
MADÁRBARÁT GAZDÁLKODÓ 

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLETA MADÁRBARÁT GAZDÁLKODÓ 12 PONTJA

1. Ismerjük meg a gazdaságunkban és környékén elôforduló madarak és más álla-
tok életmódját, szokásait, igényeit!

2. Vegyszerek használata helyett segítsük a természetes kártevôirtók: a hasznos
rovarok, kétéltûek, hüllôk, madarak megtelepedését!

3.  Alkalmazzuk a kiadványban szereplô, szántókra és gyepekre vonatkozó gyakor-
lati praktikákat!

4.   Monokultúrák helyett törekedjünk a mozaikos, kisparcellás tájhasználat kiala-
kítására!

5.  Éjszaka a gépi mûvelés (kaszálás, aratás) kerülendô, mert az rendkívüli károkat
okoz az élôvilágban.

6.   Fészkelési idôben kerüljük a fészkek környékét, ne zavarjuk a szülôpárt, hogy a
költés és a fiókanevelés sikeres legyen!

7.  A gazdaság kevésbé hasznosítható területein alakítsunk ki madárkíméleti
területeket, ahol nem a gazdálkodás, hanem a természetes élôhely, táplál-
kozóhely kialakítása a cél.

8.  Helyezzünk ki mesterséges fészekodúkat, alakítsunk ki fészkelôhelyeket! Ezzel
rövid idô alatt megnövekszik a gazdaság környezetében élô hasznos madarak
száma! Kihelyezett odúinkkal csatlakozzunk az MME odú-programjához!

9.  Vezessünk madárészlelési naplót! Ha adatainkkal segíteni akarjuk az országos
madármegfigyelési programokat, vegyük fel a kapcsolatot az MME Monitoring
Központjával!

10. A haszonállatok tartásával, legeltetésével számos védett és ritka rovarevô madár
számára biztosíthatunk élôhelyet, táplálékforrást.

11. Ha lehetséges gazdaságunk tervezésekor részesítsük elônyben a hagyományos,
ellenálló növény- és állatfajtákat, tájfajtákat.

12. Problémánkkal, kérdésünkkel keressük fel a területen dolgozó nemzeti parki
szakembert vagy a Magyar Madártani Egyesületet!
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Bevezetô

Európában a szó szoros értelmében vett ôs-
vadon aligha található, Magyarországon pedig
jószerivel nincs olyan darab föld, amely ne viselné
így vagy úgy az ember keze nyomát. Hazánk
területének közel 2/3-án folyik mezôgazdasági
mûvelés. A mindenkori hasznosítás, a gazdál-
kodási gyakorlat éppen ezért döntôen befolyá-
solja környezetünk, talajaink, vizeink állapotát,
ezen keresztül saját egészségünket, de éppígy a
természetvédelem, ezen belül a madárvédelem
lehetôségeit is.

Kiadványunkkal a már ismert Madárbarát Kert
Programhoz hasonlóan szeretnénk bevezetni
Madárbarát Gazdálkodó Programunkat, mely-
nek keretében a mûvelés alatt álló mezôgaz-
dasági területek közül elsôként a szántó- és
gyepterületeken alkalmazandó természetkímélô
madárbarát módszerekkel, praktikákkal és ezek
ökológiai hátterével szeretnénk az olvasót meg-
ismertetni. Ahogy a kertek esetében, itt sem
csupán madárvédelemrôl van szó, hiszen a ter-
mészetkímélô gazdálkodási módszerek és alkal-
mazott madárvédelmi berendezések közvetlen
pozitív hatással vannak a teljes agrár-élôvilágra. 

A madárbarát gazdálkodás valójában az ember-
rôl szól, a táj és az ember kapcsolatáról, egy, a
természetes rendszereket az ember számára
megôrizni képes, fenntartható gazdálkodás meg-
ôrzésérôl, újrateremtésérôl; hagyományokról,
egészséges ételrôl és életrôl.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME) évek óta szorosan együtt-
mûködik a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériummal, illetve a Környetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztériummal annak érdekében, hogy a
madarak védelme a mezôgazdálkodás megfelelô
támogatása mellett szakmailag megalapozottan
valósuljon meg. 

Az MME számára a gazdálkodókkal való együtt-
mûködés alapvetô fontosságú, kiadványunkat
ezért elsôsorban nekik szánjuk; olyan egyszerû
gyakorlati módszereket, példákat mutatunk be,
amelyek alkalmazásával úgy alakíthatja át gaz-
daságát madárbaráttá, hogy az gazdálkodás
szempontjából is jövedelmezô, így a természet-
védelem gazdasági elônnyé válhat.

1

A MADÁRBARÁT GAZDASÁG
kialakítása csupán egy lépés, 
de fontos lépés a
környezetkímélô 
gazdálkodás irányába.

„Látjuk, hogy alig van a magyar nép
életében szakasz, cselekvés, 
vagy viszony, a melyben lelke 
nem fordúlna a madárhoz: 
hol teste, hol lelke hasznáért.”

Herman Ottó
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Madarak haszna a szántóföldön:

•  A gyomnövények gyommagvak fogyasztásával részt
vesznek a nem kívánt növények visszaszorításában.

•  A kultúrnövények szempontjából káros rovarfajok és
azok lárvái számos madárfaj számára biztosítják a
szükséges, nagy fehérjetartalmú értékes táplálékot
különösen a fióka-nevelés idôszakában (pl. fürj, fogoly,
egyes énekesmadarak).

•  Gépi mûvelés (szántás, tárcsázás, boronálás) során a
felszínre kerülô lárvákat és pajorokat a varjúfélék,
seregélyek, gólyák, sirályok szinte a gép nyomában
járva fogyasztják, így nagy mennyiségû kártevô
ízeltlábútól szabadítják meg a talajt, ezáltal a
növénykultúrákat.

A madarak a szántóföldön rendkívül sok hasznot jelent-
hetnek a gazdálkodók számára, azonban bizonyos ese-
tekben egyes fajok gazdasági károkat is okozhatnak.

Madarak kártétele szántóföldön:

•  A vetési varjú károkat okozhat az ôszi vetésû gabonák
esetében ôsszel, illetve a “szöges” kukoricában
tavasszal a frissen kelt növények kihúzgálásával. Ezt
a kártételt azonban némileg ellensúlyozza egész éves
rovar- és lárvafogyasztásával. 

•  Seregélyek szétverik a tejes kukoricát, így az elad-
hatatlan lesz

•  Kemény telek esetén ha a túzok nem talál elég téli táp-
lálékot, számára telepített repcét, egyéb keresztesek-
ben például kelkáposztában kárt tud tenni.

•  Az ôsszel átvonuló daru- és vadlúdcsapatok az ôszi
vetésû gabonán táplálkozva gyûjtik az energiát dél felé
tartó vándorútjukhoz.

A legutóbbi évtizedekben egyre intenzívebb, mennyiségi
szemléletû mezôgazdasági gyakorlat és átgondolatlan
földhasználat következtében a természetes élôhelyek és
fajok változatossága, de ugyanígy kultúrnövényeink és
tenyésztett állatfajtáink sokfélesége is vészesen csökkent,
így mára Európa számos fejlett országában a védelem
mellett a természeti környezet mielôbbi helyreállításán dol-
goznak.

A hagyományos, rezervátumokat létrehozó termé-
szetvédelmi gyakorlat önmagában kevés a természetes
élôhelyek megôrzésére; jóval nagyobb területek bevo-
nása és a földtulajdonosok, gazdálkodók aktív közre-
mûködése szükséges.

Ennek nyomán jött létre az Európai Unió tagállamaiban a
Natura 2000 ökológiai hálózat, amely az ôshonos fajok,
illetve a természetes élôhelyek; erdôk, gyepek, vizes élô-
helyek megôrzése szempontjából kulcsfontosságú terüle-
teket szervezi határokon átnyúló, összefüggô európai
rendszerré. 

Magyarország területének egyötöde, csaknem 2 milló
hektár tartozik a Natura 2000 hálózatba, ennek legna-
gyobb része erdôterület, de jó minôségû gyepek, halas-
tavak és szántók és sok más kisebb-nagyobb terület is
része a hálózatnak.

A Natura 2000 hálózatba tartozó területeken az élô-
helyek drasztikus átalakítása, megszüntetése tiltott,
ugyanakkor a táj ökológiai adottságaira építô föld-
használatot, hagyományos vagy éppen új módszerekkel
zajló, de természetkímélô gazdálkodást ösztönzik,
pénzeszközökkel is támogatják. 

A Natura 2000 területekre érvényes kifizetések egy
része a kötelezô gazdálkodási elôírások betartásáért
járó ún. kompenzációs kifizetés, a nagyobb mértékû
pénzügyi támogatások pedig az agrár-környezet-
gazdálkodási programok önkéntesen vállalt termé-
szetvédelmi, környezetvédelmi célú elôírásainak
betartásáért járnak.

A madárbarát fejlesztések támogatására vagyis a
hasznos segítséget nyújtó állatfajok megtelepítésére,
megôrzésére külön pénzforrás is rendelkezésre áll: az
úgynevezett nem termelô beruházások (madárodúk, T-fák,
fészkelésre alkalmas sövények, rovarteleltetô bakhátak,
stb.) támogatásán keresztül.

Madárvédelem a gazdálkodók segítségével 
– Natura 2000 és egyéb támogatások

Fel kellett ismerni, hogy 
a gazdálkodók ellenében,
erôfeszítéseik nélkül 
a természetvédelmet
hatékonyan mûvelni nem lehet.

