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Elôszó

Hazai természetes élôhelyeink évszá-
zadok óta viselik magukon az ember
keze nyomát. Az erdôk természeti sok-
féleségét is döntôen befolyásolja a ben-
nük folyó gazdálkodás módja. Az erdôk
szintezettsége, elegyessége, a faállo-
mányok korosztály-összetétele, az álló
és fekvô holtfa mennyisége, vagy ép-
pen az erdészeti munkák idôzítése
alapvetôen meghatározzák az erdôk
természetességi értékét, hatással van-
nak az erdei fajokra. Az, hogy helye van
hazánkban az erdôk természetességi
állapota javításának nem lehet kérdé-
ses, ugyanakkor az erdôgazdálkodási
gyakorlat természetközelibbé alakítása
valamennyi mûvelési ág közül talán a
legkomolyabb gazdasági kihatással
lehet. Az erdôgazdálkodó érdekeit is
szem elôtt tartó, megfontolt, de a ter-
mészetvédelmi célok elsôdlegességét
biztosító gazdálkodási javaslatok hoz-
zájárulnak a tartamos, ám a természeti
sokféleség megôrzését elôtérbe helye-
zô erdôgazdálkodás kialakításához.

Kiadványunkban az erdei élôhelyen elô-
forduló madárfajok bemutatása mellett
részletezzük azokat a gazdálkodási el-
járásokat is, amelyektôl kedvezô termé-
szeti hatásokat várunk. Javaslatainkat
a gyakorlatban alkalmazható módon
próbáltuk kidolgozni. Bízunk benne,
hogy a kiadvány hozzájárul az erdei
élôhelyeken elôforduló madárfajok és
élôhelyi igényeik átfogóbb megisme-
réséhez és a természetvédelmi elkép-
zelések mögötti ok-okozati összefüg-
gések érthetôbbé tételéhez.

Hiszünk abban, hogy ezek az informá-
ciók elôsegítik a hazai erdôk bölcs és
mértéktartó hasznosítását, amely végsô
soron az erdei élôhelyek természeti ál-
lapotának javulását eredményezi.

Tartalom

Császármadár 
Fácán
Fekete gólya
Darázsölyv
Barna kánya
Rétisas
Kígyászölyv
Héja
Karvaly
Egerészölyv
Vándorsólyom
Békászó sas
Kék galamb
Örvös galamb
Erdei szalonka
Kakukk
Uhu
Macskabagoly
Uráli bagoly
Erdei fülesbagoly
Lappantyú
Fekete harkály
Hamvas küllô 
Zöld küllô
Nagy fakopáncs
Közép fakopáncs
Fehérhátú fakopáncs
Hegyi billegetô
Ökörszem
Vörösbegy 
Fülemüle
Énekes rigó

Fekete rigó
Karvalyposzáta
Barátposzáta
Szürke légykapó 
Kis légykapó 
Örvös légykapó
Ôszapó
Barátcinege
Kék cinege
Széncinege
Csuszka
Fakuszok
Sárgarigó
Tövisszúró gébics
Szajkó
Holló
Seregély
Meggyvágó
Erdei pinty
Citromsármány

2
3
4
6
7
8
9

10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36

38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület www.mme.hu További gazdálkodói információk natura.2000.hu



Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület             www.mme.hu További gazdálkodói információk natura.2000.hu

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Kaszálás-
kor (pl. erdôszéli kaszálókon, irtásréte-
ken) madárbarát ún. kiszorító kaszálási
módszert alkalmazzunk, vadriasztó lánc
használatával. 

Táplálékforrás biztosítása: A vadföl-
deken tarló fennhagyása, havas teleken
etetôk mûködtetése segítheti áttele-
lését. A tisztásokról az özönnövények

mechanikai módszerekkel történô visz-
szaszorítása is elôsegíti a táplálékforrá-
sok fennmaradását. 

Élôhelyfejlesztés: Az ôshonos bok-
rokból és cserjékbôl álló szegélyzónák
kialakítása, a rovarokban gazdag irtás-
rétek kaszálásos fenntartása a fácán
élôhelyi adottságait, táplálkozási lehetô-
ségeit is javítja. 

Elôfordulás
Hazánkban állandó állo-
mánya csak az Aggteleki
Nemzeti Parkban ismert.
Vegyes korú, többszintû
elegyes erdôállományban
él, ahol sok bogyótermô
cserjét talál.

Költés
A földön, takarásban 
(pl. bokor alatt) fészkel. 
A kotló tojó annyira bele-
olvad környezetébe,
hogy csak akkor lehet
észrevenni, ha felugrik. 
A tojó 8-12 tojásán 21-
23 napig kotlik, a fiókák

fészekhagyók, anyjuk ve-
zeti ôket másfél hónapig. 

