma  is  üzemelő  első  halastavak.  A  nyugati  oldal  azonban  még  olyan 
érintetlen  volt,  amilyennek  azt  Lakatos  látta (Sterbetz  1994).  Már  az  első  látogatás 
alkalmával olyan északi  fajokat  fedezett  fel  a  Fehér-tó madársokaságában,  melyekről 
Herman Ottó írásaiban olvasott. E felfedezés érlelte meg benne a felismerést,  hogy a 
Fehér-tó  valami  egészen  különleges  madárbirodalmat  rejt.  Így  nyilatkozik  erről  egy 
későbbi alkalommal: „Ki nem mélyített ornitológiai tudományom mellett is észre kellett  
vennem, hogy a tájnak felbecsülhetetlen értékét az adja, hogy a madárvonulások határán  
fekszik.  Ide ellátogatnak madarak a mediterrán vidékről és éppen úgy otthonra vagy  
átmeneti szállásra találnak az északi fajok, parti madarak is vonulásuk idejében. Sok-sok  
madárfaj  ritka  találkozó  helye  ez  a  szikes  ősmocsár.” Ez  a  felismerés  szüli  azt  az 
elhatározást, hogy mindent megtesz e szikes-zsombékos őstáj még megőrizhető részének 
a megmentésére, védetté tételére (Jakab 1996). Szívéhez nőtt ez a táj, ennek megőrzése, 
megóvása volt a fő célja több évtizeden át folytatott következetes természetvédő, kutató 
és ismeretterjesztő munkájának.

Kutató és ismeretterjesztő munkássága

Első  eredményei  után  felvette  a  kapcsolatot  a  tudományos  intézményekkel,  a 
Madártani Intézettel és a Nemzeti Múzeummal. Innen kapta az első szakmai tanácsokat,  
bíztatásokat Dr. Vasvári Miklóstól illetve Greschik Jenőtől. Már 1934-ben a rendszeres 
kutatás útjára lép. Mindent feljegyez, amit a Fehér-tón tapasztal,  saját kezűleg készít 
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preparátumokat, 1935-től rendszeresen publikál, először vadászlapokban. Tudományos 
felismeréseivel  gyorsan  elnyerte  a  hazai  szaktudósok támogatását,  például  a  Szegedi 
Egyetem zoológus professzorai, Gelei József, Farkas Béla, később Ábrahám Ambrus és 
Kolozsvári Gábor támogatták (Keve 1983).

Kutatásai  alapján számos vízimadárról  kiderült,  hogy nem is  olyan ritka,  mint 
aminek  addig  tartották.  Megfigyelései  megváltoztatták  a  vízimadarak  vonulásáról 
felfogást.  Munkássága  rámutatott  a  hazai  szikesek  állatföldrajzi  jelentőségére  és 
természeti értékére. Tíz év alatt 525 utat tett a Fehér-tóra és 211 madárfajt figyelt meg.  
Rendszeres gyűjtése a szegedi Móra Ferenc Múzeumot gazdagította, 1942-ig 190 fajjal, 
523  példányban.  A  fészkelő  fajok  számát  ekkor  39-ben  állapította  meg.  1948-ig  a 
megfigyelt fajok száma 232-re szaporodott,  amelyből 204 fajt gyűjtött a múzeumnak. 
Ezen  kívül  sok  példány  került  a  Madártani  Intézetbe  és  a  Természettudományi 
Múzeumba. Az észlelt  fajok száma 1953-ig 240-re,  a fészkelőké 62-re emelkedett. A 
hazai faunisztikai kutatások ezzel új síkra terelődtek (Keve 1983).

A Szegedi Állami Múzeumban, 1937 tavaszán nyílt meg tudományos eredményeit 
bizonyító első, 123 madárbőrből álló gyűjteményes kiállítása. A természetfényképezést 
1936-ban kezdi meg, 6x6-os Rolleiflex gépével tájképeket készít.  Madarakat 1938-tól 
fotóz  Leica  gépével.  Első  követői  közé  tartozik  Homoki  Nagy  István,  a 
természetfilmezés  világhírű  mestere,  aki  többek  között  a  Fehér-tavat  bemutató 
Vadvízország című film alkotója.  Az 1952-ben forgatott  film szakértője volt  Beretzk 
Péter.

A szegedi múzeumban letétként elhelyezett gyűjteményét 1951-ben a múzeumnak 
ajándékozza.  Az  1936  óta  összegyűlt  anyag  örökletét  formájában  került  a  múzeum 
tulajdonába.  A  Beretzk-féle  örökletétben  16  madárrend  231  faja  található.  A  806 
példányból  738  (91,57%)  fehér-tavi  gyűjtésű  madár,  a  többi  68  (8,43%)  egyéb 
lelőhelyekről származik. Hasonló a fajok aránya is, 211 fehér-tavi (91,35%), 20 (8,65%) 
máshonnan származik (Csizmazia,  Gaskó 1986).  A Beretzk-féle  örökletétet  1953-ban 
Csongor  Győző  részben  nyilvántartásba  vette.  A  leltározás  1960-ban  folytatódott.  A 
Móra Ferenc Múzeum 1986-ban megjelentette az örökletét faunajegyzékét. Az egykori 
ősszikes  élete  Beretzk  Péter  írásaiból  feltárható,  tudományos  naplójegyzeteinek 
feldolgozását folyamatosan végzik a múzeum munkatársai.

A Móra Ferenc Múzeumban őrzik relikviáinak egy részét is: puskáját, távcsövét 
és felbecsülhetetlen értékű naplóit (Csizmazia 1989). A múzeum eddigi három állandó 
természettudományi kiállításának („A Fehér-tó élete”, „A Tisza élővilága” és az „Ember 
és környezete”) diorámáiban az örökletét madáranyagát csodálhatták meg a látogatók. 
Emellett számos vándorkiállítás és időszaki bemutató részét is képezték.

Tudományos  kutatómunkájának  eredményét  publikációinak  nagy  száma  is 
fémjelzi.  Tudása,  széleskörű  ismerete,  természetszeretete,  elmélyülő  kapcsolatai  a 
szakemberekkel  megkönnyítették  számára  a  publikálást.  Betörését  a  szakirodalomba 
1938-tól  számítják.  Közel  negyven  éven  át  írt  tudományos  közleményeket,  emellett 
mindvégig írt  hírlapokba és népszerűsítő ismeretterjesztő folyóiratokba. A Jakab Béla 
által  írt  Beretzk-bibliográfia   401  publikációját  tartja  számon,  amihez  nincsenek 
hozzászámítva  a  vele  készült  riportok,  a  róla  készült  vagy  vele  kapcsolatos  írások. 
Beretzk Péter irodalmi munkásságát többen is feldolgozták (Csongor 1954, Marián 1974, 
Jakab 1980, Papp-Réthy 1980). Nagyon értékesek a külföldi folyóiratokban megjelent 
dolgozatai. Ezek közül hatot maga közölt, 14-et társszerzőkkel (Keve András, Sterbetz 
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István,  Marián  Miklós)  közösen publikált.  Tudományos  szintű  cikkeinek száma 120, 
népszerűsítő írásaié 281 (Jakab 1984).

Az  egyetemi  magántanár  címet  1948-ban  nyerte  el,  1952-ben  megkapta  a 
biológiai tudományok kandidátusa minősítést. Kutatásainak tudományos eredményei, a 
fiatalságra  tett  nagy  hatása  indítja  a  Szegedi  Tudományegyetemet,  hogy  1964-ben  a 
címzetes egyetemi tanári kinevezést adományozza neki. Így már hivatalosan is nevelheti  
az ifjúságot. Sok hazai és külföldi kutatóban keltette fel az érdeklődést a Fehér-tó iránt, 
és  nagynevű  ornitológusok  vallják  atyai  tanítómesterüknek  (Keve  András,  Marián 
Miklós, stb.).