I. Madárvédelem a szántóföldön

A madárvilág évszázadokon át a „szántóvetô ember” segítségére
volt a gyom- és kártevômentesítésben. A vegyszerek használatának
terjedése ezt a kapcsolatot borította fel, számos agrárterületekhez
kötôdô faj állománya éppen ezért fogyatkozott meg, egyes fajok –
különösen Európa fejlett országaiban – a kipusztulás szélere kerül-
tek: így járt Angliában pl. a mezei veréb, a mezei pacsirta és egy sor
más, Magyarországon még gyakori madárfaj.

A madárbarát gazdaságban éppen ezért a drága, ráadásul a környe-
zetre és az emberi egészségre is veszélyt jelentô vegyszerek, gyom-
irtók, rovarölôk helyett elôtérbe kerül a természetes védekezés: a
ragadozó ízeltlábúak, kétéltûek, hüllôk, és természetesen a madarak
ingyenes kártevô-mentesítô szolgáltatása.

www.natura.2000.hu



télen
Mind a hazánkban telelô, mind pedig az északról átvonuló
madarak esetében a téli táplálékellátás szempontjából a
szántóföldek fontos szerepet tölthetnek be. A vadludak
és a vonuló darvak ilyen szántóföldeken gyûjtenek annyi
energiát, hogy folytatni tudják útjukat a telelôterületek felé,
az énekesmadár-csapatok pedig a tarlókon és a gyomos
táblaszegélyeken találnak táplálékot. A nálunk telelô
madarak esetében a hófödte idôszakok jelenthetnek
veszélyt, amikor nem jutnak élelemhez. Amennyiben a
gazdálkodó kijelöl egy kis madárbarát területet és azt hó-
mentesíti, számos olyan faj számára biztosíthat téli takar-
mányt, amelyek a tavasszal sokszor hasznosnak
bizonyulnak. Téli tápláléknak a túzok esetében a repce
bizonyul legalkalmasabbnak, vadludak és darvak eseté-
ben a kukoricatarlók biztosíthatnak megfelelô takarmányt. 

Vegyszeres gyomirtás és rovarirtás. A gyomirtás és a
rovarirtás két problémát jelenthet a madarak számára:
eltûnik a számukra fontos táplálékforrás, így nem tudnak
megfelelôen fiókát nevelni, illetve vegyszerek mérgezési
tüneteket, szélsôséges esetekben pusztulást is eredmé-
nyezhetnek mérgezett gyomok, vagy rovarok fogyasz-
tásán keresztül. 

•  A növényvédô szereken feltüntetik, hogy milyen ve-
szélyt jelentenek a vadon élô állatok számára, kímé-
letes szerek alkalmazásával a mérgezés kikerülhetô. 

•  A biológiai védekezés jelenti a legkisebb veszélyt a
vadon élô állatok számára, sôt az így mûködtetett
gazdálkodásokban éppen ezek a hasznos, kártevôket
fogyasztó állatfajok biztosítanak védelmet a károkozás
ellen. 

A madárbarát gazdálkodás nemhogy csökkentené a
vadon élô állatok számát, hanem éppen ezekre épít!
Törekedjen rezisztens fajták vetésére, illetve néhány eset-
ben a nagyobb vetômagsûrûség is mérsékelheti a gyo-
mosodás mértékét (pl. tritikálé, magyarul takarmánybúza).

Figyeljen arra, hogy védett területen a vegyszerezéshez
KÔFE engedély szükséges!

nyáron ő sszel

Kezeletlen táblaszegély kialakítása.  A növényvédelmi
beavatkozások során a mûvelt táblák szélén a kultúrában
(3-6 méteren, illetve igazodva a parcella adottságaihoz)
nem történik vegyszeres kezelés. Ezeken a területeken a
gyomflóra és a rovarfauna megnô, ezáltal sok madár talál
táplálékforrást. A módszer elônye, hogy a kultúra jelentôs
része gyommentes és rovarmentes marad, mégis biztosí-
tunk megfelelô élôhelyet a madarak számára. Kezeletlen
táblaszegély esetén érdemes a szegélyt külön aratni,
hogy az esetleg bekerülô gyommag ne rontsa az aratott
termény minôségét. Ennek kialakítása és fenntartása
azonban komoly költségekkel jár, ezért ha erre nem tud
külön támogatási forrást igényelni abban az esetben java-
solt az alkalmazása, ha tisztában van a technológia költ-
ségvonzatával. 

Aratáskor számos élôlény veszíti el a búvóhelyét, táp-
lálékforrását, ezenkívül sok egyed esik az aratás áldoza-
tául. Sok állatfaj a természetébôl adódóan a legutolsó
pillanatig próbál meglapulni, bújni a területen, ami a gépi
mûveléskor legtöbbször pusztulást eredményez. Néhány
szempont figyelembevételével a gépi mûvelésbôl adódó
károkozás csökkenthetô:

•  Éjszaka kerüljük a gépi mûvelést, mivel ilyenkor a
földön alvó állatok nem tudnak elmenekülni.

•  A több méteres asztallal is nagy sebességgel mozgó
gépek elôl az állatok nem tudnak kitérni, ám a se-
besség csökkentésével jelentôsen megnô a mene-
külési esélyük.

•  Az aratni kívánt táblán kíméletes módszer a tábla
közepérôl a szélek felé történô mûvelési irány. Az álla-
tok ösztönösen mindig a menedéket nyújtó nem le-
aratott részekre menekülnek át, nem a puszta tarlóra.
A szélek felé történô aratás során a gépek a tábla
szegélyei felé terelik az állatokat, amelyek végül el
tudnak menekülni. Ellenkezô esetben a tábla közepén
egy kis szigetben gyûlnek össze, ahol az utolsó fogás-
sal legtöbbjük elpusztul.

4

Madárbarát szántóföld kialakításának lehetôségei

Vetésváltás. A vetésváltás nemcsak a termôföld és a
termesztett növények növényvédelme miatt fontos,
hanem a madarak számára is. A tavaszi vetésû növények
elôtt a téli tarló kiváló táplálékforrás lehet. Fontos, hogy
tél végével mihamarabb forgassák be, mielôtt a kora
tavasszal költô, földön fészkelôk költésbe kezdenek. Két-
szikû növénykultúrákban pedig a gabonatáblákétól eltérô
rovarfauna van, ami változatos táplálékot biztosít. A nap-
raforgó a jelentôs vegyszerigénye (gyomirtás, érésgyor-
sítás stb.) miatt madárbarát szempontból nem javasolt.
Az ôszi kalászosok, valamint az évelôk viszont nemcsak
a talajélet számára elônyösek, hanem a madarak tele-
lésében is fontos szerepet kapnak. Itt nem csupán az ál-
lati eredetû táplálék, hanem a pihenés éjszakázás szem-
pontjából is. Akár már kis területen folytatott ugaroltatás
is jelentôsen növeli egy agrártáj természetvédelmi értékét. 

Mozaikos birtokszerkezet kialakítása.  Több száz hek-
tár szántóföld egybemûvelése a madarak számára sivár,
sokszor elégtelen, élô- és táplálkozóhelyet biztosít. A vál-
tozatos szántóföldi mozaikok eltérô növekedési fázisaiban
a madarak könnyebben találnak gyom- vagy rovar táp-
lálékot. Ráadásul az eltérô idôpontokban történô be-
takarítás miatt az állatok folyamatosan találnak alkalmas
búvóhelyet. A mozaikosságot kiválóan el lehet érni a
táblák között kialakított, kis kiterjedésû rovarteleltetô
bakháttal, illetve füves mezsgyékkel.

Környezeti adottságokhoz (fekvéshez, vízgazdál-
kodáshoz) igazodó gazdálkodás: Munkaszervezés
szempontjából is kedvezô, és a természethez is igazodik,
ha a különbözô kultúrák igényei alapján határozzuk meg
a vetés helyszínét. Például mélyfekvésû területek ese-
tében évelô kultúrák termesztése (pl.: lucerna, takar-
mányfû). A tavaszi munkákat elkerülheti, nem jelent
problémát a felázott talaj mûvelése, késôbb történhet a
kaszálás, jó minôségû és nagy mennyiségû szálas takar-
mány nyerhetô amellett, hogy nagy a természetvédelmi
jelentôsége is.

tavasszal
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Tarlóápolás.  A learatott kultúrnövény helyén számos
gyomfaj kezd el felnôni. Ezek kezelése törvényben elôírt
kötelezettség. Az azonnali beszántás helyett azonban
szárzúzás alkalmazásával bôséges táplálékforrást lehet
biztosítani a növényevô, illetve rovarevô madarak számá-
ra, úgy, hogy a parlagfû elleni védekezési kötelezett-
ségnek is eleget tettünk. Szántás és tarlóhántás helyett
jobb a szárzúzás, ami olcsóbb gépi mûvelet, és termé-
szeti szempontból is nagyobb hozadékkal bír. 



Fészekrakás. A földön fészkelô madarak tavasszal kere-
sik a fészkelésre alkalmas zavartalan élôhelyet, ahol a ra-
gadozók elôl biztonságban tudják elrejteni fészkeiket és
a fiókákat. Ha látjuk, hogy merre próbálnak letelepedni a
madarak, próbáljuk meg elkerülni azt a környéket.

