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Kedves Olvasó!

Nehéz évnek bizonyult az MME 25. jubileumának éve. Az ígéretekkel ellentétben az 
új kormányzatban igencsak háttérbe szorult a környezet- és természetvédelem. Meg-
szűnt például a Központi Környezetvédelmi Alap (KKA), mely folyamatos finanszíro-
zást biztosított és csak környezetvédelemre volt felhasználható. A KKA helyébe lépett 
költségvetési rész, a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat (KAC) nem jelent garan-
ciát a pénzek ténylegesen ilyen célú felhasználására. Ráadásul a pénzosztásnál a bi-
zottságok szerepe kisebb lett a miniszteréhez képest. Főleg igaz a háttérbe szorulás a 
természetvédelemre, melynek támogatása a teljes környezetvédelmi költségvetésen be-
lül harmadára csökkent. Átszervezés címén számtalan régi szakembert eltávolítottak a 
Környezetvédelmi Minisztériumból. Az eredmények bemutatása helyett botrányairól 
híres a minisztérium. A társadalmi szervezeteket szóra sem méltatta a miniszter, mikor 
azok együttműködésüket ajánlották fel, az MME ezért más természet-környezetvédel-
mi szervezetekkel együtt kezdeményezte leváltását.

Sokáig úgy tűnt, rendeletben előírt támogatási lehetőségüket sem kapják meg a 
civil szervezetek. Végül az Európai Unió figyelmeztetésének hatására Pepó miniszter 
úr a demokráciát megcsúfolva kisgazda önkéntesekkel oszttatta szét a civil természet- 
és környezetvédő szervezetek támogatását. 

Szerencsére Egyesületünk eme botrányok között is koncentrálni tudott termé-
szetvédelmi tevékenységére – főleg az előző kormányzat idején megkapott több évre 
szóló támogatásokból. A KAC ebben az évben végül is megítélt támogatásai annyira 
késeiek, hogy gyakorlatilag csak 2000-ben használhatók majd fel.

De hagyjuk a politikának a mi céljainktól távol álló huzakodásait – szerencsére 
a madarakról is van mit írnunk! Csoportunk folytatta sikeres madárvédelmi és ismeret-
terjesztési programjait és ismét a legtöbb vendéget csalogatta programjaira a Madár-
megfigyelő Világnap alkalmából hazánkban. Taglétszámunk is folyamatosan nőtt, az 
év végére megközelítette a háromszázat.

Köszönet illet mindenkit, aki segített ezek elérésében!

Lovászi Péter
szerkesztő

25 éves a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

A Magyar Madártani Egyesület 1974. január 6-án alakult. Az alakuló közgyűlésen kö-
zel 200 lelkes madarász jelent meg, közülük sokan még ma is aktív tagjai egyesüle-
tünknek. Kezdeti, főként kutatási célokra alapozott munkánk fokozatosan madárvédel-
mivé, majd általános természetvédelmivé bővült. Nevünk is kibővült Magyar Madárta-
ni és Természetvédelmi Egyesületre, de röviden máig is MME. 

Hazai és nemzetközi szinten is elismert tudományos, aktív természetvédelmi és 
oktatási tevékenységünk, de mindezek mellett megmaradtunk a természetet, madarakat 
kedvelő emberek nagy baráti társaságának. 
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Főbb célkitűzéseink:
- elősegíteni a természeti értékek és a természetvédelem célkitűzéseinek megismerését, 
népszerűsítését
- az ifjúság természetvédelmi szemléletének alakítása
- növelni a természetvédelem támogatóinak körét
- madár- és természetvédelmi akciók végzése
-  szaktanácsadás  állami,  önkormányzati  szerveknek,  gazdálkodóknak  és  társadalmi 
szervezeteknek
 

Közel 25 ezren csatlakoztak eddig egyesületünkhöz, ebből aktív tagnak számít 
5000. Tagjaink közel fele fiatal, 20 év alatti. Az ország egész területén működnek he-
lyi csoportjaink, szám szerint 32. Az egyesület tevékenysége iránt mutatkozó széles ér-
deklődés nagyban segíti munkánkat. 

Tagjaink kéthavonta  kézhez kapják Madártávlat  című folyóiratunkat,  számos 
egyesületi programon vehetnek részt, személyesen segíteni tudnak a madarak és a ter-
mészet védelmében, hasonló érdeklődésű emberekkel találkozhatnak. Kedvezménye-
sen vásárolhatják meg az egyesület által kiadott természetvédelmi könyveket, kiadvá-
nyokat.

Az MME munkáját a helyi csoportokon és szakosztályokon keresztül a központi 
iroda irányítja. A szakosztályok, a Ragadozómadár-védelmi, Gyűrűző- és vonuláskuta-
tó, Hüllő- és kétéltűvédelmi, Vízimadár-védelmi valamint Lepke- és szitakötővédelmi 
az egyes érdeklődési körök szerint fogják össze a tagságot. Ezeken kívül a veszélyez-
tetett fajokra (gólya, parlagi vipera, kerecsensólyom, túzok stb.) fajvédelmi programo-
kat hoztunk létre.  Az értékes élőhelyek (füves puszták, halastavak stb.) megőrzését 
élőhelyvédelmi programjaink segítik. Igen nagy hangsúlyt helyezünk a szemléletfor-
málásra (Madarász Suli és Ovi, táborok, kiadványok, MME Könyvtár sorozat, akciók 
stb.), ezen belül is kiemelkedik az ifjúság nevelése.

Több nemzetközi szervezetnek vagyunk tagja (IUCN, BirdLife International) il-
letve többel munkakapcsolatban állunk (WWF, Bajor Madárvédő Egyesület, Brit Kirá-
lyi Madárvédelmi Egyesület).

Az elmúlt évek magánosítása során több alkalommal is veszélybe kerültek ter-
mészeti értékekben gazdag élőhelyek. Ezek megmentésének egyetlen lehetséges módja 
a megvásárlás volt. Ennek érdekében nemzetközi adakozásokra támaszkodva 5000 ha 
földterület került egyesületünk tulajdonába. E területek többsége gazdálkodásra alkal-
matlan (vizes, szikes), fenntartásuk viszont jelentős forrásokat igényel. Kezelésük ér-
dekében közalapítványokat hoztunk létre (Tiszatáj, Pro Vértes, Zemplén).
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A homokerdei odútelep 10 éve

Az MME Csongrád Megyei Csoportjának tagjaként immár egy évtizede gondozzuk a 
jelenleg 83 db „A” és „B” típusú odúból álló odútelepet a sándorfalvi homokerdőben, 
mely a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része. A homokra telepített erdő vegyes állomá-
nyú: akácos, fenyves, tölgye, kőrises, nyáras. A cserjésekkel tarkított sűrűbb, ritkább 
facsoportok 30-50 évesek, egyes helyeken a 80-90 évet is elérik. E társulás mestersé-
ges odúkkal ma már talán belakott, csodálatos élőhely!