Természetvédelmi tevékenysége

Az  első  fehér-tavi  látogatás  olyan  mély  benyomást  gyakorolt  rá,  hogy  külön 
vadásztársaságot alapított barátaiból, hogy megszerezhessék a Fehér-tó vadászati bérletét 
és így megtehessék a védelem első lépéseit és megindítsák a tó tudományos feltárását.  
Ebben Győrffy István professzor is támogatta őket. A tó közepén, az egyik szigeten (ma 
töltés)  maguk  építették  fel  vadászházukat.  A  vadászati  bérlet  lejártával  a  többéves 
kutatási  eredményeinek  alapján  felveti  a  védettség  kérdését  a  városi  közgyűlésen  és 
indítványára Szeged város 228/1938-as határozatával 280 holdnyi védterületet létesít az 
ősi tájon. Ezt az ellentétes érdekek hatására 100 holdnyira csökkentették. Az Országos 
Természetvédelmi Tanács megalakulása kedvező alkalmat adott, hogy Beretzk Péter a 
szegedi  egyetem támogatását  bírva  beadja  felterjesztését  350  holdnyi  terület  védetté 
nyilvánítására. 1939-ben elérte, hogy az 1935. évi Természetvédelmi Törvény alapján a 
földművelésügyi  miniszter  113559/1939  sz.  határozatával  a  Fehér-tó  350  holdját 
országos természetvédelmi területté nyilvánította (Sterbetz 1994). Beretzk panaszkodott 
a  Fehér-tavat  védő  határozat  felszínes  megfogalmazására,  amely  a  terület  helyét  és 
határait  em rögzítette  pontosan.  A joghézagos esztendőket  úgy hidalta  át,  hogy szűk 
körű,  kipróbált  természetvédőkből  álló  vadásztársaságot  szervezett  és  megszerezte  a 
rezervátum és környékének vadászati  jogát a város támogatásával.  A védett  részeken 
szinte  csak  a  tudományos  gyűjtésekre  korlátozódott  a  fegyverhasználat,  gazdagítva  a 
Móra  Ferenc  Múzeum és  a  Madártani  Intézet  anyagát.  Dr.  Sterbetz  István  szerint  a 
negyvenes évek ilyen körülmények között teltek, s ezek az évek jelentették a Fehér-tó 
aranykorát,  és  megalapozták  annak  nemzetközi  hírnevét.  A  problémák  1952-ben 
kezdődtek, amikor az állami vállalattá alakított tógazdaság terjeszkedni kezdett. 1963-ig 
lépésről-lépésre  halastóvá  silányították  a  Fehér-tó  földrajzi  értelemben  vett  egész 
területét. Mindössze egy jelentéktelen foltocska maradt fenn a régi szikesekből. Ahogy a 
halasítás terjeszkedésével az édesvíz mind több teret nyert (a halastóba a vizet jórészt a 
Tiszából  vezették,  így  a  sziksó  kimosódott  –a  szerk.),  úgy  folytatódott  a  vegetáció 
átalakulása. A ritka sziki madarak is áttelepültek, szétszóródtak a környéki névtelen, kis 
szikeseken.  A rendszeres édesvízzel való feltöltés a nátriumsókat kimosta és a szikes 
jelleget  megváltoztatta.  Közép-Európa  egyik  legjellegzetesebb,  természetvédelmi 
szempontból kiemelten értékes vadvizes-szikes pusztája megsemmisült. A megváltozott 
élőhely csak a nádast lakó gémféléknek és énekesmadaraknak kedvezett.
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Közéleti tevékenysége

Megnyerő  egyéniségként  fiatalok  sokaságát  vonzotta  maga  köré.  Oktatott  az 
egyetemen és széleskörű népnevelő munkát végzett. Rengeteg előadást tartott nem csak 
Szegeden,  hanem  szerte  az  országban.  A  természetvédelem  érdekében  írt  cikkei 
országosan népszerűvé tették. Esztendőkig elnöke volt a TIT Csongrád megyei Biológiai 
Szakosztályának,  majd a  megyei  TIT szervezet  alelnöke,  tíz  évig elnöke a  Biológiai 
Társaság Szegedi Tagozatának, a Magyar-Szovjet Baráti Társaságnak, amely arany és 
ezüst jelvényével tüntette ki.  Orvosi és ornitológusi munkásságáért többször részesült 
kitüntetésekben: Kiváló egészségügyi dolgozó, Érdemes orvos, Herman Ottó emlékérem, 
a  Magyar  Érdemrend  arany  fokozata  és  a  Szocialista  Munka  Érdemérem  kitüntetés 
(Csongor 1973). 

Foglalkozott a szegedi parkok madárvédelmi kialakításával és más alkalmazott 
madártani  kérdésekkel  is,  pl.  a  fertőző  madárbetegségek  kutatásával.  Nem  csak 
lokálpatrióta volt, hanem ha valahol segíteni tudott a tudományos kutatásokban, azonnal 
csatlakozott, részt vett például a Bakony-kutatásokban. 

Beretzk Péter emléke

Széleskörű, népszerű, tudományos és közéleti munkájáért méltán érdemelte ki a 
„Fehér-tó atyja” elnevezést. 1973. június 9-én, 79 éves korában halt meg. Tiszteletére 
1988 őszén emlékoszlopot  állítottak  fel  a  Fehér-tavon,  a  nagykilátó lábánál.  Beretzk 
Péter  réz  domborművét  Papp  György  szegedi  művész  készítette,  s  az  oszlopot  a 
Pedagógus  Fáklya  Természetjáró  Szakosztály  faragtatta,  akiket  Beretzk  Péter 
évtizedeken  át  vezetett  kirándulásaikon,  madárleseken.  A  múzeumban  emléktáblát 
helyeztek  el  tiszteletére  az  előcsarnokban.  Szeged  városában  két  helyen  emléktábla 
hirdeti nevét, a Rókusi városrészben utcát neveztek el róla. Mivel a Fehér-tó az 1976-ban 
létrejött, több mint   22 000 ha kiterjedésű Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része lett, az  
Ópusztaszeri  Nemzeti  Történeti  Emlékparkban  is  találkozhatunk  Beretzk  Péter 
emlékével.  Egy  rekonstruált  erdészházban  található  a  Pusztaszeri  Tájvédelmi  Körzet 
élővilágát bemutató kiállítás, melyben a legfontosabb anyag a fehér-tói dokumentáció. Itt 
találhatók  a  tó  védelmét  szorgalmazó  írások,  régi  fényképek.  Végigkísérhető  az  a 
küzdelem, amely az egykori  „Vadvízország” megmentéséért  folyt,  s amely küzdelem 
elválaszthatatlan Dr. Beretzk Péter nevétől. 

Irodalom

Csizmazia  György  (1989):  Szeged,  Fehér-tó,  Pusztaszeri  Tájvédelmi  Körzet.  Tájak, 
korok, múzeumok kiskönyvtára 364. TKM Egyesület.
Csizmazia György, Gaskó Béla (1986): Beretk Péter örökletéte. A Móra Ferenc Múzeum 
Évkönyve 1984/1985-1. 377-407.
Jakab Béla (1984): Beretzk Péter irodalmi munkássága. Puszta 2/11.
Jakab  Béla  (1995):  Beretzk  Péter  munkássága.  Bibliográfia.  A  Somogyi  Könyvtár 
kiadványai 34, Szeged.
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Jakab Béla (1996): Beretzk Péter emlékezete. Madártávlat III. évf. 4. sz. 16.
Keve András (1964): Beretzk Péter 70 éves. Búvár 1964/6. 377.
Keve András  (1983): Madártani kutatások Szegeden és környékén. Somogyi Könyvtári 
Műhely 1. sz. 43-44.
Sterbetz István (1994): A Fehér-tó jussa. Búvár 1994/2. 26-27.

ifj. Galiba Ferenc

Beszámoló az MME Csongrád Megyei Csoportjának 
1998-as tevékenységéről

Az alábbiakban rövid ismertető olvasható a Csoport év során végzett tevékenységeiről. 