Belvizes foltok. Tavaszi hóolvadáskor a gyepen is meg-
jelennek tókák, belvizes foltok. Sok vonuló védett madár-
fajunk számára tavasszal ezek rendkívül fontos élôhelyet
jelentenek. Ugyanakkor számos nálunk fészkelô madárfaj
is az ilyen mélyebb fekvésû területek közvetlen közelében
találja meg a fészkelés szempontjából optimális körül-
ményeket. Az idôszakos vizeket a madárvédelmi szem-
pontok mellett azért sem érdemes levezetni a területrôl,
mert nyár végén, aszályos idôben a nedves, üdébb foltok
komoly szénahozamot biztosíthatnak, amikor a gyep
egyéb részei már kisültek.

Fogasolás, gyepszellôztetés: veszélyt jelent a gyep
élôvilágára, mivel a korán fészkelô madárfajokat költését
veszélyezteteti, illetve teret ad az inváziós növények ter-
jedésnek.

T-fa. A nyílt gyepterületeken, ahol nincsen valamilyen
természetes magaslat (pl. fa, facsoport) ahonnan a gye-
pet be lehet látni, a mesterségesen kialakított leshelyek,
ún. “T-fák” ideális megfigyelôhelyet biztosítanak raga-
dozók és egyéb “vártamadarak” (gébicsek, szalakóták,
stb.) számára, továbbá a táplálék elfogyasztásának is biz-
tonságos helyszínei lehetnek. Ideális, ha a T-fa legalább
2 méter magasságban van, stabilan leverve a talajba,
hogy a madár elrugaszkodásánál ne billenjen meg. Java-
solt akácfából készíteni, így az idôjárással szemben el-
lenálló lesz, nem kell évente cserélni, viszont érdemes
kaszált területre helyezni, hogy könnyebben vadászhas-
sanak a madarak. Olyan helyre érdemes telepíteni a T-
fát, ahol a gyepre jó rálátás van, nem esik forgalmas,
ember által gyakran zavart hely közelébe, és a gépi
mûvelést sem akadályozza. 

tavasszal

II. Gyep, rét, legelô

A hazai természetvédelmi célprogramokban kiemelt
szerepük van a gyepterületeknek, amelyek élôvilága
a szántókénál jóval gazdagabb, sokszínûbb. Sok
madárfaj, köztük számos ritka és veszélyeztetett faj
fészkel, táplálkozik a gyepterületeken. A pannon gye-
pek és a hozzájuk kötôdô hagyományos külterjes ál-
lattartó gazdálkodás európai szintû természetvédelmi
és kulturális értéket képviselnek. Védelmük, legel-
tetéses-kaszálásos hasznosításuk kulcsfontosságú.

A gyepeken végzett mûveletek azonban számos eset-
ben komoly veszélyt jelentenek a madarak számára.
A nem megfelelôen végzett kaszálás, rövid idô alatt
minimálisra csökkenti a gyepeinken elôforduló ma-
dárvilágot.

Néhány gazdálkodási szempont figyelembevételével,
amelyek könnyen és egyszerûen betarthatók, a ma-
darak számára kedvezô körülmények alakíthatók ki.
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Kaszálási időpont.  A kaszálási idô helyes megválasztása
a jó minôségû téli takarmány elôállítása miatt a gazdál-
kodók számára rendkívül fontos. A madarak számára
azonban a kaszálás jelenti a legnagyobb közvetlen ve-
szélyt. A földön fészkelô madarak szempontjából a június
végi-július eleji kaszálás a legkíméletesebb. Ekkorra a fió-
kák zöme már röpképes, és el tud menekülni a kasza elôl.

Kaszatípusok.  Hazánkban legszélesebb körben a dob-
kasza terjedt el. Ez a kaszatípus úgy forgatja az elé került
növényzetet, hogy a benne rekedt állatoknak minimális a
túlélési esélye. A dobkaszánál egy fokkal jobb a tárcsás
kasza, a legkímélôbb azonban a rezgôkéses, más-
néven alternáló kasza, ahol nincs nagy energiájú forgó-
mozgás, ezért a növény csupán eldôl a kasza mögött.
További elônye ennek a kaszatípusnak, hogy optimálisan
beállítható a megfelelô tarlómagasság. Ma már sajnos
egyre ritkábban találkozhatunk frontvágó alternáló kaszá-
val, ami a kaszálandó terület kitûnô beláthatósága és jó
fordulékonysága miatt természetvédelmi szempontból a
legkímélôbb kaszatípus. A legkisebb károkozást ez a
kasza jelenti.

Kaszálási szélesség.  Minél szélesebb a kasza, annál
nehezebben tudnak az állatok a traktor elôl elmenekülni.
3 méternél szélesebb kaszák esetén – illetve nagy se-
bességnél – a menekülési esély minimálisra csökken.
Javasoljuk ezért 2 méternél kisebb vágási szélességû
gépek használatát. Javasolt, egyszerre kis területeket
lekaszálni a gyepen, így folyamatosan van rövid és
hosszúfüvû gyepterület a vadon élô állatok számára. 

Kaszálási sebesség.  Minden élô állat számára fontos,
hogy lehetôleg ne gyorsan, hanem lassabb haladási
sebességgel (max. 10-15 km/h-val) történjen a kaszálás.
Így jelentôsen megnô az esélye annak, hogy az állatok a
kasza elôl ki tudnak térni. A lassabb haladás jelentôsen
megnöveli a kaszagép élettartamát is a kisebb rázkódás-
ból adódóan.

Vadriasztó lánc.  A fûkasza nyomvonala elôtt, a traktor
orrsúlyára erôsített láncfüggöny a haladás során a élô-
lényeket zajjal, vagy könnyed fizikai ütéssel elriasztja a
kasza elôl. Használata nem igényel semmilyen több-
letköltséget vagy odafigyelést, de rendkívül hatékony
természetvédelmi eszköz. Fontos, hogy a lánc a vágási
szélességnél valamennyivel hosszabb legyen, illetve
annak önsúlya megakadályozza a tartórúdra történô
gyakori felpöndörödést.

Betakarítás
Munkavégzés ideje.  Minden gépi mûveletet, kaszálást,
rendsodrást, bálázást csak nappal szabad végezni.
Éjszaka az állatok számára is nehézkes a tájékozódás, és
mivel nem tudnak elmenekülni, inkább meglapulnak a
búvóhelyükön, ezáltal komoly veszélyt jelent rájuk bármi-
lyen gépi munka.

nyáron
A madarak a gyepterületeken semmilyen

gazdasági kárt nem okoznak, sôt a termé-

szet részeként rendkívül fontos szerepet 

töltenek be, illetve gazdálkodási 

szemszögbôl sok hasznot is jelentenek.
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Az alternáló kasza
nem alkot vastag
rendet, ami miatt
megfelelô idôjárás
esetén sokkal 
gyorsabban szárad
a széna, ezáltal ha-
marabb bálázható,
ami miatt a széna
minôsége is kiváló
lehet.



A településeken, és a mezôgazdasági
területeken egyaránt jellemzô termé-
szetvédelmi probléma a természetes
eredetû faodvak szûkös elôfordulása.
Ennek oka elsôdlegesen az odúké-
szítésre, illetve természetes odvaso-
dásra hajlamos puhafák (füzek, nya-
rak), és az öreg gyümölcsfák számának
csökkenése, a mezôgazdasági terüle-
teken az idôsebb, korhadó fákat is
tartalmazó erdôfoltok, fasorok felap-
rózódása, eltûnése.

Fészekodúk, költôládák kihelyezésével
a probléma orvosolható, sôt egyes
területeken – ha a táplálékellátás ezt
lehetôvé teszi – jelentôsen megerôsöd-
het egy-egy faj állománya. Számításba
kell azonban vennünk, hogy a valódi
megoldást a természetes odúk jelentik,
így a madárbarát gazdálkodó a mester-
séges odúk kihelyezése mellett arra tö-
rekszik, hogy megvédje a területén elô-
forduló idôs, odvasodó fa, gyümölcsfa,
puhafa-csoportokat.

A fészekodúk típusai és leggyakoribb lakói

A természetben található harkályok vájta faodvak leg-
nagyobb arányban a „B” odútípusnak felelnek meg, ez a
32-35 mm átmérôjû röpnyílás megfelel a legtöbb cinege-
fajnak, a házi és mezei verebeknek, nyaktekercsnek,
csuszkának.

Mezôgazdasági területeken az 55-60 mm-es kör alakú
röpnyilású „D” odú, az ún. „seregélyodú” legalább ilyen
fontos. Ebbôl az odúfajtából a természetes utánpótlás
általában a zöld küllô, utóbbi évtizedekben az alföldi
területeken is mind gyakoribb fekete harkály munkája
nyomán keletkezik, illetve puhafák ágcsonkjainak kor-
hadásával alakulhatnak ki fészkelésre alkalmas üregek.
Ez az odúméret szükséges néhány gyep- és szántó-
területen honos, rovarevô, kártevôirtásban jeleskedô
madárfaj így a seregély, a búbos banka, a füleskuvik és
a szalakóta fészkeléséhez.