Az odúkat használtságuk vizsgálata alapján rendszeresen áthelyeztük, magassá-
gukat tervszerűen változtattuk. Ma 40-50 méterre vannak egymástól, 1-1,5 méter ma-
gasan. Így 1-1 odúra kb. 625 m2 jut. Az elhelyezésnél az erdei utakat, a zavarási ténye-
zőket, a sűrűségeket, a nyíltabb növénycsoportosulásokat is figyelembe vesszük. Odú-
telepünk ezért  viszonylag  nagy terület,  kb.  30 hektárnyit  foglal  el.  Minden odúról 
törzskönyvet vezetünk.

Telepünkön minden télen rendszeresen etetünk.

madárfaj elfoglalt odúk száma tojások száma fiókák száma
széncinege 29 (34,9%) 84 168
kék cinege 20 (24,1%) 62 124
kormos légykapó   2 (2,4%) 5+7=12 -
seregély   2 (2,4%) - 5+5=10
egyéb 11 (13,3%)
üres odú 19 (22,9%)
összesen 83 (100,0%) 158 302

Az odúk foglaltsága 1999. május 16-án, az első költési időszakban

Az odútelepen később mindig költenek nyaktekercsek is. Az egyik odúban ló-
darázs királynő kezdte kolóniája kiépítését.

A kormos légykapó első Dél-alföldi fészkelését 1993-ban itt észleltük és figyel-
tük meg. Azóta rendszeresen költ a neki megfelelő, inkább tölgyes erdőrészben.

A telep területén költ két éve 1 pár egerészölyv is, miután héja párunk máshová 
költözött. A harkályoknak több helyen van vésett költőüregük. Néha emiatt „vitájuk 
támad”  a  seregélyekkel.  A tipikusan földön  fészkelők közül  találtunk erdei  pityer, 
csilp-csalp füzike, sisegő füzike, de fitisz füzike, fácán fészket is. Rendszeresen fész-
kelnek a területen fülemülék, erdei pintyek, tövisszúró gébicsek, vadgerlék is. 

Az emlősök is jól érzik magukat a területen. Őzeknek, mezei nyulaknak kitapo-
sott útjaik vannak. A vaddisznók túrásai több helyen megtalálhatók, de 2 pár mókus is 
itt él. Tavaly néhány odút feldúltak.

Az idei tavasz a sok csapadékkal különösen szép megújulást hozott a telepre. A 
sok száz madár biztosan találni fog egész évben élelmet.

1999. május 20.
id. Galiba Ferenc
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Madárfaunisztikai érdekességek Ásotthalom környékéről 
1986-1996 között

Fekete gólya (Ciconia nigra)
Csongrád megyében a fekete gólya ritkán költő faj. Vonuláskor is általában a Tisza 
mellékén figyelhető meg, mivel a folyókat követve vonul.
Megfigyeléseim:
1988. IX. 19. 1 pd. Ásotthalom, Tőzegbánya
1990. VIII. 23. 11pd. Ásotthalom, a település felett

Bütykös hattyú (Cygnus olor)
A bütykös hattyú megyénkben ritkán előforduló faj.
Megfigyeléseim:
1991. V. 14. 4 pd. Ásotthalom, Kiskezi tanya felett
1994. X. 11. 2 pd. Ásotthalom, Tanulmányi erdő felett

Erdei szalonka (Scolopax rusticola)
Az erdei szalonka a megye erdeinek és szikes tavainak ritkán megfigyelhető átvonuló 
vendége.
Megfigyeléseim:
1987. X. 17. 1 pd. Ásotthalom, Tanulmányi erdő
1989. III. 15. 1 pd. Ásotthalom, Szakiskola parkja
1991. XI. 25. 1 pd. Ruzsa, Honvéd erdő
1994. X. 25. 3 pd. Ásotthalom, Tanulmányi erdő

Sarlósfecske (Apus apus)
A sarlósfecske Szeged rendszeres fészkelő faja. Táplálkozni nagyobb távolságokra is 
eljárnak, amit  igazolnak megfigyeléseim. Nyár végén, augusztus,  szeptember hóna-
pokban gyakran megfigyelhető a környéken vonulásakor.
Megfigyeléseim:
1991. V. 21. 1 pd. Ásotthalom, település felett
1991. VI. 22. 9 pd. Ásotthalom, település felett
1991. VI. 23. 36 pd. Ásotthalom, település felett

Fenyvescinege (Parus ater)
A fenyvescinege a megyében elsősorban télen figyelhető meg, de a megye nyugati ré-
szén, homoki fenyvesekben is kimutatták fészkelését.
Ásotthalmon telente 2-4 pd. rendszeresen előfordul a Szakiskola parkjában, a madár-
etetőket folyamatosan látogatják. Idősebb fenyvesekben költési időben is előfordul.

Csonttollú (Bombycilla garrulus)
A csonttollú jellegzetes inváziós madár. Az utóbbi évek legnagyobb invázióját 1990-
91 telén észleltem.
Megfigyeléseim:
1990. XII. 9. 63+120 pd. Ásotthalom, Szakiskola park
1990. XII. 16. 150 pd. Ásotthalom, Szakiskola park
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1990. XII. 18. 32 pd. Ásotthalom, település felett
1990. XII. 29. 13 pd. Ásotthalom, település felett
1991. I. 3. 1 pd. Ásotthalom, település felett
1991. II. 11. 28 pd. Ásotthalom, település felett
1991. II. 12. 14 pd. Ásotthalom, település felett
1991. II. 13. 50 pd. Ásotthalom, település felett
1991. II. 14. 30+18 pd. Ásotthalom, település felett
1991. II. 15. 1 pd. Ásotthalom, település felett
1991. II. 24. 27 pd. Ásotthalom, Szakiskola park
1991. III. 14.  14 pd. Ásotthalom, település felett
1991. III. 23.  18 pd. Ásotthalom, település felett
1991. III. 26. 17 pd. Ásotthalom, település felett
1991. IV. 3. 58 pd. Ásotthalom, település felett
1991. IV. 6. 19+53 pd. Ásotthalom, település felett
1991. IV. 7. 30+7 pd. Ásotthalom, település felett
1991. IV. 13.  46 pd. Ásotthalom, település felett
1992. I. 2. 1 pd. Ásotthalom, település felett
1992. I. 7. 5 pd. Ásotthalom, település felett
1992. I. 9. 9 pd. Ruzsa
1992. I. 10. 5 pd. Ásotthalom, Szakiskola park
1995. I. 15. 2 pd. Ásotthalom, Szakiskola park