Madarász suli és Madarász gimi szervezése

A  tanév  kezdetén  Hódmezővásárhelyen,  Szegeden  és  Tiszaszigeten  szerveződtek 
csoportok,  illetve  folytatták tevékenységüket  a már korábban létrejöttek.  Szegeden 4, 
Hódmezővásárhelyen 4 csoport kezdte meg munkáját, mintegy 160 gyerek részvételével. 
A csoportokat Barkóczi Csaba, Juhász Gőz Szilvia,  Kotymán László és Nagy Tamás 
vezette. Dr. Kasza Ferenc tagtársunk rendszeresen tart foglalkozásokat Tiszaszigeten is.

A  program  segítésére  vásároltunk  egy  TV-t  és  egy  videó  készüléket,  műsoros 
videofilmeket (összesen 22 db) és szakkönyveket fordítottuk.  Utóbbiakat Szegeden, a 
Bartók  Béla  Művelődési  Központban  helyezzük  el.  További  beszerzésünk  két  darab 
8x30-as kézi látcső és egy NIKON teleszkóp a terepi foglalkozások segítésére.

A Madarász suli tagjainak szervezését a Madármegfigyelő Világnap kirándulásával 
kötöttük össze.

Ismeretterjesztő előadások szervezése

A Csoport szeptembertől júniusig minden hónapban 6 összejövetelt szervez, hetente 
Szegeden a Bartók Béla Művelődési Központban, minden hónap második hétfőjén a TIT 
szegedi  székházában  és  havonta  egy  alkalommal  Hódmezővásárhelyen.  A  fenti 
összejöveteleken havonta 4 előadás hangzik el  természetről,  természetvédelemről.  Az 
előadásokra kb. 200 meghívót szoktunk kiküldeni, és megjelentetjük a Délmagyarország 
című  napilap  programajánlójában.  Nevesebb  előadók  esetén  az  egyetemeken  és  az 
iskolákban plakátokat is helyezünk ki, így nem ritka a 80-100 részt vevő sem.

Rendhagyó biológia- és osztályfőnöki órák tartása

A megye minden iskolájába évi két alkalommal küldünk levelet, melyben felajánljuk 
ingyenes  előadások  tartását.  A  leggyakoribb  témák:  a  Dél-Alföld  természeti  értékei, 
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védett  madarak,  természetvédelem  –  Te  is  segíthetsz,  a  civilizáció  káros  hatásai  a 
környezetre, környezetvédelem.

Bár  kaptunk  rá  támogatást,  –a  lehetőség  ellenére-  nem  fizettünk  tiszteletdíjat  az 
előadóknak.  Mivel  a  Csoport  már  több  diavetítővel  is  rendelkezik,  csak  a  vetítő 
szállításához táskát vásároltunk, illetve a fénymutatóhoz szereztünk be izzót és elemeket. 
A vidéki előadásokkal kapcsolatos kiszálláshoz szükséges útiköltségek jelentettek még 
kiadást.  Az  előadásokat  Molnár  Gyula  szervezte,  rajta  kívül  Barkóczi  Csaba,  Kasza 
Ferenc, Lovászi Péter, Nagy Tamás, Puskás Lajos, Veprik Róbert tartottak előadásokat.

Nyílt kirándulások szervezése

Legsikeresebb  akciónk  a  Madármegfigyelő  Világnap  Csongrád  megyei 
rendezvényeinek  szervezése  volt,  október  első  hétvégéjén.  A  nemzetközi  szinten  is 
dobogós helyezést  elérő MME berkein belül  a  legtöbb látogatót  a  Csongrád Megyei 
Csoport  fogadta,  több  mint  600-at.  Ebben  benne  van  a  Madarász  suli  kapcsán 
megrendezett  Fehér-tói  buszkirándulás  is.  A szegedi  Fehér-tó  kedvelt  úti  cél,  hiszen 
október végén és november elején szervezett kirándulásainkon is kb. 140-en vettek részt.  
Különösen nagy csapat volt az mórahalmi iskoláé, ahonnan két busz gyermek nézhette 
meg  az  éjszakázni  behúzó  darvakat.  A  kirándulások  kitűnő  alkalmat  adtak  a 
természetvédelmi szemlélet átadására és új tagok beszervezésére az egyesületbe.

Kiállítási anyag bővítése

A korábbi években már több alkalommal és számos helyen kiállítottuk madárvédelmi 
kiállításunk.  Az  idei  évben  a  kiállítási  anyagot  tovább  bővítettük.  Kiállítottunk  a 
Maroslelei falunapokon, de „előjegyzésünk” van Ásotthalomról is.

A XV. Természetvédelmi és Ornitológiai Tábor szervezése

A  Csoport  Újszegedi  Munkacsoportja  15.  alkalommal  szervezte  meg 
Természetvédelmi és  Ornitológiai  Táborát,  ezúttal  a  Kiskunmajsához közeli  Kömpöc 
községben.  A  helyszín  a  volt  VITUKI  Kutatóház  volt,  ami  jelenleg  a  Kiss  Ferenc 
Csongrád  Megyei  Természetvédelmi  Egyesület  (CSEMETE)  erdei  iskolája  és 
oktatóbázisa. A tábor 1998. július 10. és 26. között zajlott le, három „pentádba” (turnus) 
lehetett  jelentkezni.  A  három  pentád  során  átlagosan  60  táborlakó  érdeklődő,  8-10 
szakmai vezető (MME-tag) és 15-18 biológia illetve környezetvédelem szakos főiskolai 
és egyetemi hallgató vett részt. 

A korábbi táborok lakói (mintegy 2000 embernek ismerjük aktuális címét) személyes 
meghívót kaptak, a Délmagyarország c. napilapban jelent meg cikk a táborról illetve a 3 
dél-alföldi  megye  minden  általános-  és  középiskolája  kapott  értesítést  a  tábor 
szervezéséről.

A tábor programja a következő volt: reggel 6 vagy 7 órakor), reggeli teendők, egy óra 
múlva  terepre  indulás.  A  kiscsoportos  kirándulásokat  az  MME  tagjai  vezették,  a 
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pedagógiai  segédletet  a  főiskolai  hallgatók  és  tanárok adták.  A csoportok  bejárták  a 
környék  jellegzetes  élőhelyeit  (lombos  erdők,  füves  területek,  legelők,  kultúrtájak), 
megismerve  azok  jellegzetes  élővilágát,  természetvédelmi  problémáit.  Délben  ebéd, 
majd rövid pihenő következett. 

Délután a táborlakók saját választásuk szerint kézműves foglalkozásokon (makramé, 
agyagozás, madárrajzolás, szalmafonás…) vehettek részt, a lelkesebbek ismét mehettek 
terepre,  sportolási  lehetőségként  football,  tollaslabda  állt  rendelkezésre.  Lehetett 
madarászokkal,  rovarászokkal,  botanikusokkal  találkozni,  alpintechnikás  famászási 
bemutató is volt, a biztonsági felszerelést a nagyobbak ki is próbálhatták. Néhányan a 
természetfotózás  rejtelmeivel  ismerkedtek.  Rendszeresen  tartottunk  madárgyűrűzési 
bemutatót. Késő délutánonként diavetítéseken bővítettük a gyerekek fajismeretét. Az esti 
tisztálkodás  és  a  vacsora  után  esténként  is  voltak  diavetítések,  természetvédelemről 
illetve távoli tájakról, azok élővilágáról (Északi-tenger, Lappföld, Tunézia, Norvégia,). A 
napi programot általában tábortűz zárta, szalonnasütéssel, közös énekléssel. 