Kaszálatlan búvósáv.  Rendkívül nagy természetvédelmi
szerepe van a kaszálás során kaszálatlanul hagyott 3-4
m széles búvósávoknak. A kasza elôl menekülô állatok,
madárfiókák itt rejtôzhetnek el, illetve sok állat itt is marad
addig, amíg a kaszált területen nem talál megfelelô
búvóhelyet. Növénytani szempontból is értékesek a
kaszálatlan területek, mivel itt a gyepek növényzete magot
tud érlelni, ezáltal természetesen meg tud újulni a gyep
növényzete. Kaszálatlan búvósávnak a kiesô szélsô terü-
leteket, gyepszegélyeket érdemes meghagyni. A kaszá-
latlan sávok egész télen át kiváló védelmet nyújthatnak,
ezért érdemes egy kaszálatlan foltot egy teljes évre fenn-
tartani, és csak a következô évben kaszálni le, amikor
másik kaszálatlan terület kerül kijelölésre.
Számos rovarfaj a fennhagyott, elszáradó növényi ré-
szeken telel át pete formájában, így a következô évi meg-
újulás szempontjából is nagy jelentôsége van. A túzok a
böjti szelek idején szívesen húzódik a mérsékelt védelmet
nyújtó magasabb füvû sávokba.

Helyes kaszálási irány.  Többletmunkát vagy többlet-
költséget nem jelent, de komoly természetvédelmi
hozadéka van a kíméletes kaszálási irány alkalmazásának

amikor is a parcella közepérôl indul el körkörösen kifelé a
kaszálás, ezáltal menekülô utat hagyva a szegélyterületek
felé. Rendkívül fontos, hogy nem alakul ki egy zárvány-
szerû sziget a gyep közepén, amiben a kasza komoly
károkat tud tenni. A kaszálás semmi képpen ne kezdôd-
jön a szegélyterületek vágásával.

Inváziós növények a gyepen. A fásszárúakat nyár végén
érdemes kivágni és vegyszerrel kezelni, mivel ilyenkor a
gyökér felé szállít és így jobban hat a szer. Az inváziós
fajok hirtelen elterjedésével sok gyephez kötôdô faj tûnik
el a területrôl. Például az ezüsfa, annak ellenére, hogy
madarak költenek rajta olyan záródást tud gyepeken ered-
ményezni, ami az élôhely teljes beszûküléséhez vezet. 

nyáron

ő sszel
Legeltetés haszna.  A legelô állat körül felszaporodnak
az ízeltlábúak, legyek és sok olyan rovar, melyek fontos
táplálékforrást jelentenek például a fecskék, de sok egyéb
más madárfaj számára is. A legelô állat ürülékébôl szintén
ízeltlábúakban gazdag mikroélôhely alakul ki, ami a ma-
darak számára nagy jelentôséggel bír. Ha egy területen a
legeltetéses állattartás megszûnik, az a madarak számára
a táplálékforrás elvesztését, az élôhely leromlását jelenti.

Legeltetési mód.  A legeltetés során az állat optimális
feltételek mellett kikerüli a földön fészkelô madarak fész-
két és a fiókákat is. Az összeterelt, megijesztett jószág
azonban nem figyelmes, és komoly károkat is okozhat.
Ha ismert, hogy a területen földön fészkelô madár talál-
ható, próbáljuk meg minél kíméletesebben, lassú terelés
mellett legeltetni. Mind a stabil vagy mobil villanypász-
torok, a kihajtás ideje, illetve a tisztító kaszálás elvég-
zésének módja, adott területtôl és adott gazdálkodási
évtôl függ. Ezek tervezése, esetleges engedélyezése ese-
tén érdemes illetékes természetvédelmi szakemberek
véleményét kikérni, és egyeztetni.

télen
Fészekodú kihelyezés. A téli idôszak alkalmas a fészek-
odúk kihelyezésére, hogy a fészkelési idôszakra a madarak
élôhelye már zavartalan legyen. A fészekodúk, mûfészkek

típusának megválasztását, illetve a fészek kihelyezésének
lehetôségeit elôre meg kell tervezni, annak érdekében,
hogy a fészkeket a madarak biztosan elfoglalják.
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Mezôgazdaságban alkalmazható
madárvédelmi berendezések

Fészekodúk, költôládák, mûfészkek
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Az A és B és D típusú odúkat leggyakrabban mezôvédô
fasorokban 40-50 méterenként helyezzük el. Facsopor-
tokban ez annyit jelent, hogy egy-egy odú körül legalább
20-25 m sugarú kört hagyjunk, és a következô odú ezen
a körön kívül legyen. Az odúk kihelyezési magasságát a
típus, illetve a várhatóan beköltözô madár faja szabja
meg, de általában 2-5 m közé esik az optimális magas-
ság. Az odúk rögzíthetôk kerítésoszlopokhoz, kútága-
sokhoz, állatok nyári szállásainak alkalmas pontjaihoz.
A különbözô odútípusok aránya a terület természeti, táji
adottságaihoz kell, hogy igazodjék. 

Madárbarát mezôgazdasági területeken – tekintettel az
elôforduló odúköltôkre – nagyjából 50%-ban B-odút 20-
20%-ban C és D odút, 10%-ban pedig A odút érdemes
alkalmazni.

A különleges odútípusok (kuvik odú, vércse költôládák,
gyöngybagoly költôládák) számát, kihelyezését speciá-
lisan az adott területhez kell igazítani.

Általános szabályként ügyeljünk a következôkre:

•  Az odúk nyílása lehetôleg a déli oldalon, kelet és nyu-
gat közé essen. Az északi tájolású odúk a jellemzô ha-
zai szélirány miatt könnyebben beáznak, hûvösebbek.
Ráadásul az ôszi-téli idôszakban az odúkban elôsze-
retettel éjszakáznak madarak, telenek át emlôsállatok,
számukra is sokkal kedvezôbb egy délnyugati, dél-
keleti kitettségû szállás.

•  Az odúkat lehetôleg ne szögezzük élô fákhoz, hanem
S alakú kampóval akasszuk a fák kellô vastagságú,
nem koradt ágaira. Nem okoz problémát, ha az odú
nem támaszkodik a fatörzsnek, de ügyeljünk arra,
hogy a nyílás függôleges legyen, és azt ne takarja el
ág vagy egyéb akadály.

•  A nagyobb méretû D-odúkat kellôen erôs kampóval
ugyanúgy felakaszthatjuk, vagy ha ez nem járható út,
a hátlapra szögelt léc két végénél Hilti-szalaggal rögzít-
hetjük a fatörzshöz.

•  Az odúk kihelyezését lehetôleg az ôsz-tél folyamán
végezzük el, mert így a madarak számára kellô idô áll
rendelkezésre, hogy azokat felfedezzék, éjszakázó
helyként használva megszokják, a vonuló énekes-
madarak pedig a kora tavaszi territórium-foglaláskor
már kész odútelepekkel találkozhassanak. A késôbbi
odúkihelyezéssel sincs különösebb probléma, de egy-
részt lemaradunk az aktuális fészkelési idôszakról,
másrészt tevékenységünkkel esetleg zavarhatjuk a
már ott költô madarakat.

• Olyan területekre, ahol melegvérû állatokra veszé-
lyesnek minôsülô vegyszerrel rendszeres permetezés
történik (pl. gyümölcsösök, szôlô), ne helyezzünk ki
fészekodút, mert a vegyszer közvetlenül is elpusz-
títhatja a fészekaljat, illetve a fiókaneveléshez szük-
séges rovartáplálék sem áll rendelkezésre.

A fészekodúk elhelyezése gyep és szántóterületeken
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A kerek röpnyílású fészekodúk közül az „A” típusú odú
kihelyezésével a kisméretû cinegefajok, a kék és a barát-
cinege megtelepedését segíthetjük. Ezekre az odúkra
mezôgazdasági területeken kisebb arányban van szük-
ség.

A „C” típusú, szögletes nyílású, rozsdafarkú-odú néven
ismert típus egy sor közismert, kedvelt madárfaj, a rozs-
dafarkúak, az ökörszem, a barázdabillegetô és a vörös-
begy megtelepítésére alkalmas. Valamennyien rovarevôk,
utóbbi két faj ráadásul gyakori kakukkgazda is, így általuk
a hernyók fogyasztásában élen járó kakukk esélyeit is
növelhetjük.

A gyakori típusok mellett esetenként további, speciális
odúk, költôládák használata is indokolt lehet egyes ma-
dárfajok, továbbá a rovarok fogyasztásában ugyancsak
élen járó, így a gazdálkodónak jelentôs hasznot hajtó
denevérek megtelepedésének segítésére.

E madárvédelmi berendezések telepítéséhez az egyes
fajok életmódjának alaposabb ismeretére van szükség,
ezért elkészítésük és kihelyezésük elôtt kérjük ki ter-
mészetvédelmi szakember tanácsát!

A bagolyfajok közül a tanyák, állattartó telepek kör-
nyékének ritkuló bagolyfaja a nagyobb testû rovarokkal
illetve rágcsálókkal táplálkozó kuvik fészkelési lehetô-
ségeit biztosíthatjuk kuvikodú kihelyezésével.

Kékvércsék, vörösvércsék és erdei fülesbaglyok számára
ideális a facsoportokban, mezôvédô fasorokban elhe-
lyezett speciális költôláda, vagy ilyen ládák laza csoportja.
Valamennyi felsorolt madárfaj ragadozó, rágcsálókkal,
rovarokkal táplálkoznak, így jelenlétük nagy mértékben
segíti a gazdálkodókat.

A fehér gólya talán a legismertebb, legkedveltebb
madarak közé tartozik. A gólyák számára a vizenyôs
foltokkal, nedves gyepekkel tarkított mezôgazdasági
területek, mint táplálkozóhelyek fogyatkozása mellett a
legnagyobb veszélyt az áramütés jelenti a villanyosz-
lopokra épült fészkeken és azok környékén. A speciális
fészekkosarakkal, tartókkal nagy mértékben kiküszöböl-
hetjük ezt a problémát.