Nagy őrgébics (Lanius excubitor)
A nagy őrgébics Csongrád megyében rendszeres téli vendég. Ezt támasztják alá eddigi 
megfigyeléseim:
1986. XI. 21. 1 pd. Ásotthalom
1987. XII. 16. 2 pd. Ásotthalom
1988. I. 6. 1 pd. Ásotthalom
1990. XI. 16. 1 pd. Ásotthalom, Csehó sor
1991. II. 12. 1 pd. Ruzsa, Ruki erdő
1991. X. 15. 1 pd. Ásotthalom, Kistenger
1991. XI. 13. 1 pd. Mórahalom
1991. XI. 22. 1 pd. Ruzsa, Baromjárás
1992. I. 9. 1 pd. Ruzsa, Baromjárás
1992. I. 23. 1 pd. Öttömös
1996. III. 19. 1 pd. Ásotthalom, Kissor

Keresztcsőrű (Loxia curvirostra)
A keresztcsőrű Magyarország néhány pontján költ, egyébként inkább kóborló madár-
nak tekinthetjük. Csongrád megyében igen ritkán kerül szem elé. Valószínűleg a Kár-
pátokból húzódnak le csapatai.
Megfigyeléseim:
1990. IX. 29. 23 pd. Ásotthalom, Szakiskola park
1994. VII. 11. 4 pd. Ásotthalom, Szakiskola park

Andrési Pál
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Daru (Grus grus) vonulási adatok Ásotthalomról 1986-1996 között

A daru rendszeres tavaszi-őszi átvonuló madarunk. Haraszthy (1988) szerint hazánkon 
vonul át  ősszel  az észak-európai állomány közel fele,  mintegy 20 000 példány. (A 
nyolcvanas évek közepétől az átvonuló egyedek száma megnőtt, a kilencvenes évek 
végére elérte a 60-80 ezer példányt is.  - a szerk.) Tavaszi vonuláskor a megfigyelt 
egyedek száma az őszi mennyiségnek csak mintegy felét, harmadát teszi ki. A Dél-Al-
földön tavasszal március közepétől április 10-ig, míg ősszel szeptember végétől no-
vember végéig tartózkodnak.

 1. táblázat Daru megfigyelések 1986-1996 között

év dátum időpont 
(óra)

település megfigyelt pd. egyéb megfigyelés

1986 10.20. 13 Mórahalom 13
1989 11.11. 11 Ásotthalom 200 Napközben több alkalommal

15 Ásotthalom 60 daruhang
11.12. 11 Ásotthalom 170 Délelőtt még háromszor, dél-

után kétszer daruhang
1991 03.07. Ásotthalom 107

10.24. Ásotthalom 26
10.26. 11 Ásotthalom 82

13 Ásotthalom 67
10.27. 11 Mórahalom 30
11.14. 15 Ásotthalom 9 Esős időben igen alacsonyan 

repülnek
1993 03.02. Ásotthalom 2 Hóesésben

10.23. 11 Ásotthalom 58
10.25. 13 Ásotthalom 36+73
10.30. 13 Ásotthalom 138
11.15. 11 Ásotthalom 83+115 Szállingózó hóesésben
11.18. 23 Ásotthalom daruhang Éjjel -15 Celsius fok volt

1994 11.04. Ásotthalom 36
11.19. Ásotthalom 130
11.20. Mórahalom 300

1996 03.14. 14 Ásotthalom 83
03.19. 13 Ásotthalom 70

19 Ásotthalom daruhang este sötétben
03.26. 12 Ásotthalom 46
11.29. 8 Ásotthalom 68+140
12.01. 9 Ásotthalom 218
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1. ábra: A daru őszi átvonulása (A) és pihenőhelyei (B) Magyarországon Bankovics  
(1987) szerint. (A megadott számok az őszi vonuláson 1 napon megfigyelt mennyiségre  
utalnak.)

A darvak Kárpát-medencét átszelő útvonalai  többé-kevésbé ismertek.  Béczy-
Mosansky-Sterbetz-Szlívka (1974) és Sterbetz (1985) szerint az Északkeleti-Kárpáto-
kon belépő darvak útja délnyugat felé haladva először a Nagyalföld keleti szegélyén 
vezet át, mintegy 50-60 km széles sávban. Ez a keskeny útvonal Szegedtől délre legye-
zőszerűen szétterül, és a Duna-Tisza közének legdélibb magyar szakaszára, Bánátba, 
Bácskába, sőt még Baranya megye Jugoszláviába eső síkságaira is szétszóródnak az 
eddig Tisza-völgyi vonalvezetést követő csapatok. Ettől a keskeny útvonaltól viszony-
lag kevés madár tér el, és szóródik szét az országnak egyéb sík tájain. Így a Duna-Ti-
sza közén már csak szórványosan fordul elő. 

Bankovics (1987) dolgozatában a fentitől némileg eltérő vonulási térképet közöl 
(lásd. 1. ábra). Szerinte a darvak fő vonulási útvonala mellett azzal mintegy párhuza-
mosan húzódó mellékútvonalak léteznek a Duna-Tisza közén.

Bankovics (1987) szerint az igazi tömegek érkezése azokra a napokra esik, ami-
kor nálunk is jelentősen csökken a hőmérséklet. 

Megfigyeléseimet  Ásotthalom  településen  és  külterületén,  valamint  a  közeli 
Mórahalmon végeztem 1986 és 1996 között. Ásotthalom Szegedtől nyugatra, légvo-
nalban mintegy 30 km távolságban helyezkedik el.

év 1986 1989 1991 1993 1994 1996
tavasz - - 133 2 - 199
ősz 13 430 188 503 466 426

2. táblázat Daruvonulási adatok összesítése 1986-1996 között
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Következtetések

A vonuló darvak ősszel észak, északkeleti irányból érkeznek, tavasszal ez az 
irány dél, délnyugati. Megfigyeléseim alapján arra következtetek, hogy a darvak az 1. 
ábrán látható útvonalat követve vonulnak a Duna-Tisza közén, és nem Szeged, illetve 
a Tisza felől érkeznek.

Mivel megfigyeléseim, illetve feljegyzéseim teljesen véletlenszerűek, így felté-
telezhető, hogy a ténylegesen megfigyelt egyedeknél jóval több, akár 1-2 ezer példány, 
azaz a hazánkon átvonuló állománynak akár 1-5 %-a is átvonul ezen a keskeny útvo-
nalon.