Táplálék
Bogyókat, rügyeket, bar-
kát, leveleket és hajtáso-
kat fogyaszt, tavasszal és
nyáron sok gerinctelen
állatot is eszik.  

Császármadár 
(Tetrastes bonasia)

Állandó faj. Hazai állománya 
a kipusztulás közelébe került. 
Fokozottan védett.
Natura 2000 jelölôfaj.
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Elôfordulás
Erdei élôhelyen elsô-
sorban a szegélyzóná-
ban, tisztásokon,
véghasználatok utáni 
fiatalosokban él.   

Költés
Poligám madár, egy ka-
kashoz 3-4 tyúk is tartoz-
hat. A talajon fészkel, a
tojó tíznél is több tojást
rak, egyedül kotlik és ne-
veli a fészekhagyó fióká-
kat. Évente egyszer költ. 

Táplálék
Magvakat és hajtásokat
fogyaszt, költési idôben
sok rovart, férget és
pókot eszik, a fiókák 
tápláléka zömmel állati
eredetû. Télen etetôkre
és szórókra is rájár. 

Tyúknagyságú madár, hosszú, hegyes farokkal. 
A kakas bronzvörös színezetû, fémesen csillogó zöldeskék fejjel, piros arccal és
pofalebennyel, a tojó és a fiatal szürkésbarna. A kakas költési idôben, éjszakázás
elôtt vagy ragadozó jelenlétében hallatott kakatolása messzire elhallatszik.

Fácán 
(Phasianus colchicus)

Állandó madár. 
Magyarországi 
állománya 
csökkenô. Vadászható. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A fészekal-
jak védelmében alacsony szinten kell
tartani a vaddisznó állományát, és kívá-
natos a róka, a borz és a nyest létszá-
mának korlátozása is.

Táplálékforrás biztosítása: Bogyó- és
erdei gyümölcstermô fajokban gazdag, 
dús aljnövényzetû erdôállományt igényel. 

Élôhelyfejlesztés: Élôhelyén csak a
változatos állományszerkezetet fenn-
tartó véghasználati módok (csoportos
bontással járó felújítóvágás, szálaló-
vágás, szálalás) és az elegyfákat, vala-
mint bogyóstermésûeket megtartó ne-
velôvágások tervezhetôek. 
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A kakas
dürgési
idôben

sziszegô
sípolással

hívja a tojót. 

Kb. fogoly méretû, rejtôzködô 
életmódú fajdféle. Barnás-
szürke madár, reptében gyakran 
csak a fekete végszalaggal ellátott farok tûnik fel. 
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Fekete gólya  
(Ciconia nigra)

Vonuló faj. Kis létszámú 
magyarországi állománya stabil.  
Fokozottan védett.
Natura 2000 jelölôfaj.

A közismert fehér gólyához hasonló alkatú 
és méretû, de fémesen csillogó fekete 
alapszínû madár, csupán hasa, hónalja 
és alsó farokfedôi fehérek. Csôre, lába 
és szemgyûrûje piros. A fiatalok a fekete
helyett sötétbarnák, csupasz testrészeik 
piros helyett szürkészöldek.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Március 1-
tôl augusztus 31-ig minden zavaró
tevékenységet mellôzni kell a fészek
körüli, terepadottságoktól függô mére-
tû, akár 400 m sugarú körben. Az erdô-
állományt a fészek fennmaradásáig
meg kell ôrizni 100-300 m sugarú kör-
ben (véghasználat, cserjeirtás mellô-
zése a fészek takartságának fenntar-
tása érdekében). Itt érdemes megem-
líteni, hogy több gémfélénk (pl. a szürke
gém, a bakcsó és a kis kócsag) szintén
rendszerint erdôben költ, például fo-
lyóártereken és halastavak közelében
lévô erdôállományokban. A gémfélék
gyakran vegyes telepeinek otthont adó 

faállományokat meg kell ôrizni és a köl-
tési idôben gondoskodni kell háborítat-
lanságukról. 

Táplálékforrás biztosítása: Fenn kell
tartani az erdei környezetben található
tavakat, vízfolyásokat és lápokat, és biz-
tosítani kell azok háborítatlanságát. Az
erdei vizes élôhelyek környezetében
meg kell ôrizni a faállományt (árnyé-
kolás, talajvédelem). 