A  pentádok  végén  a  táborlakók  vetélkedőn  vettek  részt.  Számot  adtak  játékos 
formában a  tanultakról,  s  jutalmat  kaptak valamilyen ismeretterjesztő  könyv,  poszter 
formájában. Egyébként  a  táborlakók  mindegyike  kapott  pólót  “1998  –  a  harkályok 
védelmének éve” és “XV. TOT – Kömpöc” emblémával.

A táborban a táborlakók saját sátraikban laktak. Tisztálkodási lehetőséget az udvaron 
található tusoló és csap jelentett, gázpalackos vízmelegítővel meleg vizet is tudtunk a 
hűvösebb  estéken  biztosítani.  A  táborban  vízöblítéses  WC  is  rendelkezésre  állt.  Az 
ebédet és a vacsorát a kömpöci Kisbetyár Csárda és a Fűzfa Falatozó készítette, melyet a  
táborba szállítottunk és ott osztottuk ki a táborlakóknak. Mindenki a saját evőeszközeit 
használta – és mosogatta el. 

Táborunk lebonyolításában nagy segítséget nyújtott a CSEMETE (személy szerint is 
Dr. Ilosvay György tanár úr) a táborhely biztosításával.

A tábor folyamán számos adat gyűlt össze a környék élővilágáról a természetvédelem 
számára. Érdekesség volt a nagyszámú szalakóta, gyurgyalag, kis őrgébics megfigyelése.

Táborunk véleményünk szerint sikeresen teljesítette feladatát: mintegy 150 általános 
iskolás és középiskolás valamint felnőtt kísérőik hasznosan töltötték el a táborozás idejét, 
kiegészíthették  biológiai  tudásukat.  A  megszokottnál  későbbi  időpont  (a  megelőző 
években július elején tartottuk a tábort) kedvezőbb volt a főiskolásoknak, véget értek 
terepgyakorlataik, így ők is nagy számban lehettek jelen, tanulhatták azt, amit nekik is 
néhány év múlva tanítani kell.

Sérült madarak mentése

A  sérült  madarak  mentésével,  gyógykezelésével,  tartásával  és  visszavadításával 
számos  védett  madárfaj  egyedét  sikerült  megmenteni,  például  egerészölyvet,  fehér 
gólyát,  sárgarigót.  A  madarak  gyógykezelését  a  Kiskunsági  Nemzeti  Park  előzetes 
beleegyezésével Dr. Kókai Károly állatorvos tagunk végezte.

A madarak biztonságos altatásához szükséges altatógép megvásárlását  a  KKA-nál 
megpályáztuk, de annak váratlan drágulása miatt sajnos kénytelenek voltunk elhalasztani 
a beszerzést. Részletesebb ismertető olvasható a tevékenységről a Himantopus 1999-es 
számában.
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Énekesmadarak telepítése mesterséges fészekodúkkal

A  Dél-Alföldön  kevés  olyan  öreg  erdő  található,  mely  megfelelő  fészkelési 
lehetőséget  nyújtana az  odúlakó énekesmadaraknak.  Ezért  tekinti  kiemelt  feladatának 
Csoportunk a  programot.  A madaraknak hasznos  költőládák a  parkokban kihelyezve 
szemléletformáló,  figyelemfelhívó szerepűek is.  Folytattuk odútelepeink gondozását  a 
Zsombói erdőben, a Sándorfalvi homokerdőben, Bak-tóban, a Maros-árterében Szeged 
és  Maroslele  mellett  is,  valamint  a  szegedi  Parkokban,  az  Újszegedi  Ligetben  és  a 
Füvészkertben. A leggyakoribb költőfajok a mezei veréb, a széncinege, a seregély és a 
kék  cinege  voltak.  Az  év  végén  beszereztük  a  következő  évben  kihelyezendő  odúk 
készítéséhez  szükséges  anyagokat  és  eszközöket,  az  odúk  gyártása  megkezdődött.  
Összesen kb. 1000 kisodút gondoznak Csoportunk aktív tagjai.

Macskabagoly mesterséges telepítése Szeged környékén

A Paulovics  Péter  ötletére,  újonnan induló program során nagyméretű (30x30x60 
centiméteres) költőládákat készítettünk és helyeztünk ki Szeged és Makó körzetében a 
Maros  árterébe.  Az  elsőként  kihelyezett  odúk  elfoglalási  sikere  a  kora  tavaszi 
ellenőrzések során derül ki, a tapasztaltak felhasználásával tovább kívánjuk folytatni a 
programot  az  ártéri  erdők  tipikus,  de  fészkelési  lehetőségek  hiányában  mára  már 
megritkult éjszakai ragadozómadarának telepítésére.

Téli madáretetés

A kiszombori Gabonamag Kft jóvoltából részben igen olcsón, részben ingyenesen 
jutottunk hozzá a hazánkban telelő énekesmadarak téli eleségét adó napraforgóhoz. Az 
egyik  szegedi  tagunknál  elhelyezett  magból  bármelyik  tagunk  és  bármelyik  iskola 
kaphat. Nagyméretű madáretetőt üzemeltetünk Szeged több forgalmas helyén, például a 
Széchenyi téren, a Roosevelt téren, a Füvész-kertben és a Vadasparkban. Elkészíttettünk 
olyan táblákat is, melyek az etetőre látogató gyakoribb madarakat mutatják be.

Kis őrgébics védelmi program

Az Európában veszélyeztetett, de alig ismert madárfaj védelmi programja 1998-ban 
indult be, Lovászi Péter vezetésével. Az első évben megtörtént 2245 négyzetkilométeren 
a faj állományfelmérése és habitatszelekciójánk első, durva vizsgálata. A területen 126 
fészkelőpárat regisztráltunk, mindig a legeltetett vagy rendszeresen kaszált (kezelt, nem 
gazos) gyepeken. Ez 5,61 pár/100 km2. Ha a faj élőhelyigényét ismerve feltételezzük, 
hogy az ország területének maximum 50%-án fordul elő a faj, a fenti állománysűrűség 
alapján  a  teljes  hazai  állomány  2600  pár  körül  lehet.  A  jelenlegi  „hivatalos” 
állományadat  becslésen  alapszik,  és  5000-8000  párra  teszi  a  faj  hazai  állományát 
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(Magyarország madarainak névjegyzéke,  1998).  Vagyis az első –igaz csak részleges- 
állományfelmérés adatai  alapján ennek fele-harmada a tényleges állomány.  A munka 
során 42 fészek adatait vettük fel, illetve 7 korábbi évből származó adatot találtunk.

 Munkafüzetek készítése természetbúvár szakköröknek

Juhász  Gőz  Szilvia  és  Lovászi  Péter  közreműködésével  elkészült  a  tervezett 
munkafüzet-sorozat első három része. A „Kirándulni megyünk” című a természetjárás 
alapjaival ismerteti meg a diákokat. Az „A fehér gólya” és az „A fecskék” című füzetek, 
címüknek  megfelelően  az  adott  fajokat  ismertetik  meg  a  gyerekekkel.  A  füzetek 
alkalmasak arra, hogy biológia, vagy osztályfőnöki órán, délutáni szakkörön, táborban 
átadják  a  megfelelő  ismeretanyagot  a  gyerekeknek.  A  füzetek  a  feladatmegoldásra 
koncentrálnak, de tartalmazzák a témával kapcsolatos alapvető információkat. A füzetek 
általános iskola felsős tanulóinál használhatók a legeredményesebben. 