Felhasznált irodalom:

Adrési P. (1990): Újabb daru megfigyelések Gyomáról és a Dél-Alföldről 1981-1987 
között. Madártani Tájékoztató, 1-2. 21.
Bankovics A. (1987): A daru (Grus grus) vonulási dinamikája Kardoskúton, összeha-
sonlítva az időjárás alakulásával. Aquila 93-94. 223-232.
Béczy T.-Mosansky A.-Sterbetz I.-Szlívka L. (1974): A Kárpát-medencei daru vonulás 
időszerű kérdései. Aquila 78-79. 11-31.
Haraszthy L. (szerk.)(1988): Magyarország madárvendégei. Natura Kiadó, Budapest, 
p.66-68.
Sterbetz I. (1985): A daru Magyarországon.  OKTH Kiadvány, p.20.

Andrési Pál

Madármentés 1998

Az emberkézbe került sérült, beteg madarak gyógykezelése 1998-ban bővelkedett lát-
ványos sikerekben és látványos kudarcokban is, melyekről e cikkben szeretnék beszá-
molni. 

Természetesen csak azon madarakról  írhatok,  melyek hozzám kerültek,  akár 
csak egy rövid vizsgálatra, akár másfél-két hónapos kezelésre, tartásra. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy továbbra is csak védett fajokkal és csak olyan egyedekkel tudunk fog-
lalkozni, amelyeknél legalább némi remény van a szabadon engedésre (ez alól egyes 
fokozottan védett fajok kivételek). Továbbra sem tudjuk sajnos olyan fajok egyedeit 
gondozásba venni, amelyeket 1-2 óránként kell etetni (pl. énekesmadarak, főleg fió-
kák). Itt, ha alkalmas rá a behozó személyt, lehetőleg persze madarászt próbáljuk rá-
venni a gondozásra, az állatorvosi ellátást, szaktanácsadást és az esetleges gyógyszere-
ket természetesen mindig megkapja a madár, illetve aki behozta. Több példa bizonyít-
ja, hogy így is sikeres lehet, főleg énekesmadarak (erdei pinty, fekete rigó) visszaenge-
dése a természetbe. Az egyéb, főleg nagyobb testű fajok jelentik persze a madármentés 
nagyobb részét. 

A madarak sokféle problémával kerültek hozzánk, és sajnos csak bizonyos ese-
tekben lehet rajtuk segíteni. A mentési arány valamivel 50 % alatt volt. Különösen az 
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első 24 órán belül elhullottak aránya nagy. (Ennek oka sokszor az, hogy a madarat sé-
rülése után sokára találják meg és későn kerül szakértő kezekbe – a szerk.) Jelentős 
arányban fordulnak elő mechanikai sérülések: autó elütötte (gyöngybagoly, lappantyú, 
sárgarigó) ablaküvegnek repült (jégmadár),  magasfeszültségű vezetéknek repült (kis 
póling), macska fogta meg (jégmadár), vagy ismeretlen módon szerzett sérülésekben 
pusztult el. Érdekes módon a lőtt sebek sokszor teljes gyógyulással végződtek.

 Előfordultak furcsa balesetek is, pl. barna rétihéja ősszel hideg vízbe esett. Sze-
rencsére voltak egyszerű esetek is, legyengült, éhes, vagy egyszerűen csak gyakorlat-
lan fiatal madarak. Ezek akár egyszeri glükóztartalmú infúzió után, vagy pár napos fel-
erősítő etetés után elengedhetők voltak (búbos vöcsök, törpe gém, egerészölyv, erdei 
fülesbagoly). 

A leghosszab tartást és kezelést egy egerészölyv igényelte, majdnem két hóna-
pot. Ennél a madárnál először áramütésre gyanakodtam, de végül is baktérium, való-
színűleg Staphylococcus okozta szárny gangrénáról lehetett szó. 

A leglátványosabbak persze a csontműtétre kerülő madarak estei voltak, amely 
műtéteket a tavalyi sikeres gyöngybagoly műtét után kicsit  bátrabban végeztünk. A 
csontokat röntgenvizsgálat után belső rögzítéssel, úgynevezett velőűrszeggel fixáltuk. 
A velőűrszeg kisebb fajoknál illetve kisebb csontoknál injekciós tű, a nagyobb cson-
toknál speciális acél inplantátum, Kirschner-drót volt. A velőűrszegek általában 3 hétig 
maradtak a csontokban, majd a madaraknak hoszabb-rövidebb korlátozott mozgás kö-
vetkezett (röpdében). 

A műtött madarak időbeli sorrendben a következők voltak. Először egy légpus-
kával meglőtt, eltört karcsontú erdei fülesbaglyot műtöttünk, amelyet hamarosan el is 
engedtek. A következő egy hím kabasólyom volt, melynek egyik szárnyán mindkét al-
karcsontja eltört (ilyenkor csak az egyiket rögzítjük műtéti úton). Mivel a sólyom re-
pülő madarakra vadászik, tökéletes repülésre volt szüksége, ezért több hónapig kellett 
utána röptetni, nem csak röpdében. Puskás László foglalkozott vele. A harmadik eset 
sajnos nem végződött ilyen szerencsésen. Tavasszal egy halászsas szárnyvégét lőtték 
meg, a lövés jelentős bőr- és izomdarabokat is kitépett a szárnyból, a csonttörésen túl. 
Ezért a Kirschner-drótos rögzítés után a madár mellén egy bőrlebenyt preparáltunk föl, 
és ide varrtuk az egyébként fedetlenül maradt csontot tartalmazó szárnyvéget. Sajnos 
minden, a szárny mozdulatlanságára irányuló erőfeszítésünk ellenére a madár kitépte, 
és a csontok és a szárnyvég elhalása elindult. Így amputálni kellett a kézközépcsontok 
magasságában.  A  sas  jelenleg  a  Pécsi  Állatkert  lakója.  Énekesmadár,  illetve  azzal 
egyező méretű madár csontműtétjére is sor került (sárgarigó, jégmadár), amely techni-
kailag végrehajtható volt, de a műtét és a teljes ébredés kibírásához valószínűleg nem 
volt elég energiatartalékuk.