Élôhelyfejlesztés: A költésre alkalmas
erdôállomány tervezésekor biztosítani
kell a vegyes fafaj- és koreloszlást, a
szálaló jellegû fakitermelést. Különösen
fontos a fészekrakásra alkalmas idôs
fák (széles koronájú fák erôs, vízszintes
oldalággal, ahová jó berepülési lehetôség
is adódik) megôrzése. Megtelepedése
mûfészek kihelyezésével is segíthetô.
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Elôfordulás
A háborítatlan, idôs ártéri, valamint dombvidéki 
és közép-hegységi erdôk lakója, ahol a 
közelben halban és kétéltûekben gazdag, 
sekély vizû vagy idôszakos vizes élôhelyeket 
(holtágak, erdei patakok menti tavacskák, 
folyó menti nedves rétek stb.) is talál. 

Költés
Április elején rakja le 3-5 tojását 
a rendszerint 10-15 m magasságban, vaskos 
oldalágon (pl. széles koronájú tölgyfán) épült gallyfészkébe. 
A tojó és a hím felváltva kotlik. Több éven át használhatják 
ugyanazt a fészket. Évente egyszer költenek. A fészeknél 
rendkívül érzékenyek a zavarásra, különösen a kotlási 
idôben és a fiókák 2-3 hetes koráig. 

Táplálék
Elsôsorban halakat, kétéltûeket és vízirovarokat fogyaszt. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Az erdô sû-
rûségétôl és magasságától, továbbá a
fészek elhelyezkedésétôl függôen 100
m sugarú körben fenn kell tartani az
erdôállományt, a költés ideje alatt pedig
300 m sugarú körben zavartalanságot
kell biztosítani (erdôn kívül is). 

Táplálékforrás biztosítása: Vizes élô-
helyek környezetében rendszerint ele-
gendô halhoz és döghöz jut. A 20.
század második felében tapasztalt
nagy állománycsökkenését a vizek
szennyezése miatt mérgezett haltete-
mek okozták. A szakemberek által mû-
ködtetett ragadozómadár-etetôhelyek
csökkentik az illegális mérgezés általi
elhullás esélyét. 

Elôfordulás
A meleg, napsütötte
középhegységi és domb-
vidéki tölgyeseket ked-
veli, de bükkösökben 
és síkvidéki erdôkben 
is megtelepedhet.

Költés
A költôterület fölött május-
ban történik nászrepülése,
melynek során gyakran a
teste felett a szárnyaival
tapsol. Viszonylag kis
fészkét fatörzs mellé építi.
A tojó két tojását május
végén-június elején rakja. 

Táplálék
Erdôszéli, nyílt területeken,
földben élô darazsak és
méhek fészkeibôl zsák-
mányolja azok lárváit és
bábjait. A fûben gyalo-
golva egyéb rovarokat,
továbbá kisebb gerince-
seket is zsákmányolhat. 

A sokkal gyakoribb egerészölyvtôl 
reptében hosszabb farka, szárnya 
és nyaka, sikláskor egyenesen 
tartott vagy kissé lógatott szárnya különíti el. 
Farkán széles végszalag és elôtte két keresztszalag van.

Darázsölyv  
(Pernis apivorus)

Késôn érkezô, vonuló 
madár. Állománya stabil. 
Fokozottan védett.
Natura 2000 jelölôfaj.
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Elôfordulás
Olyan sík- és domb-
vidéki erdôkben költ,
ahol a közelben folyó
vagy tavak vannak és
gazdag a táplálékkínálat.
Gyakran gémtelepek
közelében fészkel.    

Költés
Viszonylag kis fészkét
magasan építi egy fa
elágazásába. A fészekbe
mindenféle hulladékot
behord. 2-3 tojást rak,
amelyeken a tojó kotlik, 
32-33 napig.  

Táplálék
Változatos étrendjén
fôleg rágcsálók, halak 
és kétéltûek szerepelnek.
Gyakran fogyaszt dögöt
is, melyet sokszor a
vízfelszínrôl vesz fel.

Ölyv méretû, de farka és szárnya hosszabb, 
farka enyhén villás. Szárnyát kissé megtörten tartja, 
így szembôl lapos M alakú a sziluettje(az egerészölyvé 
és a barna rétihéjáé V alakú). 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A fészek
közelében általában érzékenyek, ezért
a fészek körül április 15 és augusztus 31
között 200 m sugarú körben zavarta-
lanságot kell biztosítani, a véghasznála-
tot pedig 100 m sugarú védôzónában
egész évben mellôzni kell. 

Táplálékforrás biztosítása: Az erdei
tisztások, hegylábi legelôk természet-
közeli állapotának fenntartása biztosítja
a darázsölyvnek is a táplálkozóterületet. 