A madarak napközben végzett rovarpusztító munkáját
éjszaka a denevérek folytatják. Odvasodó fák, megtele-
pedésre alkalmas épületek híján e repülô emlôsállatok is
szívesen elfoglalják a számukra kihelyezett speciális
kiképzésû odúkat.

Az odúk elkészítésével kapcsolatban részletes
leírásokat talál az MME honlapján, valamint a
Madárbarát Kert c. könyvben és a Madárbarát

kert kalendárium c. kiadványunkban.

www.mme.hu
www.odu.mme.hu

Az élôhelyi adottságoknak és a gazdálkodás

igényeinek megfelelôen tervezett típusú

madárvédelmi berendezésekrôl, azok optimális 

mennyiségérôl és kihelyezésük módjáról 

a Magyar Madártani Egyesület szakértôi

készséggel nyújtanak felvilágosítást.

Ne feledjük: a fészkelôodúknak legalább 

egy szezont ki kell bírniuk, máskülönben 

segítségnyújtás helyett veszélybe sodorjuk 

a madárszülôket és fiókáikat.



BÚVÓSÁV

FÉSZEK KÖRÜLI VÉDÔZÓNA

CSERJÉS ÉLÔHELY
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SZEGÉLY ÉLÔHELY

IDÔSZAKOS VÍZÁLLÁS

LEGELTETÉS

HAGYÁSFA

KEZELETLEN TÁBLASZEGÉLY

ROVAR-
TELELTETÔ 

BAKHÁT

T-FA



HAMVAS RÉTIHÉJA 
(Circus pygargus)

A szántó- és gyepterületek között található határoló

csatornák, illetve az azokat övezô fasorok, bokorcso-

portok megôrzése és fenntartása segíti a foglyok és

hasonló életmódú madárfajok védelmét. A gazdálko-

dás szempontjából sokszor értéktelennek tûnô élô-

helyek nélkülözhetetlen elemek és nem csak a költési

idôben, hanem a téli idôszak átvészelésében is meg-

határozó szerepük van. Magyarországon a füves

mezsgyék, csatornapartok, gyepterületek rendszeres

tavaszi égetése a törvényi tiltás ellenére általános 

jelenség. E gyakorlat eredményeként a szegélyterü-

letek fajgazdag élôhelyei fokozatosan degradálódnak,

csökkentve a foglyok táplálékbázisát.

FOGOLY
(Perdix perdix)

Tipikusan a nedves rétekhez kötôdô ragadozó faj. Magyarorszá-

gon jellemzô élôhelyei a gyepterületek, illetve a gyep-szántó

mozaikokban található vizenyôs láprétek, kiváltképp a lápok, tur-

jánvidékek zsombékosok. Fenntartható védelme kizárólag e

területek megôrzése révén képzelhetô el. 

Természetes élôhelyeinek zsugorodása következtében mezô-

gazdasági kultúrákban, így gabonában is megtelepedhet, az itt

fészkelô madarak azonban fokozott veszélynek vannak kitéve a

betakarítási munkák kapcsán, így az ilyen környezetben költô

párok esetében az egyedi védelemnek meghatározó szerepe

lehet.

A hamvas rétihéja védelmét elôsegítô gazdálkodási javaslatok

• Megfigyelése esetén célszerû egyeztetni a területileg illetékes

természetvédelmi szakemberrel a faj speciális védelmével

kapcsolatos teendôkrôl.

• A költôterületek védelmét leginkább a zsombékos, nedves

területeken végzett szarvasmarha, vagy bivaly legeltetésével

valósíthatjuk meg, így – a legeltetés megfelelô idôpontjának

megválasztásával – a mezôgazdasági szempontok mellett a

természetvédelmi célkitûzések is megvalósulhatnak.

• A nedves gyepterületek kaszálásának idôpontja így alap-

vetôen befolyásolhatja a faj költési sikerét. A július elsô

felében történô kaszálások szinte minden esetben veszé-

lyeztetik a még fészekben lévô, vagy annak közelében

elmászkált és elrejtôzött fiókákat.
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A fogoly erôsen kötôdik a facsoportokkal, bokrokkal, útszéli

mezsgyékkel szabdalt, kistáblás szántók és gyepek alkotta

mozaikos agrárterületekhez. Az árokpartok, földutak füves

mezsgyéje, az ugar- és parlagterületek, valamint a kaszálók

hagyásterületei kiemelt jelentôséggel bírnak a számára.

Az intenzív, növényvédô szerekre épülô növénytermesztés, és

nagytáblás mûveléstérhódítása következtében e korábban min-

denfelé gyakori, vadászható faj állománya a 90-es évekre jelen-

tôsen megcsappant, növekedést azóta sem mutat.

A téli idôszakban a parlagterületeken, a kaszálatlan gyepsávok-

ban, illetve a mûvelésbe nem vont szántóterületeken található

fû- és gyomfélék magvai jelentik legfôbb táplálékát. Tartós

havazás és vastag hótakaró esetén a foglyok a gyomos szegé-

lyekbe húzódnak, ezek híján egy adott térség állománya komoly

veszteségeket szenved. 

A fogoly védelmét elôsegítô gazdálkodási javaslatok

• Törekedni kell a szántóföldi mûvelés extenzív gyakorlatának

bevezetésére, különösen a gyengébb termôképességû tala-

jokon. Lehetôség szerint kisebb egységeket alakítsunk ki a

mûvelt területeken és a vetésforgó tervezésekor a mozaikos

elrendezés elvét kövessük.

• A monoton, nagy kiterjedésû egységes mûvelés helyett

törekedni kell az évelô kultúrák, például lucerna, vetett gyep

vetésarányának megtartására.

• A kaszálási idôpont megválasztásakor figyelembe kell venni,

hogy a június közepe elôtt végzett betakarítási munkák a

fogoly és több más földön fészkelô madárfaj költési sikerét

is veszélyeztetik. A parlagterületek szárzúzását, tárcsázását

a költési idô után célszerû elvégezni.

• Gépi kaszáláskor vadriasztó lánc használata

• Mellôzzük a füves mezsgyék, árokpartok, gazos szegélyek

tavaszi égetését, mert ez eltünteti a fészkelésre alkalmas

sûrûbb növényzetet, csökkenti a fiókák számára nélkülöz-

hetetlen rovartáplálék mennyiségét ezen felül a korai fész-

keket közvetlen módon is veszélyezteti.
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Védett madarak gyepeken, szántókon
Mûvelés alatt álló gyep- és szántóterületeinken számos ritka, védett madárfaj találja meg életfeltételeit. A mezôgazdasági munkák

leginkább a talajon fészkelô madárfajok szempontjából okozhatnak problémát, hiszen e fajok fészkei, fiókái kerülhetnek közvetlenül a

gépek útjába. A következôkben – egy kivételével – néhány jellegzetes földön fészkelô madarunk példáján keresztül mutatjuk be, mi-

képpen lehet a mezôgazdasági munkálatokat úgy tervezni és végezni, hogy az a gazdaság, és a környékén élô madarak számára

egyaránt elfogadható legyen.

A zsombékos területeken kialakuló speciális élôhelyek védelme kiemelt fontosságú nem csak a 

hamvas rétihéja, de egyéb fokozottan védett madárfaj szempontjából, mint például a nagy póling, 

vagy a réti fülesbagoly. A fenti fajok költésére alkalmas gyepterületek, amik jellemzôen a gyep és 

nádas határmezsgyéjén találhatók egy késô nyári legeltetésen felül szinte semmilyen egyéb kezelést 

nem igényelnek. Az ilyen mély fekvésû területek kaszálása, tavaszi égetése mind a zsombékos jelleg,

így a hamvas rétihéja számára optimális költôterületek megszûnését eredményezi.



(Crex crex)    HARIS 

A nedves, üde, magas füvû rétek ritka, rejtett életmódú madara.

Leginkább a nászidôszakban hallható jellegzetes, kéttagú hang-

ja alapján állapítható meg jelenléte.

Kedveli a fûzbokrokkal, fasorokkal tarkított síkvidéki láp- és mo-

csárréteket, valamint a magasabb fekvésû területek patakjait

övezô nedves kaszálókat.

Alkalomszerûen gabonatáblákban is megtelepszik, amire felte-

hetôen a fészkelésre alkalmas gyepterületek megszûnése, illetve

átalakulása kényszeríti.

A nedves gyepterületek szárazodása, illetve mesterséges le-

szárítása a haris élôhelyének beszûkülését eredményezi, késôi

fészkelése miatt az utóbbi évtizedekben egyre gyakoribb inten-

zív gépi kaszálás közvetlenül veszélyezteti a földön fészkelô

harisok fészkét és fiókáit.

A haris poligám madár, egy-egy hím revírjében egyszerre több

tojó is fészkel. A fészekaljak akár 8-12 tojásból is állhatnak, így

egy revírben május végén, június elején akár több tucat tojás is

lehet! A költôterületeken májusban, júniusban végzett kaszálá-

sok így könnyen megtizedelhetik egy adott térség harisállo-

mányát.

A haris védelmét elôsegítô gazdálkodási javaslatok

• A faj számára potenciálisan alkalmas élôhelyek megôrzése,

a gyepterületek természetes vízállapotának megtartása, il-

letve fejlesztése mindenképpen a faj hosszú távú védelmét

szolgálják.

• A haris a magas füvû, számára jó takarást nyújtó, állati tá-

plálékban gazdag gyepeket kedveli. A rendszeres tavaszi

égetések, a megfelelô magasságú élôhelyek elvesztésén túl

a táplálékbázis leromlásához vezetnek.