 Diasor készítése természetbúvár szakköröknek

A  fenti  munkafüzetekhez  kapcsolódó,  tervezett  diasor  összeállítását  az  MME 
Csongrád  Megyei  és  Hajdú-Bihar  Megyei  Csoportja  együttműködve  végzi.  Az 
összeállított  diasor  készítői  térítésmentesen  adják  át  felvételeiket.  A  sokszorosítás 
egyetlen akadálya, hogy a megvásárolt diamásoló előtéthez nem sikerült beszerezni a 
megfelelő (T2) adaptert, a fényképezőgéphez való csatlakoztatáshoz. 

Az eredeti terveknek megfelelően a füzetek és a diasorok terjesztését 1999-ben 
kezdjük el. A források ismeretében az év első negyedévében még két füzetet kívánunk 
elkészíteni  és  kinyomtatni.  Az  így  elkészült  sorozatot  több  csatornán  kívánjuk 
megismertetni  a  pedagógusokkal.  A  segédanyagokat  előállítási  áron  kívánjuk 
értékesíteni, a befolyt összeggel teremtve meg alapját az utánnyomásoknak illetve az új 
füzetek és diasorok készítésének. 

A füzeteket a kapott támogatásból 4000-4000 példányban készíttettük el, valamint 
140 diasorhoz elegendő diafilmet vásároltunk.

Szalakótavédelmi program

A  fokozottan  védett  szalakóta  hazai  állományát  egy  évtizede  200-400  párra 
becsülték. Jelenleg mintegy 300-600 pár költ. A növekedésben jelentős szerepe volt a 
mesterséges odúk kihelyezésének, amiben csoportunk úttörő jellegű munkát végzett Dr. 
Molnár Gyula vezetésével. 

Jelenleg a következő odútelepeink vannak: Montág-puszta 6 odú, Zsombó 7 odú, 
Hódmezővásárhely 12 odú, Tiszasziget 6 odú, Baksi puszta 19 odú, Domaszék 9 odú, 
Cserebökény 6 odú, Csipak-semlyék 3 odú, Szatymaz-Balástyai út környéke 33 odú, E5-
ös út, Balástya 5 odú, Ruzsai út 16 odú. Az odúk elfoglaltságát a grafikon mutatja be. A 
Csoport által kihelyezett odúkban költ a hazai állomány kb. 10 %-a!
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A mesterséges szalakóta-odúk foglaltságának megoszlása 1998-ban,  Csongrád megye  
területén

Kékvércse-védelmi program

A  program  során  mesterséges  fészekládákat  helyezünk  ki  a  szarka-  és 
varjúfészekben költő ragadozómadarak megtelepítésére. A ládák 30-40 cm hosszúságú 
lécből készülnek, aljuk deszka vagy műanyag háló. Félbevágott műanyag kannákat is 
helyezünk ki, melyek alját ki kell fúrni, hogy a csapadékvíz kifolyhasson. Valamennyi 
mesterséges fészekbe gyeptégla kerül.  A ládákat pusztai fasorokban helyezzük ki.  Az 
1998-as eredmények a következők:

Baks, belső fasor:
ép, üres láda: 16
rossz láda: 4
vörös vércse: ládában 9, szarkafészekben 1
kék vércse: 3
kabasólyom: szarkafészekben 1
örvös galamb: ládában 1, fészekben 3

Pitvarosi puszta:
üres láda: 30
rossz láda: 1
vörös vércse: 5 fészekalj
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Cserebökényi puszta:
üres, ép láda: 28
költésre alkalmatlan láda: 10 (gyepkockát kimosta az eső)
örvös galamb: 2 fészekalj
vörös vércse: 7 fészekalj
kék vércse: 9 fészekalj
tőkés réce: 1 fészekalj
egerészölyv: 1 fészekalj

Baks, déli facsoport:
3 fészekalj vörös vércse
12 láda üres

A Ficséri puszta: Kotymán László a Himantopus egy későbbi számában, részletesen írja 
majd le a Hódmezővásárhely környéki vércsetelepítési eredményeket

Fehérgólya-felmérés

A fehérgólya-felmérés során Ruzsa községhatárának kivételével a megye összes 
gólyafészkét  felmértük,  kb.  4000 km2-en.  A felmérésben Dr.  Bod Péter  és  Kotymán 
László végzett jelentős munkát. Az eredményeket a táblázat tartalmazza.

A teljes költőállomány 190-195 pár lehet.  Ez megfelel  a legutóbbi,  1994-es országos 
állományfelméréskori állománynagyságnak, amikor 200 pár fehér gólya fészkelt a megyében.

Az  országos  fehér  gólya  állományfelmérés  szervezése  az  1958-ra  visszanyúló 
hagyományoknak megfelelően továbbra is Szegedhez kötődik, az év folyamán Lovászi Péter 
szervezésében az ország közel teljes területén folyt adatgyűjtés.

Az 1998. évi gólyafelmérés eredményei Csongrád megyében
aljzat fészkek 

száma
lakatlan fészek HO 32

villanyoszlop 
tartóval

124  ismeretlen eredmény / HPx 26

villanyoszlop 69 sikertelen költés / HPo 19
oszlop 36 1 fiókás fészek / HPm1 4
kémény 16 2 fiókás fészek / HPm2 50
fa 7 3 fiókás fészek / HPm3 77
kazánkémény 6 4 fiókás fészek / HPm4 36
templomtorony 1 5 fiókás fészek / HPm5 2
tető 1 fiókás fészek összesen / HPm 169
egyéb 3 összes fióka / JZG 489
összesen: 253 fészkenkénti fiókaszám az összes fészekre / 

Jza
2,60

fészkenkénti fiókaszám a sikeres fészkekre / 
JZm

2,89

üres tartókosár 7 felmért fészkelőpár / HPa 188
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Középfeszültségű vezetékek oszlopainak szigetelése

Az  MME  Ragadozómadárvédelmi  Szakosztályának  programja  az  elektromos 
hálózatok oszlopain tapasztalható nagymérvű madárpusztulás megelőzését tűzte ki célul. 

A madarakra a középfeszültségű (10 és 20 kiloVoltos) hálózatok bizonyos típusú 
oszlopai a legveszélyesebbek, ezekre leszállva a madarak (főként a ragadozók és gólyák 
veszélyeztetettek) áramütést szenvednek. Az MME az áramszolgáltatókkal közösen már 
évek óta  kísérletezik a  megfelelő megoldás  megtalálásár.  Többféle  megoldás  létezik, 
Németországban a vezetékekre helyezhető műanyag szigetelőpapucs terjedt el, de ismert 
a  madarakat  elriasztó  drótból  készített  „sündisznó”  is.  Magyarországon  kidolgozott 
módszer az oszlopok keresztkarjaira húzható műanyag szigetelőpapucs. Ez a madarak 
beülési helyén szigeteli az oszlopot. A Központi Környezetvédelmi Alap segítségével az 
idén  lehetőség  nyílt  a  legveszélyesebb  oszlopok  ilyen  módú  szigetelésére.  A  kapott 
összegből a szigetelőpapucsokat az MME gyártatja le, az áramszolgáltató cégek pedig 
saját költségükön felhelyezik azokat. 

Csoportunk  is  felmérte  a  veszélyes  oszlopsorokat  és  továbbította  a  listát  a 
DÉMÁSZ felé. Az áramszolgáltató meg is kezdte a szigetelési munkákat, megyénkben 
3650 szigetelőt helyeznek fel a munka végeztével. Ez mintegy 1800 veszélyes oszlop 
szigetelését jelenti. 

Fehér-tói gyűrűzőtábor

Csoportunk tizenegyedik alkalommal tartott tábort a Szegedi Fehér-tón. A tábor 
helyszíne  a  Kiskunsági  Nemzeti  Park  háza  volt,  melyet  használatra  kapott  a  Helyi 
Csoport. A tábor augusztus 1-én kezdődött és a tervezettnél néhány nappal hamarabb, 
augusztus  17-én  ért  véget  a  madárfogásra  használt  tómeder  lecsapolása  miatti 
„madárszűke”  miatt.  (A  Csoport  tagjainak  részvételével  a  Szeged  melletti 
Kamaratöltésen  folyt  tovább  a  munka,  szeptember  7-ig).  A  tábor  tevékenységének 
központjában  a  nádi  énekesmadarak  gyűrűzése  állt,  kiegészítette  ezt  a  halastó 
madárvilágának megfigyelése.  Így  a  részt  vevők közelről  megismerhették a  területen 
folyó természetvédelmi munkákat.