Élôhelyfejlesztés: A költôhelyeken a
véghasználatok során biztosítani kell a
fészkelésre alkalmas állományok folya-
matos meglétét. 
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Barna kánya  
(Milvus migrans)

Vonuló faj. 
Magyarországi állománya 
csökkenés után jelenleg stabil. 
Fokozottan védett. 
Natura 2000 jelölôfa
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Zavarásra
érzékeny, a fészek körül 200-300 m
sugarú körben március 15-e és au-
gusztus 31-e között biztosítani kell a
zavartalanságot. Az erdôállomány sûrû-
ségétôl, a domborzattól és a fészek
magasságától függôen 100-200 m su-
garú védôzónában korlátozni kell a vég-
használatokat a fészek takartságának
fenntartása érdekében. 

Táplálékforrás biztosítása: A hegylábi
legelôkön, tisztásokon a legeltetés, ka-
szálás fenntartása és a cserjésedés
megakadályozása szükséges. 

Élôhelyfejlesztés: A faj gyakori fészek-
váltása miatt az aktuálisan nem hasz-
nált váltófészkek védelme is fontos. 

Elôfordulás
Folyók és tavak közelé-
ben fekvô erdôkben költ.
Az öreg párok egész év-
ben a fészek közelében
tartózkodnak. 

Költés
Fák törzselágazásába,
magasan építi fészkét,
amely akár 2 m átmérôjû
is lehet. Január-március
során rakja le rendszerint
két tojását, a kotlás 38-40
nap, a fiókák három hóna-

pig maradnak a fészekben.

Táplálék
Elsôsorban a vízfelszín
közelében úszó halakat,
ott táplálkozó vízimada-
rakat zsákmányol. Rend-
szeresen fogyaszt dögöt is. 

Rétisas 
(Haliaeetus albicilla)

Állandó madár. 
Magyarországi 
állománya az 
1980-as évekre 
kritikusan lecsökkent, mára 
megerôsödött, jelenleg növekvô.
Fokozottan védett. Natura 2000 jelölôfaj.
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Elsôsorban a középhegy-
ségekben költ. Többnyire
tölgyfán, fagyöngybe rejt-
ve vagy fenyôre rakja
kisméretû fészkét,
olyan helyen, ahol a
közelben talál siklókat.

Költés
Március végétôl érkez-
nek meg a párok, majd
hamarosan nászrepülnek
és fészküket tatarozzák,
vagy újat építenek. A tojó
egy tojást rak áprilisban,
a kotlás 40-45 nap. 

Táplálék
Elsôsorban siklókra,
néha nagyobb gyíkokra,
hûvös idôben egyéb
kisebb gerincesekre
vadászik. 

Sas méretû ragadozómadár. Reptében alulról zömmel 
fehéret mutat, markáns sötét keresztszalagokkal a testen, 
a farkon és a szárnyon. Felülrôl barna színû. Elôre nézô 
sárga szemei miatt feje bagolyszerû. 

Kígyászölyv  
(Circaetus gallicus)

Vonuló faj. Hazai állománya 
lecsökkent, jelenleg ingadozó 
tendenciát mutat. Fokozottan védett. 
Natura 2000 jelölôfaj.
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A zavarásra
érzékeny, ezért költéskor akár 400 m
sugarú védôzónára is szükség lehet.
Az erdôállományt annak nagyságától,
záródottságától, korától és a fészek
elhelyezkedésétôl függôen 100-200 m 
(utóbbi a nagyobb állományokban, az

erdôszéltôl távolabbi fészkeknél) távol-
ságban kell mentesíteni a véghasználat-
tól. A váltófészkek megôrzésérôl is gon-
doskodni kell.

Táplálékforrás biztosítása: A téli, szak-
emberek által végzett ragadozómadár-
etetés segíti a madarak túlélését, mivel
csökkenti a sajnálatosan gyakori ille-
gális mérgezések esélyét. 
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Hatalmas termetû sas. Az öregek farka 
fehér, fejük és nyakuk világosabb barna, erôs csôrük sárga. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Az erdôben
költô karvalyok félénkebbek a városi
madaraknál, nyugalmukat költéskor
biztosítani kell.  

Táplálékforrás biztosítása: Külön in-
tézkedést nem igényel. A természetes
szelekció fenntartásával a zsákmányfa-
jok számára is fontos szerepet játszik,
ne sajnáljuk tôle, ha az etetôn énekes-
madarat fog, hiszen a házimacskával
ellentétben azok természetes fogyasz-
tója. 

Elôfordulás
Középhegységi és sík-
vidéki erdôkben egyaránt
költ, de az 1990-es évek
óta országszerte nagyon
megfogyatkozott. 

Költés
Fészke a koronaszintben,
a fôágak elágazásánál
épül. A tojó 3-4 tojást rak,
a fiókák öt hét után kelnek
ki, és ugyan-ennyi idô múl-
va hagyják el a fészket. 

Táplálék
A verébtôl a fácánig és a
mezei pocoktól a mezei
nyúlig bármit megfog,
zárt erdôben és nyílt
területeken is vadászik.  