A hozzám került madarak fajlistája és száma 1998-ban a következő volt:

bejelentett madarak (ebből szabadon engedve)
búbos vöcsök 1 (1)
törpegém 1 (1)
fehér gólya 1
egerészölyv 2 (2)
barna rétihéja 1 (1)
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halászsas 1
kabasólyom 1 (1)
vörös vércse 1
erdei szalonka 1
kis póling 1
gyöngybagoly 1
erdei fülesbagoly 3 (2)
lappantyú 1
jégmadár 2
fekete rigó 2 (2)
sárgarigó 1
erdei pinty 1 (1)

A madármentés jövője továbbra is meglehetősen bizonytalan. Lehet, hogy a ter-
mészetvédelmi  hatóság  nem fogja  ilyen  formában  engedélyezni  tevékenységünket. 
Probléma a gyógyulófélben lévő madarak repatriálása (röpdéztetése és visszavadítása). 
Eddig a Kőrös-Maros Nemzeti Park kőrösladányi telepére kerültek tőlünk a madarak. 
Írtam 1998-ban a REC-nek egy pályázatot két ilyen röpde létesítésére a Szegedi Va-
daspark területén (a Szegedi Vadasparkért  Alapítvány nevében),  melyet forráshiány 
miatt elutasítottak. A Kiskunsági Nemzeti Park a jelenlegi helyzet alapján támogatná 
egyetlen ilyen röpde létesítését. A Csoport által a KKA „h” keretére benyújtott madár-
védelmi pályázat sem kapott akkora támogatást, mely lehetővé tette volna a madarak 
biztonságos altatását biztosító altatógép megvételét. Továbbra is megoldatlan az elen-
gedésre alkalmatlan, sokszor csonka, bénult madarak sorsa. A ritka, fokozottan védett 
fajok tartására mindig adódik lehetőség (halászsas), de egy gyakori egerészölyv vagy 
egy vörös vércse nem kell senkinek.

A madármentésben végzett munkájáért szeretnék köszönetet mondani állatorvos 
kollégáimnak, Dr. Szőke Istvánnak, Dr. Tihanyi Zalának, Dr. Gősi Gábornak, a két 
nemzeti park munkatársainak, Bakacsi Gábornak, Tajti Lászlónak, Puskás Lászlónak, 
és végül az MME Csongrád Megyei Csoport tagjainak, Veprik Róbertnek, Barkóczi 
Csabának, Lovászi Péternek, Mészáros Csabának, Puskás Lajosnak és Dr. Kasza Fe-
rencnek.

Dr. Kókai Károly

Beszámoló a Csoport 1999. évi gazdálkodásáról

A bevezetőben említett kedvezőtlen politikai jelenségek sajnos Csoportunk gazdálko-
dásra is kihatottak. A korábbi gyakorlat szerint májusban kiírták a természet-környe-
zetvédő civil szervezetek támogatását célzó pályázatokat a Környezetvédelmi Minisz-
tériumnál. Az idén ezzel ellentétben csak szeptember végén volt a pályázatok beadási 
határideje, október végére bírálták el, s ha figyelembe vesszük a kiértesítés, szerződés-
kötés, pénzutalás bürokratizmusának tempóját, nem kell sokat számolni, hogy nyilván-
való legyen: a tárgyévben bizony nem használható a kapott támogatás. A támogatás 
egyébként is szűkösebb a korábbi évek pályázati feltételeihez képest történt változtatá-
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sok miatt (többen kaphattak támogatást az idén). Az Ifjúsági- és Sportminisztérium ha-
táskörébe került táborpályázat kiírása pedig egyáltalán nem történt meg.

Sajnos  a  természetvédelmi egyesületek  szponzorálásának még nincsenek ha-
gyományai Magyarországon, így e forrás kiaknázása is igen nehéz – főleg egy vidéki, 
helyi szervezet számára.

Továbbra is jelentős bevételi lehetőség a táboroztatás. Azonban itt is egyre na-
gyobbak a kiadások is és egyre nagyobb a konkurencia is, egyre több iskola, egyesület, 
pedagógus szervez különféle táborokat.

A csoport bevételei 1999-ben:
KKA: Központi Környezetvédelmi Alap, 1998-as pályázatok

A bevételeket a pályázatoknak megfelelő tevékenységekre költöttük. illetve tar-
talékot képeztünk belőle.

Az év folyamán megvásároltunk egy áramfejlesztő aggregátort, de ennek gyári 
hibáját alkatrész utánpótlás miatt nem lehetett javítani, így az év végén visszakaptuk a 
vételárat. Beszereztünk viszont egy asztalra szerelt körfűrészt („cirkulát”) a fehér-tói 
ház felújítási munkáihoz és az odúgyártáshoz.

A XVI. Természetvédelmi és Ornitológiai Tábor (TOT) – Gátér

Az ötödik TOT helyszínén, a Gátéri Fehér-tó partján szerveztük meg a tábort ebben az évben. 
Az eltelt évtizedben a lakatlan tanya épülete összedőlt, az udvaron elburjánzott a gaz. Szeren-
csére az artézi kút működött. A táborozásra felkészülés első lépése volt a "pottyantós" WC és 
a raklapos-ponyvás tusoló megépítése. Kőépület nem lévén, valamennyi táborozó sátorban la-
kott a június 27. és július 7. között megrendezett hagyományos TOT és az utolsó négy nap 
"madarásztalálkozó"-ja alatt. A meleg ebédet és vacsorát Pálmonostoráról szállítottuk. A tá-
borban a tapasztalt csökkenő tendenciáinak megfelelően korábbi évek látogatóinál kevesebb, 
pentádonként 50-60 fő vett részt. A sok madárnak és a jó helyszínnek köszönhetően ennek el-

forrás ezer Ft
KKA – oktatási, madárvédelmi, gólyafelmérési (megyei 
+ országos szervezése), harisfelmérési, szalakótavédel-
mi, madarász suli füzet készítési programokra

1281

TOT tábor bevételei 578 
előző évi maradvány 254 
Önkormányzati támogatás 235 
Szatuna Kft., támogatás szalakótavédelemre 154 
egyéb támogatás, csoportvezetés, banki kamat stb. 146
Szegedért Alapítvány támogatása 100 
ismeretterjesztő anyag eladása 50 
MME-től (tagdíj, 1%) 33
Munkaügyi központtól, polgári szolgálatos visszatérítés 20
összesen: 2851
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lenére hangulatos tábort sikerült összehozni. A táborban végzett munkájáért köszönetet szeret-
nénk  mondani  Adamik  Árpádnak,  Balogh  Eleknek,  Barkóczi  Csabának,  Bede  Ádámnak, 
Csathó Andrásnak, Horváth Zoltánnak, Kószó Istvánnak, Juhász Gőz Szilviának, Szabó Ti-
bornak és az itt fel nem sorolt valamennyi segítőnek. 

Lovászi Péter

A Gátéri TOT-on megfigyelt fajok

Az 1999. június 27. és július 7. között a Gátéri Fehér-tónál megrendezett Természetvé-
delmi és Ornitológiai Tábor során megfigyelt csigák, nappali lepkék, kétéltűek, hüllők 
és madarak az alábbiak voltak.

Csigák: csak két szárazföldi csigafajt találtunk a területen, ezek azonban nagy egyed-
számban élnek. A kórócsiga: a szárazabb pontokon nagy számban él. A tejfehér csiga: 
mindenfelé közönséges.