A  táborban  mindenki  saját  sátrában  lakott,  a  táborhelyen  hideg  víz  volt 
tisztálkodásra - igazi nomád táborrá téve a tábort. Az étkezés közös főzéssel történt. A 
táborlakók segítettek a ház udvarának rendbetételében is.

Szakmai eredmények, meggyűrűzött madarak: 
Foltos nádiposzáta 114 pd
Nádi tücsökmadár 24 pd
Füsti fecske 14 pd
Kékbegy 12 pd
Énekes nádiposzáta 12 pd
Függő cinege  10 pd
Nádi sármány 7 pd
Nádirigó 7 pd
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Partifecske 7 pd
Sárga billegető 6 pd
Barkós cinege 6 pd
Berki tücsökmadár 1 pd
Cigány-csaláncsúcs 1 pd
Szürke légykapó 1 pd
Mezei poszáta 1 pd
Tövisszúró gébics               1 pd  
Összesen: 17 faj

324 példány

Monitoring tevékenység

Csoportunk  tagjai  1998-ban  is  folytatták  a  megye  védett  területein  madár-
monitoring  tevékenységüket.  A gyűjtött  adatokat  rendszeresen  eljuttatjuk  az  illetékes 
hatóságoknak és programirodáknak. Az összegyűjtött adatok segítségével remélhetően 
ismét  össze  tudjuk  állítani  régiónk  madárértékeinek  leltárát,  az  1980-ban  megjelent, 
egyesületünk tagjai által írt „A Dél-Alföld madárvilága” című könyv újabb kiadásaként.

Köszönetnyilvánítás

A programok jelentősen növelték a csoport tevékenységét társadalmi munkában 
segítők számát. Az ehhez szükséges anyagi háttér megteremtésében legnagyobb szerepe 
a KKA (Központi Környezetvédelmi Alap) „h” keret támogatásának volt, melyet ez úton 
is megköszönünk.

Az elmúlt év során végzett önfeláldozó, áldozatkész madár- és természetvédelmi 
munkájáért  alábbi  tagjainknak  és  segítőinknek  szeretnénk  köszönetet  mondani,  akik 
segítsége nélkül a fenti, látványos eredmények nem születhettek volna meg: Ampovics 
Zsolt, Ács László, Bánfi Péter, ifj. Baranyai Antal, Barkóczi Csaba, Dr. Bod Péter, Boros 
Béla,  Domján  András,  Engelhardt  Sebestyén,  id.  Galiba  Ferenc,  ifj.  Galiba  Ferenc, 
Horváth  Zoltán  (Bana),  Juhász  Gőz  Szilvia,  Dr.  Kasza  Ferenc,  Dr.  Kókai  Károly, 
Kotymán  László,  Kószó  István,  Krajkó  Zsolt,  Lovászi  Péter,  Mészáros  Csaba,  Dr. 
Molnár Gyula, Nagy Tamás, Puskás Lajos, Sirkó Zoltán, Szabó Tibor (Szentendre), Tajti 
László, Tasi József, Dr. Tokody Béla, Dr. Torday László, Veprik Róbert. 

A programok szervezésében és végrehajtásában segített a Bartók Béla Művelődési 
Ház,  a  TIT  és  a  hódmezővásárhelyi  Kertvárosi  Általános  Iskola  ingyenes  terem 
biztosításával, a Média-Mix Bt. irodahasználat felajánlásával, a Kiss Ferenc Csongrád 
Megyei  Természetvédelmi  Egyesület  (CSEMETE)  és  a  Kiskunsági  Nemzeti  Park 
táborhellyel,  a Szegedért Alapítvány anyagi támogatással.  Sajnos a várttal  ellentétben 
önkormányzati támogatást nem kapott csoportunk. 

16. oldal



1998. HIMANTOPUS

Beszámoló a Csoport pénzügyeiről – 1998

A bevezetőben már utaltunk rá, hogy a Csoport éves pénzforgalma valamivel meghaladta 
a 3 millió forintot. A kapott összegeket az MME madár- és természetvédelmi céljainak 
elérésére  fordítottuk.  A  felhasznált  pénzösszegek  csak  dologi  kiadások  fedezésére 
szolgáltak, személyi kifizetés (bér, jutalom stb.) nem történt. (Az áprilisi közgyűlésen és 
vezetőségi összejövetelen döntés született róla, hogy megfelelő fedezet megléte esetén 
Lovászi Péter titkár a minimálbérhez közeli juttatást kapjon, de nem került rá sor, mert ő 
időközben az MME Titkárság alkalmazottja lett).

A bevételek a következőképpen alakultak (kerekítve, tájékoztató adatok): 

nyitó egyenleg: 336 e Ft
a Központi Környezetvédelmi Alaptól, közvetlenül a Csoport pályázatára:

oktatási, 1997-es pályázat   20 e Ft
oktatási programra: 500 e Ft*
madárvédelmi programra: 400 e Ft*
Madarász suli füzetek készítésére: 500 e Ft* (országos program)

a KKA-tól, az MME-n keresztül:
rétisas-védelemre:   65 e Ft
szigetelőpapucs-programra: 100 e Ft
szalakótavédelemre: 125 e Ft
gólyafelmérésre, 1997. évi pályázat: 70 e Ft (országos felmérőlap nyomtatása)
gólyafelmérésre, 1998. évi pályázat   52 e Ft

a Satuna Kft-től szalakótavédelemre:   60 e Ft
a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramtól:

Fehér-tói táborra:   72 e Ft
A Szegedért Alapítványtól:   90 e Ft
A Soros Alapítványtól, TOT:   30 e Ft
A TOT bevételei: 386 e Ft
egyéb bevételek:
az MME Titkárságtól:

(tagdíj, ÁFA-visszatérítés, SZJA 1%) 266 e Ft
Munkaügyi Központtól    71 e Ft

(polgári szolgálattal kapcsolatos visszatérítés)
kamat:   15 e Ft
tagi kölcsön**: 110 e Ft
prop. anyag eladás:     4 e Ft
csoportvezetés, a  „Földfordulás” vetélkedő nyerteseinek

  30 e Ft
összesen: 3 161 e Ft

*az összegből 10% levont a Titkárság, a központi rezsi és könyvelés fedezetére
**a  pályázati  pénzek  akkor  érkeznek,  mikor  a  programok  már  futnak,  ezért  kell 
ideiglenesen kölcsönt adni a Csoportnak
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A  kiadások  a  pályázatokban  szereplő  tételeknek  megfelelően  történtek.  Az  MME 
Titkárságtól  érkezett  összegeket  a  Hódmezővásárhelyi  Munkacsoport  munkájához 
égetően  szükséges  személyautó  (egy  Trabant  kombi)  megvásárlására  és  annak 
fenntartására költöttük, a vezetőség határozatának megfelelően.

Érdekességként az utóbbi évek bevételei: 
1995:    484 e Ft
1996: 1.670 e Ft
1997: 1.832 e Ft
1998: 3.161 e Ft

Eszközbeszerzések:

A kiadásokat több csoportba lehet sorolni, pl. a TOT költségei (étkezés, szállás), a 
szervezések költségei (levelezés, fénymásolás), a programok kiszállási költségei vagy az 
eszközbeszerzések. Ez utóbbiak összegzése is tanulságos lehet.