Reptében a karvalynál nagyobb ter-
metérôl, széles, lekerekített szárnyáról
és hosszú farkáról ismerhetô fel. Az öreg madár hátoldala szürke, 
alsóteste sûrûn kendermagos mintázatú, erôs fehér szemsávja 
van. A fiatalok hátoldala barna, alsótestükön hosszanti cseppfoltozással. 

Héja  
(Accipiter gentilis)

Állandó madár. 
Magyarországi 
állománya 
erôsen csökkenô. Védett.

JAN
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RITKA
PÁRVÁLASZTÁS
KÖLTÉS
ELÔFORDUL

Elôfordulás
Országszerte elterjedt
madár. A fenyvesek
telepítése is segítette 
elterjedését, mivel elsô-
sorban tûlevelû fákon
költ. Városi parkokban 
is fészkel.  

Költés
Március-áprilisban nász-
repül. Ekkor építi fészkét
is (rendszerint évente újat
rak), többnyire 5-15 m
magasan, a törzs mellett.
Tojásain (4-6) a tojó
egyedül kotlik, 33-35
napig. A fiatalok egy 
szûk hónapig maradnak
a fészekben. 

Táplálék
Szinte kizárólag kister-
metû madarakkal táplál-
kozik. Meglepetésszerû-
en támad, leshelyrôl csap
le zsákmányára, vagy
alacsonyan nyilall és az
elé kerülô madarakra vág. 

Kisméretû ragadozómadár, szárnya lekerekített, 
farka sávos, keskeny, hosszú. A karvaly és a héja 
röptére is jellemzôek a gyors szárnycsapások utáni
rövid siklások. Alsóteste sûrûn keresztsávos 
(a hímeké rozsdabarna, míg a tojóké szürke). 

Karvaly  
(Accipiter nisus)

Egész évben megfigyelhetô faj.
Hazai állománya újra
megerôsödött. Védett.

JAN
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Gondos-
kodni kell a fészkek és a váltófészkek
megôrzésérôl, 100 méter sugarú kör-
ben a takarást biztosító erdôállomány
fenntartásáról, költési idôben pedig a
zavartalanságról is.

Táplálékforrás biztosítása: A faj rend-
kívül változatos táplálékbázisa miatt
külön intézkedésre nincs szükség. 

Egyedi védelem: A héja drasztikus ál-
lománycsökkenésének egyik oka az
illegális lelövés és csapdázás. Ahol
problémát okoz a megjelenése (pl.
fácántelepeken), hatósági engedély bir-
tokában élvefogó kosárral lehet befogni
és távolabbra szállítani vagy solymá-
szati célra hasznosítani. 

10 11
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A fészek
100-300 méteres körzetében február
15-tôl július 15-ig korlátozni kell az em-
beri jelenlétet (pl. turizmus, sziklamá-
szás, erdészeti munkák). 

Táplálékforrás biztosítása: Külön in-
tézkedésre nincs szükség, hiszen táp-

láléklistája változatos és vadászterülete
nagy kiterjedésû. 

Egyedi védelem: Ha az ismert fészek
közelében veszélyeztetô tényezôt (pl.
emberi zavarást) észlelünk, jelezzük
szakembernek, hogy ha szükséges, in-
tézkedjen (pl. szervezze meg a fészek-
ôrzést).   

Elôfordulás
Erdôkkel, fasorokkal,
ligetekkel tarkított
tájakon mindenütt
gyakori. 

Költés
Fán fészkel, 3-20 m
közötti magasságban. 
2-3 tojást rak. Mindkét
szülô kotlik, 33-34 napig.
A fiókák másfél hónapig
maradnak a fészekben. 

Táplálék
Kistermetû rágcsálók je-
lentik legfôbb táplálékát.
A dögre is rájár. Télen
fôként mezei pockot zsák-
mányol, ezzel hozzájárul
a rágcsálók számának
csökkentéséhez. 

Egerészölyv
(Buteo buteo)

Állandó madár. Magyar-
országi állománya stabil. Védett.

JAN
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Elôfordulás
Hazánkból az 1960-as
években kipusztult, 1997-
tôl fokozatosan foglalja
vissza költôhelyeit. Elsô-
sorban kôbányákban és
természetes sziklákon
költ, de hatalmas terü-
letet bejár, ezért szinte
bármilyen élôhelyen fel-

bukkanhat.  

Költés
Sziklapárkányon vagy
más fajok (pl. holló) fész-
kében költ. Február vé-
gétôl nászrepül, a tojá-
sokat (3-4) március
végén, április elején rakja
le a tojó. A kotlási idô 

28-29 nap, a fiókák 6-7
hetesen tudnak repülni. 