Lepkék
Kutyatej szender: június 30-án és július 4-én egy-egy nagyobb hernyót találtunk.
Fecskefarkú pillangó: 1-4 példányt minden nap megfigyeltünk, nem ritka.
Répalepke: közönséges.
Rezedalepke: gyakran láttunk.
Kénes lepke: nem ritka.
Nappali pávaszem (védett): gyakori, nagy egyedszáma a csalán gyakoriságával hozha-
tó összefüggésbe.
Atalanta-lepke (védett): Többször is megfigyeltük.
C-betűs lepke: június 7-én egy példányt láttunk.
Közönséges gyöngyházlepke: július 3-án láttunk egy példányt.
Sakktábla lepke: gyakori faj.
Nagy ökörszemlepke: gyakori.
Törpeboglárka: nem ritka.

Kétéltűek
Vöröshasú unka: gyakori.
Zöld levelibéka: néhány adata van.
"Kecskebéka": közönséges.

Hüllők
Mocsári teknős: többször megfigyeltük a Csukás-érben, ahogy kiült napozni.
Fürge gyík: gyakori.
Vízisikló: július 1-én egy csíkos színváltozatú példányt is megfigyeltünk a Csukás-ér-
ben.

Madarak
Bölömbika: 3-5 pár költhet, rendszeresen hallottuk hangját, majdnem minden nap lát-
tunk felrepülő példányt.
Törpegém: az artézi kút melletti kis halastónál több pár költ, 4 példányt gyűrűztünk.
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Bakcsó: gyakran megfigyeltük.
Kis kócsag: az út melletti laposnál gyakran láttuk, ezen kívül átrepülőket figyeltünk 
meg.
Nagy kócsag: gyakran láttuk.
Szürke gém: néha több példányt is megfigyeltünk.
Vörös gém: szinte minden terepfoglalkozáson láttunk 1-2 példányt.
Fehér gólya: 1 pár fészkel a gátőrháznál, 1 a tó északi oldalán, mindkettő villanyoszlo-
pon. Gyakran megfigyeltük a faj egyedeit.
Batla: 1 bizonytalan adata van.
Kanalasgém: július 4-én 3 példányt láttunk egyszerre.
Nyári lúd: Az út melletti laposon rendszeresen megfigyeltük. Július 1-én 72 példányos 
csapata tartózkodott ott.
Csörgő réce: rendszeresen mutatkozott az út menti laposon.
Tőkés réce: gyakran láttuk.
Böjti réce: az út melletti laposon többször megfigyeltük.
Barátréce: a csatornákban összesen 3 tojót láttunk, melyek fejlett fiókákat vezettek.
Cigányréce: az út menti laposon mutatkozott.
Barna rétihéja: minden nap lehetett látni, több pár költ a területen, két frissen kirepült 
fiatalt sikerült meggyűrűzni.
Egerészölyv: többször feltűnt a területen.
Vörös vércse: a kék vércsénél ritkábban láttuk.
Kék vércse: 2-3 pár fészkelését valószínűsítjük.
Kabasólyom: július 8-án és 11-én figyeltünk meg 1-1 példányt.
Fácán: gyakori.
Guvat: hangját többször hallottuk, néhányan látták is a hálóhelyeknél.
Kis vízicsibe: gyűrűztük 1 példányt.
Vízityúk: fészkel a területen.
Szárcsa: gyakran figyeltük meg.
Gólyatöcs: az út menti laposon rendszeresen megfigyelhető volt egy család (1 pár + 3 
fióka). Az öreg hím fekete gyűrűt viselt.
Bíbic: gyakori.
Pajzsoscankó: rendszeresen láttuk az út menti laposon.
Nagy goda: az út menti laposon gyakran látható volt.
Nagy póling: néha megfigyeltük.
Füstös cankó: rendszeresen megfigyeltük az út menti laposon és a gátőrháznál.
Piroslábú cankó: sokszor láttuk.
Tavi cankó: július 10-én egy példányt láttunk az út melletti laposon (Bede Á., Adamik 
Á., Csathó A.).
Erdei cankó: többször megfigyeltük.
Réti cankó: gyakran észleltük.
Dankasirály: egyszer nagy (kb. 200 fős) csapatát is láttuk, egyébként kisebb számban 
rendszeresen látni. 
Sárgalábú sirály: elvétve fordult elő 1-1 példány.
Fattyúszerkő: gyakran megfigyeltük.
Kormos szerkő: az út melletti laposon szinte folyamatosan megfigyelhető volt néhány 
példány.
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Örvös galamb: néha észleltük.
Balkáni gerle: gyakori.
Vadgerle: nem tűnik gyakorinak.
Kakukk: szinte minden nap megfigyeltük. 
Kuvik: bizonytalan adat, hang alapján.
Sarlósfecske: július 1-én 4 példány.
Gyurgyalag: Gátér felé többször láttunk.
Szalakóta: rendszeresen megfigyeltünk 1-2 példányt.
Balkáni fakopáncs: néha észleltük.
Mezei pacsirta: több pár költ.
Partifecske: telepét nem találtuk meg, de költhet a környékben. A tábor felett többször 
láttuk, 7 példányt gyűrűztünk is.
Füsti fecske: gyakori, pár százas csapatai a tábor melletti nádasban éjszakáztak, a leg-
gyakrabban gyűrűzött madárfaj volt (133 pd).
Sárga billegető: gyakori, 1 példányt gyűrűztünk.
Fülemüle: több példány énekelt, gyűrűztük is (4 pd).
Cigánycsuk: gyakran láttuk, 1 példányt gyűrűztünk.
Hantmadár: 1-2 pár költhet a környéken.
Berki tücsökmadár: többször hallottuk hangját, gyűrűztünk 1 pd-t.
Nádi tücsökmadár: gyakori, 29 példányt gyűrűztünk meg.
Fülemülesitke: 2 példányt gyűrűztünk.
Foltos nádiposzáta: gyakori, a legtöbbször gyűrűzött madárfajok egyike (111 pd).
Énekes nádiposzáta: több példányt gyűrűztünk.
Cserregő nádiposzáta: gyakori, az egyik leggyakrabban gyűrűzött faj (64 pd).
Nádirigó: gyakori, 53 példányt gyűrűztünk.
Csilp-csalp füzike: néha szólt a tábor melletti facsoportban.
Barátposzáta: egy hím rendszeresen énekelt a tábor mellett (1 pd gyűrűzve).
Barkóscinege: július 10-én kisebb csapatát figyeltük meg az út melletti laposnál.
Függőcinege: hangját rendszeresen hallottuk, egy fészkét találtuk meg a tábor melletti 
fűzfákon. Néhány (5) példányt gyűrűztünk.
Sárgarigó: egy hím hangját többször hallottuk.
Tövisszúró gébics: az út melletti bokrokban költött néhány pár.
Kis őrgébics: gyakran láttuk, 2-3 pár költhet.
Szarka: néha figyeltük meg.
Seregély: közönséges.
Mezei veréb: gyakori.
Tengelic: gyakori.
Nádi sármány: a nádas szélén rendszeresen láttuk, 8 példányt meggyűrűzni is sikerült.
Sordély: néha megfigyeltük.