A Csoport néhány eszközének darabszáma adott év végén.
eszköz 1995 év vége 1996 1997 1998
„sör”asztal, padokkal - - - 3+6
alpinfelszerelés* - - + +
alulétra 2 2 3 5
autó** 1 - - 1
diamásoló - - - 1
diatár 2 6 9 11
diavetítő 3 4 5 5
fotóállvány - - 3 3
fúrógép 1 2 2 2
írásvetítő - 1 1 1
kempingasztal, székekkel 1+4 1+4 1+4 1+4
körfűrész - 1 1 1
látcső 1 1 1 2
madárfogó háló*** - 8 - 5
mellcsizma*** - 2 2 2
műholdas helyzetmeghatározó - - - 1
Pesola (mérleg) 4 4 4 4
polc - 1 1 1
sátor 1 1 1 1
tábori tusoló - 1 1 1
teleszkóp 2 2 6 7
teleszkópos nyél (9 méteres) - - - 1
varsa - 14 14 14
vetítővászon - - 1 1
videó, TV - - - 1
videofilmek - - 1 23
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* első évben kötél, beülő, karabinerek, ereszkedő- és mászógép, második évben további 
bővítés
** a korábbi UAZ-t eladtuk, majd 1998-ban vettünk egy Trabant kombit
***  a  madárfogó  hálók  és  a  mellcsizmák  gyors  leselejteződése  miatt  az  adott  évi 
beszerzés szerepel a táblázatban

A fentiek mellett  sok kéziszerszám, könyvek stb.  is  van a Csoport  tulajdonában.  Az 
eszközöket a megfelelő programok elvégzéséhez bármelyik tagunk használhatja.

a beszámolókat összeállította:
 Lovászi Péter titkár

A Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoring (RTM) program 
eredményei Délkelet-Csongrád megyében, 1998-ban

A felmérés 24 település határát teljesen, további 4 település közigazgatási határát részben 
érintette (ld. térkép). A kutatás elsődleges célja a megyében madártanilag fehér foltnak 
számító Makó és Szegvár környékének egyes fontosabb költőfajainak felmérése, egyben 
fajszintű programok alapkutatása volt.

314 UTM négyzetben (kb. 167 000 ha területen) 6 faj, 137 UTM négyzetben (kb. 
71  500 ha)  2  faj  teljes  költőállomány-felmérését  végeztem el.  Jelen  beszámolómban 
ennek a 8 fajnak az adatai szerepelnek. A teljeség igényével igyekeztem felderíteni az 
összes potenciális élőhelyet és a megtaláltakból valamennyit felmértem.

Csak egy ponton, Székkutas határában találtam dankasirályt költésben (40 párból 
álló telepet), ezért a táblázatban külön nem szerepeltetem. Szintén nem közlöm a Bede 
Ádám által felmért Ludaséri halastón költő gólyatöcs, gulipán és kis lile adatokat.

A felmérés módszere

- Fehér gólya: a lakott fészkek leszámolása
- Kék vércse: a revírtartó párok, telepeknél a lakott fészkek számbavétele
- Gólyatöcs, gulipán, kis lile: a féltő viselkedést mutató madarak száma osztva kettővel 

és/vagy a fészken ülő madarak megszámlálása
- Dankasirály: fészken ülő öreg madarak leszámlálása
- Gyurgyalag:  a  lakott  üregek  leszámlálása;  a  csanádpalotai  telep 

megközelíthetetlensége  miatt  az  üregek  leszámlálása  távcsővel  történt,  a  kapott 
eredményt megszoroztam 0,7-el

- Parti fecske: kisebb telepeknél a lakott üregek leszámlálása, nagyobb telepeknél az 
üregek leszámlálásával kapott számot a fal állapotána (friss-régi) alapján 1,0-0,6-al 
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szoroztam.  A  régi.  lakatlan  üregekkel  borított  falszakaszokat  figyelmen  kívül 
hagytam.

A felmérés pontossága

- Fehér gólya: gyakorlatilag 100 %-os
- Kék vércse: a szoliter párok nehéz felderíthetősége miatt kb. 90 %-os
- Gólyatöcs: 90 %-ot meghaladó
- Gulipán: a sok korai szakaszban meghiúsult költés miatt kb. 80 %-os
- Kis lile: gyakorlatilag 100 %-os
- Gyurgyalag: 90 %-ot meghaladó
- Parti  fecske:  a  nagyobb  telepek  lakottságának  megállapításának  pontosságában 

fordulhat elő pontatlanság

Potenciális élőhelyek

- Fehér gólya: kevésbé specifikus, fészkelése közvetlenül nem köthető egy bizonyos 
élőhelytipushoz

- Kék  vércse:  facsoportok,  magányos  fák,  ahol  varjúféle  fészek  található  és  a 
mesterséges telepek

- Parti  madarak,  dankasirály:  szikkasztó,  szikes  tó,  víztározó,  halastó,  bányakubik, 
belvizes folt

- Gyurgyalag, parti fecske: homokbánya, agyagbánya, bontott kunhalom, csatornapart 
oldalszakadása,  mésziszaptároló,  földhányások,  régészeti  ásatás  –  ott,  ahol 
függőleges  falszakaszok alakultak  ki.  Az  áradás  miatt  a  felmérés  nem érintette  a 
Tisza és a Maros szakadó partjait.

Az  élőhelyek  felderítésénél  saját  területismeretemen  túl  támaszkodtama  az  adott 
terepen hivatásszarűen dolgozók útmutatásaira is. Így e helyen szeretnék köszönöm a 
segítséget Piti Tibor erdésznek (Szegvár), Kókai Lajos természetvédelmi őrnek (Makó), 
Dziád  Kázmér  körzeti  megbízottnak  (Székkutas),  Oláh  Árpád  körzeti  megbízottnak 
(Mindszent), Komoly Tamás vadászmesternek (Hódmezővásárhely), Gyöngyösi Tibor, 
Oláh Tibor és Varga László hivatásos vadásznak (Hódmezővásárhely),  Török Sándor 
hivatásos vadásznak (Székkutas),  madarász kollégáim közül pedig Baranyai Antalnak 
(Hódmezővásárhely),  Lencse  Ferencnek  (Hódmezővásárhely),  Szabó  Péternek 
(Földeák), Tóth Gábornak (Algyő) és Veres Istvánnak (Szeged).

Nem titkolt célom, hogy az eredmények bemutatásával felkeltsem az érdeklődést a 
fajfelmérő programok iránt. Bízom benne, hogy egyre több tagtársam kapcsolódik be a 
kutatásba. Az érdeklődőknek szívesen nyújtok segítséget.
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A felmérés eredményei fajonkénti bontásban, községhatáronként

gólya kék vércse gólyatöcs gulipán kis lile gyurgyalag parti 
fecske

Algyő 
tiszántúli része

2 - - - - - -

Ambrózfalva - - - - -
Apátfalva - - 1 6 600
Csanádalberti - - - - -
Csanádpalota 1 - 1 43 1
Derekegyház
(20%)

- - - - - - -

Deszk - - - 4 800
Ferencszállás - - - - -
Földeák - - - - -
Hódmezővh. 10 5 16 9 2 51 2380
Királyhegyes - 3 - - -
Kiszombor - - - 3 -
Klárafalva - - - - -
Kövegy - 2 - 12 -
Kübekháza - - - - -
Magyarcsanád - - - 22 20
Makó - 3 - 29 -
Maroslele - - - - -
Mártély 8 - - - - 9 160
Mindszent - - - - 280
Nagyér - - - - -
Nagylak - 1 - - -
Óföldeák - - - - -
Pitvaros - - 1 3 90
Szeged 
tiszántúli része

- - - - -

Szegvár 2 5 - - 130
Szentes (20%) - - - - 940
Székkutas 7 26 7 1 1 3 -
összesen: 27 31 26 24 7 185 5401

üres kocka: nem történt felmérés
-: nem találtunk költést
0-2380: felmért költőpárok száma

Kotymán László
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Az 1998. évi nyári áradások hatása a madárvilágra a Mártélyi 
Tájvédelmi Körzetben

A frissen leeresztett halastavakon gyakori a nagyobb létszámú gázlómadár-gyülekezet, 
különöen a fiókák kiröptetése után.  A természetes,  vagy természetközeli  élőhelyeken 
viszont, mint például a hullámtereken ritkán adódik ilyen tömegű madársereglet. Ennek 
előfeltétele –az utóbbi tizenöt évben ritkán előforduló nyárvégi magas árvízszint és a 
nyomában kialakuló táplálékbőség- többnyire hiányzott mindeddig.