Táplálék
Szinte kizárólag mada-
rakkal táplálkozik, leg-
gyakoribb zsákmányai 
a galambfélék és a
seregély. 

Nagy termetû, de a héjánál kisebb sólyom. 
Erôteljes alkatáról, hegyes szárnyáról, viszonylag 
rövid farkáról, fekete (öreg) vagy sötétbarna 
(fiatal) sapkájáról és barkójáról ismerhetô fel. 

Vándorsólyom   
(Falco peregrinus)

Állandó madár. Hazánkból 
kipusztult, majd újra megtelepedett, 
állománya jelenleg nô. 
Fokozottan védett. Natura 2000 jelölôfaj. 

JAN
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A fészek
közelében a költési idôben kerüljük a
zavarással járó, és ezért a tojások kihû-
lésével fenyegetô tevékenységeket. 

Táplálékforrás biztosítása: A rágcsá-
lóirtó szerek használata a táplálékmeny-
nyiség csökkenését, szélsôséges eset-

ben az ölyvek pusztulását eredményez-
heti. A ragadozók szándékos mérgezése
bûncselekmény, amely ellen minden esz-
közzel fel kell lépni!

Élôhelyfejlesztés: A természetes, több-
szintû erdôszegélyek a táplálékbázis-
ként szolgáló állatok fennmaradását is
segítik. Lucernatáblákon T-fák kihelye-
zése segíti az ölyveket a vadászatban
és csökkenti a vezetékoszlopokon tör-
ténô áramütés veszélyét.

12 13

Leggyakoribb, közepes termetû 
ragadozómadarunk. Gyakran kerül 
szem elé utak melletti oszlopokon, 
bokrokon ülve. Tavasszal vijjogva 
nászrepül territóriuma fölött. Színezete változatos, 
barna alapon fehéres mintázattal. Széles szárnyát 
körözéskor V alakban tartja, farka sûrûn keresztsávos. 
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Békászó sas   
(Aquila pomarina)

Vonuló faj. 
Magyarországi állománya 
erôsen csökkenô.   
Fokozottan védett.
Natura 2000 jelölôfaj.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Március 15-
tôl augusztus 31-ig a helyszín adottsá-
gaitól függôen, de nagyjából a fészektôl
számított 200-400 m sugarú területen
minden zavaró tevékenységet mellôzni
kell. Az erdôállományt a fészek fennma-
radásáig meg kell ôrizni 300 m sugarú
körben (véghasználat, cserjeirtás mel-
lôzése), biztosítva a fészek teljes takart-
ságát.

Táplálékforrás biztosítása: A fész-
kelôhelyül szolgáló erdôtömbök kör-
nyezetében külterjes gyepgazdálkodást
és legeltetést kell fenntartani, illetve
kialakítani. A rágcsálóirtók alkalmazását
mellôzni kell táplálkozó-területein (pl. a
gabonaföldeken, lucernában). 

Élôhelyfejlesztés: Az erdôkben zava-
rásmentes zónákat kell fenntartani ott,
ahol költ vagy megtelepedése várható.
Meg kell ôrizni a fészekrakásra alkalmas
idôs fákat és a váltófészkeket.

14 15
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Elôfordulás
Elsôsorban középhegységi és 
dombvidéki, nagy kiterjedésû,
zavartalan, idôs erdôkben 
fészkel, ahol a közelben 
legelôkön, kaszálókon, exten-
zív szántókon táplálkozik. 

Költés
Idôs fák felsô harmadába,
törzselágazásba rakja fészkét, 
vagy néha egy hasonló helyen 
épült ölyvfészket foglal el.
Több éven át használja ugyanazt 
a fészket. Általában május elején 
teljes a fészekalja. A két tojásból
rendszerint csak egy fióka repül 
ki, július végén, augusztusban. 
A fészeknél rendkívül érzékeny 
a zavarásra. 

Táplálék
Szántókon fôként rágcsálókat 
eszik, a nedves réteken nevé-
hez méltón sok békát fog. 

Egerészölyvnél jóval nagyobb, 
de a sasok között viszonylag 
kistermetû. Alapszíne sötétbarna, 
reptében téglalap alakú, kissé lógatva 
tartott szárnyvégei és rövid farka 
segítik a határozást. 

Állandó madár. 
Magyarországi 
állománya egy mély-
pont után kismér-
tékben növekvô. 
Fokozottan védett. 
Natura 2000 jelölôfaj. 