Az "út melletti lapos" a táborból Gátér felé haladva, a műút bal oldala a csatorna hídja 
után. Gyakran mentek ide a csoportok.

Összeállította: Csathó András István, gyűrűzési adatok: Dr. Torday László

15.



1999. HIMANTOPUS

Az 1999. évi gólyafelmérés eredményei Csongrád megyében

Az idei év a fehér gólya védelmének éve volt az MME-nél. Ennek keretében került sor 
a tizedik országos gólyafelmérésre. A felmérések szervezését 1958-tól Marián Miklós 
tagtársunk, majd 1974-től Jakab Béla tagtársunk szervezte és dolgozta fel az adatokat. 
A legutóbbi, 1994-es adatfeldolgozás óta Lovászi Péter vezeti a munkát, így az idei 
évben is Szegedhez kötődött az országos gólyavédelmi munka vezetése.

A megyei fehérgólya-felmérés során a megye összes ismert gólyafészkét fel-
mértük. Az eredményeket az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat Fehér gólya költési adatok Csongrád megyében, 1999

A megye gólyaállományának változásait az 1. ábra mutatja be. "Kiemelkedik" 
az 1997-es év alacsony állománya, ekkor a tavaszi vonulás során kedvezőtlen időjárás 
hátráltatta a vonulást és sok madár el is pusztult a Közel-Keleten tapasztalt hűvös idő, 
szembeszél és táplálékhiány miatt. A másik kiugró eredmény az idei évé, szerencsére 
az állomány hirtelen felszaporodását mutatja. Ez a tendencia kisebb-nagyobb mérték-
ben egész Magyarországon mutatkozott. A teljes hazai állományt 5500 párra becsül-
hetjük, melynek alapja az országban eddig legteljesebb, 95%-os állományfelmérés.

A szaporodási siker is kiemelkedően magas volt, ami a magas tavaszi vízborí-
tásnak és a fiókanevelés ideje alatt tapasztalt száraz, meleg időjárásnak köszönhető.

A fészkek 78%-a villanyoszlopra épült, nagy része közvetlenül a vezetékekre 
(150), s csak 94 alatt van fészektartó kosár. Tovább csökkent a fára épült fészkek szá-
ma (már csak 8), hasonlóan a kéményre épültekhez (18). Kazánkéményen 12 fészek 
volt.

aljzat fészkek 
száma

lakatlan fészek HO 46

villanyoszlop tartó-
val

94 ismeretlen eredmény HPx 26

villanyoszlop 150 sikertelen költés Hpo 11
oszlop 25 1 fiókás fészek HPm1 6
kémény 18 2 fiókás fészek HPm2 29
fa 8 3 fiókás fészek HPm3 70
kazánkémény 12 4 fiókás fészek HPm4 80
templomtorony 1 5 fiókás fészek HPm5 38
egyéb 5 6 fiókás fészek HPm6 2
összesen: 313 fiókás fészek összesen HPm 225

összes fióka JZG 796
fészkenkénti fiókaszám az összes fészekre Jza 2,98
fészkenkénti fiókaszám a sikeres fészkekre JZm 3,54

üres tartókosár 12 felmért fészkelőpár Hpa 267
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1. ábra Csongrád megye gólyaállományának változásai 1958-1999

A felmérésben részt vett: Dr. Bod Péter, Kotymán László, Lovászi Péter, Tajti  
László valamint Ács László, Barócsi Attila, Bíró Márta, Jeneiné Báló Ibolya, Molnár 
Gábor, Sepp Józsefné, Paulovics Péter, Varga Nikolett és Varga Renáta. 

Köszönjük munkájukat!

A Madármegfigyelő Világnap eredményei

Megyénk madarászai voltak a legaktívabbak Magyarországon

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szervezte október első 
hétvégén a Madármegfigyelő Világnap hazai eseményeit, hogy felhívja a figyelmet a 
madárvonulás érdekes  jelenségére.  A 137 helyszínen 2945 érdeklődő összesen 386 
ezer 408 madarat figyelt meg. Legtöbben, mintegy 300-an a Szegedi Vadasparkban 
vettek részt, második helyezett a Budakeszi Vadaspark lett 280 látogatóval, harmadik 
a szegedi Fehér-tó 191 részt vevővel. A következő legnépszerűbb helyszín Mártély 
volt, ahol 154-en vettek részt. Megyénkben 96 ezer 858 madarat figyeltek meg. Így 
minden negyedik madármegfigyelő a Csongrád megyei madarászok vendége volt ha-
zánkban, s minden negyedik madarat ők figyeltek meg a 19 kiránduláson.

Európában összesen 122 ezer ember vett részt a programokon, 1 millió 678 ezer 
madarat megfigyelve. A legtöbb madarat a magyar madarászok látták, ami azt bizo-
nyítja, hazánkban még számos élőhelyet találnak maguknak a madarak. Erre feltétlenül 
büszkék lehetünk! Egyedül Litvániában szerveztek több kirándulást, szám szerint 153-
at. A látogatók számában Magyarország a hetedik lett a BirdLife International, a ma-
dárvédők nemzetközi szervezetének tagjai sorában.

A szeged környéki résztvevők megfigyelhették, ahogyan a madarak vonulásuk 
közben, útban dél felé megpihennek és táplálkoznak a megye pusztáin és tavain. Ezen 
területek megőrzése nagyon fontos a madarak élete szempontjából. Ha a réteket be-
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szántják, a mocsarakat lecsapolják, erdőket kivágják, akkor a vándorok nem tudnak 
hosszú útjukon megpihenni, erőt gyűjteni, és elpusztulnak. Többek között ezért is van, 
hogy a Földön élő 8800 madárfaj közül 1111 a kipusztulással fenyegetett!

A hétvége madártani különlegességeket is  hozott.  A Fehér-tavon szem elé –
vagy inkább „látcsővégre”- került 2 szélesfarkú halfarkas. A faj nagyon ritka vendég a 
kontinensek belsejében, az északi tengerpartok jellemző madara. Szintén északi ven-
dég volt a tömörkényi Csaj-tavon megfigyelt dolmányos sirály. Megérkeztek az első 
darucsapatok is, a Kardoskúti madárrezervátumban 500 pd-t figyeltek meg a madará-
szok. A fenti adatok az ősz közeledtét jelzik. A Pitvarosi pusztákon viszont 6 késői fe-
hér gólya szedegetett még.