• Az augusztus elôtt végzett kaszálások a fészekaljak, vagy

akár a röpképtelen, fiókát pusztulását okozzák. A kaszálás

idôpontjának megválasztásán túl ügyelni kell arra, hogy a

kaszálás során a gépek elôl menekülô családok biztonságos

helyekre mehessenek át, vagyis kerülni kell kaszálandó

terület körbeszegését, valamint a madarak úgynevezett

’zárványterületre’ történô beszorítását.
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A kaszálás során alkalmazott vadriasztó lánc nagyban segítheti a gazdál-

kodót e rejtett életmódú madárfaj észlelésében, emellett a még röpképte-

len fiókákat a megfelelô idôben menekülésre is készteti. A gyepterületeken

ajánlatos kaszálatlan sávokat, foltokat hagyni, amelyek az adott évben

költô madarak számára biztonságos menedéket nyújthatnak, ezen felül a

következô év táplálékbázisa szempontjából is meghatározó hatásuk van,

sôt a következô év vegetációs időszakára kedvezô élőhely-mozaikot

teremt a haris és számos más, gyephez kötôdô madárfaj számára.
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SZALAKÓTA (Coracias garrulus)

Odúban fészkel, táplálékát pedig fôként gyepterületeken szerzi

– e két tényezô határozza meg élôhelyi igényeit; vagyis kötôdik

a facsoportokkal, fasorokkal tarkított, gyepekkel mozaikos

mezôgazdasági területekhez.

A gyepterületek arányának drámai csökkenése, illetve degradá-

ciója a szalakóta számára alkalmas táplálkozóhelyek megszû-

nését jelentette. Az intenzív mûvelésû, nagytáblás mezôgazda-

sági területeken a faj nem találja meg életfeltételeit, így ezekrôl

a területekrôl mára eltûnt.

A szalakóta esetében napjainkra ugyancsak limitáló tényezô lett

a költésre alkalmas idôs fák jelenléte. A facsoportok, fasorok

idôs fáinak kivágása odáig vezetett, hogy egyébként megfelelô

táplálék-kínálattal rendelkezô élôhelyeken alkalmas fészkelôhely

hiányában nem tud megtelepedni.

A szalakóta védelmét elôsegítô gazdálkodási javaslatok

• A nagyobb kiterjedésû gyepterületeken zajló legeltetô állat-

tartás megtartása, visszaállítása önmagában is igen jelentôs

intézkedésnek fogható fel a szalakóta védelmében.

• A gyepek kezelésekor a vadászásra alkalmas gyepstruktúra

kialakítására kell törekedni. A legeltetett gyepterületeken ez

legtöbbször természetes úton kialakul, ám a nem kellô mér-

tékû legeltetés esetén tisztító kaszálás válhat szükségessé.

• Kaszálás során törekedni kell a kaszálatlan sávok, foltok

meghagyására, ami elsôsorban a gyephez köthetô ízeltlábú-

ak, csigák és magasabbrendû állatok, így a velük táplálkozó

szalakóta szempontjából nélkülözhetetlen kezelési forma.

• A gyepek tavaszi égetésének mellôzése is a szalakóták elsôd-

leges táplálékául szolgáló rovarközösség védelmét szolgálja.

A rendszeresen égetett, bolygatott területeken megjelenô, in-

váziós lágyszárúak hosszútávon a gyep degradációját okoz-

zák, ami nem csak természetvédelmi szempontból aggályos,

hanem végsô soron a gazdálkodói érdekekkel is ellentétes.
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A mezôgazdasági tevékenységek során 

figyelembe kell venni, hogy a gyep- és szántó-

területeket övezô, azokba beékelôdô facsopor-

tok, fasorok a mozaikos agrártáj szerves részét

képezik. Az ôshonos öreg fák (füzek, nyarak)

megtartása nem csak a szalakóta, de az agrár-

ökoszisztéma  egésze szempontjából számta-

lan elônnyel jár. Ugyanakkor a gyepterületen

megjelenô és agresszívan terjedô tájidegen

fásszárúak visszaszorítása a nagy kiterjedésû

gyepek védelmében tett szükséges intézkedés.

• Költésre alkalmas, idôs

fák hiányában akár né-

hány mesterséges „D”

típusú fészekodú kihe-

lyezésével is elôsegít-

hetjük e ritka madarunk

megtelepedést.



(Vanellus vanellus)    BÍBIC 

Legnagyobb számban a szikes tavak környékén, a legeltetett

szikes gyepterületeken költ, de különösen belvizes években

szántóföldi környezetben is jelentős állományai találhatók meg.

A fészkelő állomány nagyságát alapvetően a költést megelőző
tél és tavasz csapadékviszonyai határozzák meg; vizesebb

években a fészkelésben maradó párok száma többszöröse

lehet a száraz években tapasztalható mennyiséghez képest.

A mélyebb fekvésű gyepterületek kiszáradása, leszárítása, es-

etleg szántóföldi művelésbe történő vonása a faj egész hazai

állományát veszélyezteti.

Az április végén, május elején kikelő fiókák fészekhagyók, röp-

képességük eléréséig jó egy hónapra van szükség, ezért a

május végén, június elején végzett mezőgazdasági munkák

(például kaszálás) sokszor az már első költést is veszélyeztetik,

ám a gyakori pótköltések miatt a gépi munkálatok szinte minden

esetben csökkentik a sikeresen költő, fiókát repítő bíbicek

számát.

Különösen veszélyeztetettek a szántóföldi környezetben

fészkelők, mivel a belvizes foltok környékén fészkelésbe kezdett

madarak számára az április végén végzett talaj-előkészítési

munkálatok, például egy tervezett tavaszi kapás kultúra esetén,

a fészekalj pusztulásával járnak.

A bíbic védelmét elôsegítô gazdálkodási javaslatok

• A mély fekvésû, gyakran vízállásos szántóterületek vissza-

gyepesítése természetvédelmi szempontból mindenképp

kedvezô, de a gyengébb termôképességû talajokon végzett

növénytermesztés gyenge hozama miatt legtöbbször gaz-

dálkodói érdek is.

• A gyepeken kialakuló idôszakos vízállások igen nagy termé-

szetvédelmi jelentôséggel bírnak, ugyanakkor a vizek vissza-

húzódását követôen a gyepterület legeltetéssel és kaszá-

lással is hasznosíthatóvá válik. 

• A legelô állatok terelésekor javasolt figyelembe venni a földön

fészkelô madárfajok, köztük a bíbic költési idejét és költôhe-

lyét, így az állatok taposásával okozott esetleges kár jelentôs

mértékben csökkenhet.

• A kaszálás június második felében, vagy az után történô

elvégzése a legtöbb földön fészkelô madárfaj számára már

kedvezô idôpont, ám a bíbic esetében a pótköltések jelentôs

számával is érdemes számolni.
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A legeltetô állattartás az állattartó telepek környékén meglévô gyepterületek védelmét, és kedvezô állapotának

fenntartását hosszútávon képes szavatolni. A kezeletlen, nem legeltetett gyepterületek idôvel degradálódnak

a felhalmozódó nagy mennyiségû szerves anyag következtében, szélsôséges esetben kedvezôtlen 

cserjésedési folyamat indulhat el, ami végsô soron a gyep záródását eredményezi, így a bíbicek sok más 

pusztai fajjal együtt elveszítik természetes élôhelyüket.
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NAGY GODA (Limosa limosa)

A vizes élôhelyek jellegzetes madara. Fészkelésre a nagyobb

kiterjedésû tocsogós legelôket, a vizenyôs réteket választja.

Kedveli a téli idôszakban elárasztott területeket, így akár a

folyami árterek nedves gyepterületein is költhet, legjellemzôbb

fészkelô helyei mégis a zsombékos szikes legelôk, rétek.

Vonuláskor szinte valamennyi síkvidéki sekély állóvízben elôfor-

dul, így a gyep- és szántóterületek idôszakos vízállásain, a se-

kély vizû tavakban, vagy a lecsapolt halastavakban egyaránt.

Sikeres költéséhez szükséges hogy a gyepterületet egészen

nyár derekáig sekély víz borítsa, így a hazai költôállomány nagy-

ságát döntôen meghatározzák egy adott év csapadékviszonyai. 

Az idôszakos vizes élôhelyek kiterjedésének drasztikus mértékû

zsugorodása, a mélyebb fekvésû gyepterületek mesterséges

úton történô leszárítása és helyükön szántóföldi kultúrák

kialakítása beszûkítette a nagy goda élôhelyeit. Az évek óta

tapasztalható szárazodás miatt csupán néhány évente adódnak

olyan szerencsés körülmények Magyarországon, hogy jelen-

tôsebb állomány fészkelhessen.

A klasszikus vizes élôhelyeken, a rendszeresen vizenyôs réteken

költô párok költését a május, június hónapokban végzett kaszá-

lás veszélyeztetheti; a nem megfelelô idôpontban és túlságosan

nagy állatsûrûség mellett végzett legeltetés esetén jelentôs lehet

a legelô állatok taposása által okozott kártétel.

A nagy goda védelmét elôsegítô gazdálkodási javaslatok

• A gyepterületek természetes vízállapotának megôrzése, a víz

levezetésére alkalmas pontok feltérképezése és a lefolyás

megszûntetése. 

• A vizek visszahúzódását követôen, esetenként még az azt

megelôzô idôszakban is szükséges a területek legeltetését

elvégezni. Mivel alapvetôen vizes környezetrôl van szó, így a

legmegfelelôbb a szarvasmarhával, illetve bivallyal történô

legeltetés.