A békászó sasnál nagyobb, az öreg ma-
dár feketésbarna alapszínû, tarkóján szal-
masárga, vállán fehér folttal. Röptében
hosszabb farka és sikláskor egyenesen
tartott (nem lógatott) szárnya is segít
meghatározásában. Ma már zömmel
síkvidéki erdôfoltokban, fasorokban költ.
Erdei fészek körül 300 m sugarú zónát
kell háborítatlanul tartani a költési idôben
(február 1-augusztus 15 között), és 200
m sugarú körben egész éves véderdôt
kell kialakítani. Territóriumonként több
váltófészek is megôrizendô. 

Hasonló fajok

Parlagi sas     
(Aquila heliaca)

Szirti sas 
(Aquila chrysaetos)

Állandó madár. 
Hazai állomá-
nya 4-5 pár.  
Fokozottan 
védett. 
Natura 
2000 
jelölôfaj. 

Hasonló az öreg parlagi sashoz,
de farka hosszabb és reptében az
enyhén V alakban tartott szárny és
a fehér vállfoltok hiánya különíti el.
Hazánkban csak a Zempléni-hegy-
ségben költ. A fészek körül kialakí-
tandó védôzónák paraméterei ha-
sonlóak a parlagi sasnál írtakhoz.
Mindkét fajnál fontos a szándékos
illetve véletlen mérgezések vissza-
szorítása. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Különösebb
intézkedést nem igényel, de városi kör-
nyezetben a díszfák koronájának alakí-

tását, a veszélyes fák eltávolítását töb-
bek között az örvös galamb esetleges
költése miatt is a fészkelési idôn kívül
célszerû végezni. 

Elôfordulás
Az öreg bükkösökben
jellemzô fészkelô, de
kisebb számban meg-
jelenik ártéri és egyéb
síkvidéki erdôkben is.  

Költés
Egyetlen odúlakó galamb-
fajunk, elsôsorban a fekete

harkály által vájt odúkban
vagy kikorhadásokban
telepszik meg. A költô-
helyet jelzô búgó hangja
februártól akár nyár végéig
hallható. Évente 2-3, de
számára kedvezô idôjá-
rás esetén akár 5 költé-
se is lehet. Fészekalja 
két tojásból áll. 

Táplálék
Apró magvakat, eseten-
ként makkokat, zöld 
leveleket, rovarokat és
csigákat is fogyaszt. 
Az erdô talaján, mezô-
gazdasági területeken
stb. táplálkozik. 

Kék galamb  
(Columba oenas)

Az állomány nagyobb része 
vonuló. A hazánkban fészkelôk 
száma növekvô. Védett. 
Natura 2000 jelölôfaj. 
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Elôfordulás
Korábban szinte csak
erdôszéleken, mezôgaz-
dasági területeken talál-
ható kisebb erdôfoltokban
költött, ma már városok
belsejében, parkokban,
kertvárosokban is min-
denütt találkozhatunk
vele. Az egész országban
gyakori madár. Vonuló
faj, de idônként áttelel. 

Költés
Évente két, néha három
költése van, elôször április-
ban. Fák oldalágán rakja
hevenyészett fészkét. A
hím nászrepül, magasra
száll és vitorlázva eresz-
kedik lejjebb.A fészekalj
két tojásból áll. A fiókák
16-17 nap után kelnek 
ki és kb. egy hónapig
maradnak a fészekben.

Táplálék
Elsôsorban gyommag-
vakon él. Nyár végén
csapatosan jár a tarlókra,
illetve a napraforgótáb-
lákra. A fiókákat szüleik
8-10 napos korukig 
begytejjel, majd a be-
gyükben puhított 
magvakkal táplálják. 

A legnagyobb galambfajunk. Alapszíne 
hamvasszürke, a szárny kézrésze és a farok 
végén lévô széles szalag fekete. Szárnya közepén  
egy fehér csík húzódik, és az öregek nyakán van egy fehér folt is. 
Nászhangja jellegzetes ritmusú búgás, amely két-háromszor 
ismételt, öttagú huhogásból áll, majd egy nyomatékos „hu”-val zárul. 

Örvös galamb   
(Columba palumbus)

Vonuló faj. Magyarországi 
állománya növekvô. 
Vadászható.

JAN
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Mit tehet a gazdálkodó?

Táplálékforrás biztosítása: Nem igé-
nyel intézkedést, mert nagy távolságra
is eljár táplálék után. 

Élôhelyfejlesztés: Az idôs állományú
erdôk aránya ne csökkenjen, véghasz-
nálatnál pedig 5%-ban maradjanak

olyan hagyásfák, amelyek alkalmasak
a fekete harkálynak odúkészítésre. A
meglévô odús fák mindegyikét meg kell
ôrizni. Az újulat takarásának kialaku-
lása után ezek a véghasznált területek
újra megfelelhetnek a fekete harkály és
a hozzá kötôdô kék galamb számára.
3-8 m magasan kihelyezett D típusú
odúval is elôsegíthetô a kék galamb
megtelepedése alkalmas élôhelyen. 
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Az örvös galambnál kisebb, rövidebb 
farkú galambfaj. Kékesszürke színû madár, szárnycsíkja 
és farkának végszalagja is fekete. Mélyen búgó hangja kissé bagolyszerû.
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Mit tehet a gazdálkodó?