Évente rendszerint két áradás vonul le a Tiszán. Egy télvégi, úgynevezett hidegár, 
és  a  zöldár  április  végén,  május  elején.  A  kilencvenes  években  azonban  többször 
szokatlan időpontokban jelentkezett árvíz, előfordult tél közepén, januárban, és az utóbbi 
két  évben nyár  közepén is.  Különösen az  1998.  évi  árvizek voltak térben és  időben 
jelentősek.  Ekkor  a  zöldárt  rövid  szünetekkel  követte  még  további  két  áradás, 
amelyekből az utolsó –július végétől augusztus közepéig tartó- július 24-i tetőzésekor a 
hullámteret  teljesen  elöntötte.  A  mélyebben  fekvő  réteket  és  erdőket  ekkor  1,5-3,0 
méteres  vízoszlop  borította.  A  szokatlan  időben  és  méretekben  jelentkező  vízszint-
emelkedés  érdekes  reakciókat  váltott  ki  az  állatvilágban.  Talán  a  legszemléletesebb 
esemény az volt, amikor a fokokon beáramló friss víz árral szemben megindította a több 
éve  a  holtágakban  rekedt  nagyobb  halakat.  Különösen  a  kifejlett  busák  „vonulása” 
jelentett élményt. A megtermett halak a sekély vízben törtek utat maguknak. A hivatásos 
és alkalmi halászok az elöntött erdei utakon próbáltak a félméteres vízben egy-egy óriást 
megfogni. A gyakori vízjárás hatására hihetetlen tömegekben szaporodtak el a békák, 
egy-egy tócsában több száz egyed fordult elő. A rengeteg halivadéktól feketéllettek a 
sekély  vizek.  Hullámtérről  kiszorult  vaddisznót  még  a  Tiszától  15  kilométerre,  a 
vásárhelyi-derekegyházi dűlőúton is láttak a vadászok.

Most bővebben az áradás madártani hatásairól szeretnék beszámolni. Tetőzéskor, 
majd  a  víz  levonulása  után  volt  lehetőségem  a  hullámtérre  kilátogatni.  Saját 
megfigyeléseimen túl  felhasználtam Sirkó Zoltán és Lencse Ferenc adatait is, akiknek ez 
úton is kifejezem köszönetemet.

Július 21-22-én Baranyai Antal,  Donkó Tamás, Sirkó Zoltán és Somodi István 
társaságában csónakkal jártuk be a Mártélyi Tájvédelmi Körzet rétjeit és a Körtvélyesi-
holtágat.  Ekkor  a halastavi  jellegnek,  és  a  helyenként  erős  áramlásnak köszönhetően 
leggyakoribb  madár  a  kárókatona  (kb.  150-180  pd.),  lényegesen  kisebb  számban  a 
gémfélék (összesen 60-66 pd.) voltak. Utóbbi egyharmada bakcsó, egyharmada szürke 
gém, a többi gyakorisági sorrendben vörös gém, nagy kócsag, üstökös gém és mindössze 
1 pd. kis kócsag volt. Néhány kis vöcsök, és a hullámtéri réteken ritkán megfigyelhető 
szárcsa fordult még elő. Szinte teljesen hiányoztak a ragadozók és az énekesek.

Az augusztus elejétől meginduló apadás a hónap közepétől gyorsult fel, azonban a 
réteken szeptember végéig maradt vissza sekély, sőt a mélyebb részeken akár méteres 
vízoszlop.  A  gázlómadarak  számára  kedvezővé  vált  táplálkozási  lehetőségeknek 
megfelelően jelentősen megnőtt a gémek száma. Megjelentek a gólyák. 

Az  egyesmadárfajok  térbeli  eloszlását  a  vízmélység  és  a  táplálék  minősége 
határozta meg elsősorban. Az állandósult számú kárókatonák a rétek mélyebb morotváit 
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kedvelték, a holtágakon csak elenyésző mennyiségben voltak jelen. Kiskócsag-csapatok 
a réteken és a holtágakon nagyjából egyenlő létszámban oszlottak meg. A nagy kócsag a 
réteket preferálta és csak a vízszint és a táplálék csökkenésévek húzódott át a holtágakra.  
Vele ellentétben a szürke gémek elsősorban a holtágakat látogatták. A vörös gémeket a 
rétek  mélyebb  részein,  más  gémfajoktól  elkülönülve,  a  bokrok  lombozatában beülve 
találtam,  és  csak  kisebb  részük  társult  más  fajokhoz  a  holtág  végi  mocsárban.  A 
bakcsókat  kizárólag  a  Körtvélyesi-holtág  nagy  kanyarjában  lehetett  megfigyelni,  2-4 
méterenként  posztolt  egy-egy  példány  a  víz  fölé  kinyúló  ágakon.  A  fekete  gólyák 
összetartó egyedei főleg a Barci-réten táplálkoztak, ahonnan késő délelőtt termikeltek 
fel.  A fehér  gólyák  magányosan,  illetve  csapatba  a  holtágon,  vagy  annak közelében 
tartózkodtak. Kanalasgém-csapatok kizárólag a réteken voltak, főleg Barciban, a nagy 
récecsapatokhoz  (tőkés  és  böjti)  hasonlóan.  Sirályokat  (dankasirály,  sárgalábú sirály) 
csak a holtágakon lehetett látni.

Augusztus közepétől szeptember elejéig a legnagyobb egyedszámban előfordult 
fajok  a  következők  voltak,  a  tapasztalt  létszámmaximummal,  zárójelben  annak 
időpontjával:

kárókatona 180-192 pd. (számuk állandó)
kis kócsag 166 pd. (08.17-26.)
nagy kócsag 294 pd. (08.17.)
szürke gém 210 pd. (08.17.)
vörös gém   43 pd. (08.17.)
bakcsó   kb. 31-60 pd. (08.17.-09.16., részben Lencse Ferenc közlése)
fekete gólya     9 pd. (08.17-26.)
fehér gólya   10 pd. (08.17.)
kanalasgém      kb. 120 pd. (08.26., részben Sirkó Zoltán közlése)
tőkés réce      kb. 300 pd. (08.17.)
böjti réce       90-100 pd. (08-26.-09.09.)
dankasirály    kb. 4000 pd. (08.17.)
sárgalábú sirály    kb. 50 pd. (08.17.)
szárcsa        kb. 60 pd. (09.09.)

A  gázlómadarak  –gémek  és  gólyák-  augusztus  17-én  érték  el  legnagyobb 
létszámukat,  ekkor  nehezen számolható,  rejtőzködő bakcsókkal  együtt  minimum 800 
példányt becsültem a két nagy réten és a Körtvélyesi-holtágon. Üstökös gémet viszont 
már ekkor és később sem láttam a hullámtéren. Néhány hétig kitartott egy átszíneződő és 
egy  fiatal  rétisas.  Rendszeresen  látogatta  az  elöntött  réteket  2-3  pd.  barna  rétihéja. 
Szeptember közepétől „elfogytak”a gémek, ekkor már inkább a récék domináltak.

Kotymán László
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