• Fontos, hogy amennyiben a nagy godák által elfoglalt

fészkelô helyeken nem a költés megkezdése elôtt kezdôdik

meg a legeltetés, úgy csak a költési idô után, júliusban

történjen a kihajtás.

• Amennyiben költôhelyének kezelését kaszálással végzik, úgy

az értelemszerûen legkorábban a felszíni vizek visszahúzó-

dása után történhet meg, ám a július elôtt végzett kaszálás

a fészkek, telepek helyén semmiképp sem kívánatos.
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A természetes gyepterületeken idôszakos, 

esetenként tartósabb vízállások a gyep jellegét 

csak kismértékben változtatják meg, ugyanakkor 

a nyár folyamán természetes úton leszáradó

gyepek fûhozama jelentôs mértékben megnô. 

A nedves gyepterületek megôrzése, a mély fekvésû,

gyakran vízjárta szántóterületek visszagyepesítése

legtöbbször gazdálkodási és természetvédelmi

szempontból is kedvezô.



ROZSDÁS CSALÁNCSÚCS 
(Saxicola rubetra)

Kötôdik a nedves rétekhez, legelôkhöz. Jellemzô élôhelyei a tur-

jánok fûzbokrokkal tarkított élôhelyei, a zsombékos gyepterü-

letek határán a csatornapartokat szegélyezô fasorok, valamint

a láp- és mocsárrétek nádszegélyei.

Jellemzô vadászati technikájából adódóan élôhelyénél alapvetô

feltétel a kellô számú és megfelelô minôségû kiülô-helyek (kórók,

nád, bokor, kerítés, stb.) megléte. Fészkét a talajon építi, jellem-

zôen valamilyen nagyobb fûcsomó, vagy zsombék tövébe.

Vonuláskor szántóföldi kultúrákban, utak mentén is megtaláljuk,

de ilyenkor is csak olyan helyeken telepedik meg, ahol magaslati

pontokról képes vadászni.

A gyepterületek leszáradása, esetleges mesterséges úton

történô vízmentesítése beszûkíti élôhelyeit. A gyepterületek,

csatornapartok, nádszegélyek, zsombékos-fûzbokros élôhely-

foltok kora tavaszi égetése az élôhelyi adottságok leromlásán

túl a faj számára számára meghatározó rovar-táplálékbázist is

veszélyeztetik.

A költési idôben végzett, májusi, június eleji kaszálások szinte

minden esetben veszélyeztetik a fészekaljakat és mivel évente

csupán egyszer költ, így egyben az adott év teljes szaporulatát.

A rozsdás csaláncsúcs védelmét elôsegítô gazdálkodási
javaslatok

• A tavaszra kialakuló vízkészletek megôrzése a gyepterületek,

különösen láp- és mocsárrétek esetén közös gazdálkodói és

természetvédelmi érdek.

• A zsombékos területek, nádszegélyek hasznosítására a

szarvasmarhával, esetleg bivallyal történô legeltetés a leg-

megfelelôbb, hiszen gépi kaszálás itt nem valósítható meg,

a kezelés elhagyása viszont az élôhely leromlásához vezet.

• A nem zsombékos élôhelyeken a kaszálás megfelelô idô-

pontjának kiválasztása meghatározó: a június második felé-

ben végzett kaszálás a legtöbb földön fészkelô énekesmadár

számára már megfelelô. Mivel a rozsdás csaláncsúcs a

nedves gyepekhez, láp- és mocsárrétekhez kötôdik, így a

kaszálás idôpontja tekintetében könnyû a természetvédelem

és a gazdálkodás összhangját megtalálni.

• A kisebb ôshonos cserjék meghagyása kiváló leshelyeket

teremt a faj számára, ellenben a nem kívánatos, tájidegen fás

szárú növények intenzív terjedése az adott élôhely beszû-

külését, idôvel teljes megszûnését eredményezheti. 

• A kaszálatlan foltok magasabb növényzete a faj számára

további természetes kiülôket biztosít, emellett segíti a gyep-

területen megtalálható rovarközösség biztonságos áttelelé-

sét, így változatosságának fennmaradását.
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MEZEI PACSIRTA 
(Alauda arvensis)

A nyílt, alacsony füvû területek madara, de szántóföldi kultúrák-

ban is megtelepszik. A fészkelô párok számát az alacsonyabb

füvû gyepek aránya mellett a fellelhetô rovarmennyiség is

alapvetôen meghatározza. 

A szántóföldi környezetben fészkelô párok költési sikerét az in-

tenzív növénytermesztési technológiák, például a tavaszi talaj-

elôkészítési munkák, vegyszerezés, sorközmûvelés igen jelentôs

mértékben csökkentik, ezért a gyepterületek jelentôsége kie-

melkedô - fenntartható védelmét a külterjes, legeltetô állattartás

biztosíthatja.

A mezei pacsirta védelmét elôsegítô gazdálkodási javaslatok

• Legelôk esetében fontos, hogy a költést megelôzô évben a

kellô mértékû legeltetés, illetve a szükség szerinti tisztító

kaszálás megtörténjen. A legeltetett gyepterületek a legelô

állatok elhullajtott trágyája révén igen gazdag rovarvilágnak

adnak otthont, ami számos rovarevô faj, köztük a mezei pac-

sirta megtelepedésére is kedvezô hatással van.

• Kaszálók esetén az elsô kaszálás idôpontjának megválasz-

tása alapvetôen meghatározza egy adott területen költô

mezei pacsirták költési sikerét. A kotlás, illetve az azt követô

idôszak - amikor a fiókák még röpképtelenek – a legkritikusabb;

a nyílt gyepterületeken június közepe elôtt végzett kaszálás

szinte minden esetben potenciális veszélyforrást jelent.

• Feltétlenül szükséges, hogy a gyepterületek 5-10 %-án

kaszálatlan területrészek maradjanak meg. Az ilyen hagyás-

foltok, hagyássávok nyújtanak menedéket munkagépek elôl

menekülô még röpképtelen fiókák számára

• A kaszálatlan területek továbbá lehetôséget teremtenek a

magot késôbb érlelô növényfajok szaporodásához, illetve a

fûfélék magvai a nyár végén gyülekezô, vonuló, sôt sok eset-

ben az áttelelô mezei pacsirta csapatok számára nyújtanak

hozzáférhetô és meghatározó jelentôségû táplálékforrást.

• A költôhelyek kiválasztása már március-április hónapban

megkezdôdik, így a tavaszi gyepszellôztetés (fogasolás) és

égetés mellôzése nagy jelentôségû.
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A legeltetéses állattartás révén a mozaikos

tájszerkezet, a gyepterületek változatos 

struktúrája és a legeltetésnek köszönhetôen

fennmaradó, illetve annak hatására kialakuló

rovarvilág a mezei pacsirta mellett számos

madárfaj számára optimális viszonyokat

teremt. A belterjessé váló, intenzív állattartás,

illetve az állattartás nagymértékû csökkenése

épp ezt az önfenntartó rendszert veszélyezteti.



(Burhinus oedicnaemus)    UGARTYÚK

Eredetileg a legeltetett szikes puszták, a padkás szikesek, illetve

a homokhátság karakteres faja volt, ám élôhelyeinek jelentôs

zsugorodása és alternatív költôhelyek kialakulása következtében

ma már többféle környezetben találkozhatunk vele.

Laza talajú szántóföldi kultúrákban, sôt az eredeti élôhelyét

övezô bolygatott területeken is megtalálható, ám az állomány

egy igen jelentôs része még így is a legeltetett gyepterületekhez

köthetô, annak is a leginkább járatott részein fordul elô.

A ugartyúk védelmét elôsegítô gazdálkodási javaslatok

Az ugartyúkot eredeti természetes élôhelyein, a nyílt, alacsony

füvû kopár legeltetett gyepeken viszonylag kevés dolog veszé-

lyezteti, ezért törekedni kell a számára alkalmas gyepterületek

megôrzésére.

• A legeltetéses állattartás fenntartása, a gyepterületek kellô

mértékû legeltetésének elvégzése.

• Ha ugartyúk költését észleljük a legeltetett gyepterületen, úgy

a költési idô alatt a feltételezett revír fél-egyhektáros

környezetében kerülni kell a zavarást, illetve a legelô állatok

kihajtásából eredô esetleges taposási kárt. A megtalált

fészkek, illetve még lapuló fiókák környezetében úgynevezett

„védôzónák” kialakítása szükséges.

• A szántóterületek extenzív mûvelése, a vegyszerhasználat

ésszerû és kímélô tervezése az adott élôhely környezeti

feltételeinek javítása mellett az egyes fészkek védelmét is

szolgálják. 