A szervezők sikeresnek ítélik a hétvégét, hiszen 679 vendéghez sikerült köze-
lebb hozni a környék madárvilágát. Sokan az egyesületbe is beléptek, ezzel is kifejez-
ve, hogy fontosnak tartják a természet védelmét. Ritka és veszélyeztetett fajokról is si-
került adatokat gyűjteni, ami később megvédésüket szolgálhatja.

Ez úton is köszönjük valamennyi részvevőnek, hogy jelenlétével támogatta az 
akció sikerét. Külön köszönet a kirándulások szervezőinek és a csoportok vezetőinek: 
Barkóczi Csabának, Dr. Bod Péternek, Cseh Juditnak, id. Galiba Ferencnek, Juhász 
Gőz Szilviának, Dr. Kasza Ferencnek, Kotymán Lászlónak, Dr. Kókai Károlynak, Lo-
vászi Péternek, Dr. Molnár Gyulának, Mészáros Csabának, Paulovics Péternek, Puskás 
Lajosnak, Tajti Lászlónak, Veprik Róbertnek valamint a Szegedi Vadasparknak és a 
Szegedfish Kft-nek.

Összeállította: Lovászi Péter
titkár

Érdekes madármegfigyelések

A Csoport tagjainak rendszeres terepbejárásai rengeteg monitoring adatot szolgáltat-
nak a természetvédelem számára. Az alábbiakban csak néhány kivételes adatot köz-
lünk, a teljesség igénye nélkül. Az adatközlők Barkóczi Csaba, Bede Ádám, Dr. Bod 
Péter, Domján András, Fodor András, Dr. Kasza Ferenc, Mészáros Csaba, Nagy Ta-
más, Szabó Ferenc, Dr. Tokody Béla.

Énekes hattyú
1995.11.17.: Szegedi Fehér-tó (1 ad), 1995. 12.12. Tisza: (1 ad), 
Cigányréce
A globálisan veszélyeztetett faj szokatlanul nagy csoportosulásait jelentették a Csaj-tó-
ról, ahol 1998.10.14-én 190, 10.18-án 264 pd tartózkodott.
Batla
1996. júniusában és júliusban rendszeresen megfigyelhető volt 5 pd Szegedi Fehér-tó 
környékén, a Csaj-tavon, 25-33 pd a Gátéri Fehér-tavon. 1997-ben ugyanitt 1-2 pél-
dánynál több nem került szem elé. 1998-ban 1-8 példányos csapatai voltak megfigyel-
hetők az előbbi helyeken, valamint a Kiskunfélegyházi Sós-tón. 1999.04.11.: Csaj-tó 
(10 pd), augusztusban több adat Tiszaalpárról és a Csaj-tó környékéről (2-7 pd).
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Pusztai sas
1996.06.26-án és 07.06-án Székkutas mellett a Ficséri-pusztán 2 imm. 
Fekete sas
1996.10.25-én egy legyengült pd-t fogtak a Szegedi Fehér-tónál. Ezt sikerült gyógyke-
zelés után visszavadítani. 1999.10.30.: Csaj-tó (1 pd).
Vándorsólyom
1995/96 telén 02.25-ig mutatkozott a Szegedi Dómon 1 pd. 1996-ban szeptember vé-
gétől 1997.04.16-ig figyeltek meg 1-1 pd-t a megyében. A következő télen 
1997.11.01.-1998.03.04. között mutatkozott a környéken. 1998.08.21.: Fehér-tó 
(1 juv), a Montág-pusztán az ősz folyamán több alkalommal 1 imm példányt. 1999. 
01.02. és 01.30. között a Dómon rendszeresen mutatkozott. Ősszel 10.11-én jelent meg 
egy északi típusú subad (2y) tojó ugyanitt, vsz. ugyanez telelt át 2000/2001 telén is.
Daru
Szegedi Fehér-tó: 1995 őszén a legtöbb 11.18-án volt, 13 200 pd. 1996-ban 11.16-án 
6200 volt a maximum. 2000.11. közepén húszezer fölé emelkedett az éjszakázni behú-
zó példányok száma.

Sivatagi lile
1997.05.24-25-én a Csaj-tavon, majd 06.12-ig a Szegedi Fehér-tavon volt 1 pd.
Dankasirály
Az egyébként közönséges madár szokatlanul nagy csapatát figyelték meg Kardoskúton 
1997.09.01-én, amikor 35 ezer pd tartózkodott a Fehér-tavon.
Halászsirály
1996.07.22. és 11.17. között 1 ad és két imm (2y ill. 3y) pd-t figyeltek meg több alka-
lommal a Szegedi Fehér-tavon (nem folyamatosan). 1997-ben 1 imm volt megfigyel-
hető, de 11.09-én 2 ad is volt a Szegedi fehér-tavon. Utolsó megfigyelése 12.13. 1998-
ban május közepétől 1 ad és 1 imm mutatkozott rendszeresen a Fehér-tón, a Csaj-tavon 
és a Büdösszéken. Az ad pd-t 11.22-ig lehetett megfigyelni. 
1999.08.04-21-ig tartózkodott  1 imm (2y) a Szegedi Fehér-tavon.
Sarlósfecske
1997-ben szokatlanul korán, 04.16-án jelent meg az első példány (Szegedi Fertő).
Zsezse
1995/96 telén kisebb invázió volt Európában, Szeged környékéről egy adata van: 
1995.12.25., Tápéi Tisza-part (1 pd). 1997.02.07-én volt 22 pd a Szegedi Fertőnél.
Sarkantyús sármány
1996.11.07-én 4, 11.25.én 1 pd a Cserebökényi pusztákon. 1997.10.26.: Kardoskút 
(2 pd), 11.02.: Cserebökény (4 pd). 1998.02.25.: Pitvaros (1 hím), 11.13.: Cserebökény 
(6 pd), 11.23.: Cserebökény (22 pd),11.26.: Montág-puszta (1 ad), 11.28.: Cserebö-
kény (1 pd), 12.04.: Kardoskút (1 pd), 12.06.: Szentesi Termál-tó (1 pd). 1999. 01.08.: 
Szentesi Fertő (1 pd), 10.28.: Cserebökény (5 pd).
Hósármány
1995.12.13.: Szentes (32 pd.). 1997.11.20.: Szentesi-Fertő (2 pd), 12.13.: Szegedi Fer-
tő (3 pd), 12.26.: Cserebökény (3 pd), 12.31.: Szeged (1 pd). 1998.01.10.: Montág-
puszta (45 pd), 02.08.: Csaj-tó (1 tépet), 11.16.: Kardoskút (1 hím).

(Az adatok megjelentek az MME Túzok c. kiadványában is.)
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