• Az ôsszel gyülekezô csapatok hagyományos gyülekezô he-

lyeinek megóvása biztosítja a vonuláshoz szükséges kondí-

ció megszerzését, ami kihat a költô állományok egészére.
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Az újszerû élôhely újfajta veszélyeztetô tényezôk

forrása is, hiszen például egy szántóföldi

környezetben való költést a gépesített mûvelés

következményeként számtalan mezôgazdasági

munkálat veszélyeztetheti. A lerakott tojások és 

a kisebb fiókák gyakran esnek a talajelôkészítô-,

sorközmûvelô-, vagy éppen vegyszerezô gépek 

áldozatául.
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A rontott, mechanikailag sérült gyepfelszínek rekonstrukciója természetvédelmi és gazdálkodói szempontból

is elônyökkel jár! Az ázott talajon történô közlekedésnek következtében kialakult mély keréknyomok gyakran

több hektárnyi területet foglalnak el a gyepbôl, és ezek kezelése sokszor sem kaszálással, sem legeltetéssel

nem oldható meg. Alkalmas idôjárási- és talajviszonyok mellett ezeken a helyeken mechanikus talajegyen-

getés végezhetô a szükséges engedélyek beszerzését követôen. Az ilyen módon bolygatott foltok viszonylag

rövid idôn belül visszagyepesednek; a gyomosodás elkerülésére legeltetés, annak hiányában esetleg 

szárzúzás javasolt. Az így kialakított immár legeltetéssel, vagy kaszálással kezelhetô felszínek az elsô 

néhány évben az ugartyúknak, és más kopár, vagy részben kopár felszínhez kötôdô, talajon fészkelô 

madárfajnak is optimális élôhelyet nyújtanak.

TÚZOK (Otis tarda)

Eredetileg a sztyep- és mocsárrétek, szikes legelôk madara, ám

mára élôhelyének jelentôs részén, illetve annak környezetében

szántóföldi mûvelés folyik. Fészkelése ma is elsôdlegesen a

füves élôhelyekhez köthetô, emellett a legkülönfélébb mezôgaz-

dasági kultúrákban is elôfordulhat, jellemzôen lucernában és

különbözô gabonafélék vetésében. A vedlés idôszakában jellem-

zôen parlagterületeken, gabona és repcetarlón, illetve mélyebb

fekvésû gyepterületeken találjuk.

A dürgés és a téli éjszakázások idején az alacsony füvû, szárazabb

területeket kedveli, ám költése szempontjából sok más tényezô

mellett a talaj vízháztartásának kiemelkedô jelentôsége van.

A kotlás és fiókanevelés idôszakában a legrejtôzködôbb; köz-

vetlenül, akár 2-10 méterrel a traktor, gépjármû, vagy gyalogos

ember elôl felrepülô túzok minden esetben tojás, vagy röpképte-

len fióka jelenlétére utal.

Mindenevô. Étrendjében növényi magvak, zöld növényi részek,

ízeltlábúak és gerincesek is szerepelnek. A téli idôszakban Ma-

gyarországon elsôdleges és szinte kizárólagos tápláléka az ôszi

takarmányrepce zöld levele, amit zord teleken a télire kint ha-

gyott káposztafélék leveleivel is kiegészít. Enyhébb téli napokon

lucernát is fogyaszt, sôt napos idôben rendszerint egy-egy elô-

bújó rovart is szívesen zsákmányol.

A túzok számára elsődleges veszélyeztetô tényezô az alkalmas

élôhelyek beszûkülése, valamint az egykori élôhelyein bekö-

vetkezett beépítések vagy erdôsítési folyamatok. A rendszeres

tavaszi égetések, a tavaszi gyepszellôztetések, az inváziós lágy-

és fás szárú növények terjedése mind negatívan hat a magyar-

országi túzokállományra.

A túzok védelmét elôsegítô gazdálkodási javaslatok

• A dürgôhelyeken kerüljünk minden olyan tevékenységet, ami

a madarak zavarásával jár, hiszen ha a párzások sikertelenek

és a tojások terméketlenek lesznek, akkor minden további

túzokvédelmi intézkedés hiábavaló.

• A túzok költôhelyein április közepétôl július közepéig lehe-

tôség szerint kerülni kell a gépi munkavégzést, ám a terület

zavartalanságát már március végétôl szükséges biztosítani.

• A gyepek májusi, júniusi kaszálása a lerakott tojásokat és a

még röpképtelen fiókákat is veszélyezteti. A kotlás és fióka-

nevelés idôszakában, a túzokos területeken végzett kaszálá-

sok során vadriasztó lánc alkalmazása szükséges a tojások,

fiókák, sôt olykor a kotló anyamadár védelme érdekében.

• Ha a költési idôszakban közvetlenül elôlünk túzok repül fel,

minden esetben szakítsuk meg a munkavégzést és óvatosan

nézzük meg a madár felugrásának helyét. Mindenféleképp

távolodjunk el a helyszínrôl, még abban az esetben is, ha

nem találunk tojásokat, mivel ebben az esetben a közelben

észrevehetetlenül lapuló fiókák lehetnek.

• Kaszálás során kaszálatlan sávok meghagyása potenciális

búvóhelyet jelent a még csibét vezetô túzoktyúkok számára,

emellett a gyepek flórájának, faunájának védelmében is igen

nagy jelentôséggel bírnak. Az év egyéb idôszakában is ked-

velt pihenôhelyei a felnôtt madaraknak, különösen a viharos

böjti szelek, és a nyári kánikula idején.

• A legeltetéssel hasznosított területeken, túzok költés idején

kerülni kell a pásztoroló legeltetést, ám a szakaszolt legel-

tetés egységeiben sem szabad túl nagy állatsûrûséget tar-

tani, az állatok taposásából származó kár mérséklése miatt.
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További információ:

www.pannongyep.hu

www.kvvm.hu

www.fvm.hu

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
Cím: 3758 Jósvafô, Tengerszem oldal 1.
Telefon: (+36 48) 506 000
anp.nemzetipark.gov.hu és www.anp.hu

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
Cím: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Telefon: (+36 87) 555 260
bfnp.nemzetipark.gov.hu és www.bfnpi.hu

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
Telefon: (+36 36) 422 700
bnp.nemzetipark.gov.hu és www.bnpi.hu

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 7625 Pécs, Tettye tér 9.
Telefon: (+36 72) 517 200
ddnp.nemzetipark.gov.hu és www.ddnp.hu

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Cím: 1121 Budapest, Költô u. 21.
Telefon: (+36 1) 391 4610
dinp.nemzetipark.gov.hu és www.dinpi.hu

Fertô-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf. 4
Telefon: (+36 99) 537 620, (+36 99) 537 622
fhnp.nemzetipark.gov.hu és www.ferto-hansag.hu

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 4024 Debrecen Sumen u. 2.
Telefon: (+36 52) 529 935, (+36 52) 529 920
hnp.nemzetipark.gov.hu és www.hnp.hu

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.
Telefon: (+36 76) 482 611, (+36 76) 500 068
knp.nemzetipark.gov.hu és www.knp.hu

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 5540 Szarvas, Anna-liget
Telefon: (+36 66) 313 855
kmnp.nemzetipark.gov.hu és www.kmnp.hu

Ôrségi Nemzeti Park Igazgatóság 
Cím: 9941 Ôriszentpéter, Siska szer 26/a.
Telefon: (+36 94) 548 034
onp.nemzetipark.gov.hu

Magyarország legnagyobb természetvédelmi civilszervezete,
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület új
lehetôséget kínál természetbarát hazai kis- vállalkozásoknak
és családi gazdaságoknak.

A Georgicon Tájgazdálkodási Tanácsadó Iroda szakértôi
csoportja komplex tanácsadás keretében segít értelmezni a
gazdálkodásra vonatkozó természetvédelmi elôírásokat,
segít megtervezni fejlesztéseit és a megvalósításhoz napra-
kész információk alapján megkeresi az optimális pénzügyi
megoldásokat a mezôgazdasági támogatások, hitelkonstruk-
ciók és pályázati lehetôségek szükséges mértékû bevonásá-
val. A vidéki gazdálkodók számára kifejlesztett szolgáltatások
széles köre szorosan kötôdik a Natura 2000 területekre vo-
natkozó elôírásokhoz. 

A Georgicon Iroda szolgáltatásai:
• pályázatfigyelés, pályázatírás; 
• természetvédelmi, környezeti nevelési képzések minden

korosztály számára: gyermektáborok, erdei iskolák, kirán-
dulások, tanulmányutak szervezése, igény szerint vezetôi
tréningek, tanfolyamok és elôadások tartása fenntart-
hatósági témakörökben;

• ökoturisztikai szolgáltatással kapcsolatos tejeskörû ta-
nácsadás;

• civil önkéntesek bevonása, önkéntes csereprogramok
szervezése;

• lakossággal és szakmai szervezetekkel történô kommu-
nikáció elôsegítése érdekében internetes webportál ter-
vezése és mûködtetése, a környezeti információáramlást
elôsegítô adatbázisok, tartalmak kialakítása;

• természetvédelmi hatású tevékenységek, kezdeménye-
zések értékelése, tanácsadás;

• a térség környezeti és fenntarthatósági célkitûzéseit szol-
gáló közös pályázatok kidolgozása, projektötletek gyûj-
tése, véleményezése;

• környezetügyi klaszter kezdeményezések támogatása,
segítése;

• települési önkormányzatok és önkormányzati társulások
számára természetvédelmi program készítéséhez adat-
és információszolgáltatás;

• szereplôk összekötése további MME szolgáltatásokkal:
madárbarát kert, madárbarát gazdálkodás, madárvédel-
mi berendezések telepítése, nem termelô beruházások
támogatási igényeinek összeállítása és a megvalósítása,
szakmai támogatása;

• a biodiverzitás megôrzését célzó befektetési piac mûkö-
désével kapcsolatos elemzések a banki és az üzleti szféra
számára, ehhez kapcsolódó tanácsadás, technikai segít-
ségnyújtás; szakmai fórumok szervezése termelôk ré-
szére; 

• a bankok által támogatható, a biodiverzitás megôrzése
szempontjából elôremutató befektetési lehetôségek.
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Az illusztrációkat Kókay Szabolcs 

és Zsoldos Márton készítette. 

A kiadvány közepén található 
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