Táplálékforrás biztosítása: A rovar-
ölôszerek alkalmazását minimalizáljuk a
költési idôszakban. 

Egyedi védelem: A kakukk a gazda-
madarakra állományszinten nem jelent 

veszélyt, ne „nehezteljünk” rá. Sok szô-
rös hernyót elpusztít, amelyet a cine-
gék, poszáták nem esznek meg. Így az
erdôkben a biológiai növényvédelem
egyik fontos „megvalósítója”. 

Elôfordulás
Hazánkban gyakori átvo-
nuló, idônként kis szám-
ban át is telel. A nedves
talajú és nyílt területekkel,
fiatalosokkal szabdalt
erdôket kedveli.

Költés
A tojó a földön kapart
sekély, avarral bélelt 
mélyedésbe helyezi 4 to-
jásos fészekalját április-
májusban. Egyedül kotlik
(22-24 nap) és neveli a
fészekhagyó fiókákat. 

Táplálék
A nedves avarban,
csôrével a talajt is
„megszondázva” keresi
gilisztákból és egyéb
apró gerinctelenekbôl
álló táplálékát. 

Erdei szalonka  
(Scolopax rusticola)

Vonuló faj. 
Hazai költôállománya 
kicsiny. Vadászható.
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Elôfordulás
Nyílt területekkel tarkított
erdôk, ligetek, folyóárte-
rek, továbbá fákkal, ma-
gasabb bokrokkal szegé-
lyezett nádasok a legfon-
tosabb élôhelyei. Az egész
országban elterjedt.  

Költés
Az egyetlen olyan hazai
madárfaj, amelyik más

fajok fészkébe csempé-
szi tojásait. Erdei élôhe-
lyeken a vörösbegy,
nádasokban a nádirigó a
leggyakoribb hazai ka-
kukkgazda. A mostoha-
testvéreinél gyorsabban
(12 nap alatt) kikelô fióka
kilöki a többieket (tojást
vagy fiókát) a fészekbôl,
a dajkamadarak pedig
sajátjukként nevelik fel az

ôket is túlnövô kakukkot.
A dajkamadarak eseten-
ként észlelik a csalást és
a kakukktojást kidobják,
vagy elhagyják a fészkü-
ket és újat építenek. 

Táplálék
Fôként hernyókat eszik,
de egyéb rovarok, pl.
cserebogarak és sáskák
is szerepelnek étlapján. 

Gerle méretû, karcsú testû és hosszú farkú madár. 
Röptében hasonlít a karvalyhoz, de folyamatosan 
csapkod szárnyaival, nem iktat közbe siklásokat. 
Hangja a közismert kakukkolás, de a tojók nászidôben 
„bugyborékoló” hangot is hallatnak. 

Kakukk 
(Cuculus canorus)

Vonuló faj. Magyarországi 
állománya csökkenô. 
Védett. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A vaddisznó,
a róka és a borz állományának alacsony
szinten tartása az erdei szalonka eset-
leges költésének sikerét is elôsegíti. 

Táplálékforrás biztosítása: Az erdei
vizes élôhelyek és a környezô nedves
talajú területek védelme a gépi tapo-

sástól, növényvédôszerektôl stb. az
erdei szalonka mellett számtalan egyéb
faj (pl. kétéltûek) védelmét is biztosítja. 

Élôhelyfejlesztés: A láperdôk és mo-
csárerdôk kiszáradásának megakadá-
lyozása (vízvisszatartás biztosítása),
esetleg kisebb erdei tocsogók kialakí-
tása segítheti az erdei szalonkát is.

18 19

Galamb méretû, hosszú csôrû madár. 
Finom tollmintázata kiváló rejtôszínt biztosít 
az avaron lapuló szalonkának. Leginkább a földrôl 
váratlanul felrebbenô madarat, vagy a kora tavaszi estéken 
és hajnalokon nászrepülô, „húzó” szalonkát lehet megfigyelni. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Táplálékforrás biztosítása: Erdôszéli
mezôgazdasági területeken a rágcsá-
lóirtók használata a macskabagoly táp-
álékbázisát is csökkenti. 

Élôhelyfejlesztés: Fontos, hogy az idôs
állományú erdôk aránya ne csökkenjen,

az ôshonos állományok véghasznála-
tánál pedig maradjanak olyan odvas
hagyásfák, amelyek alkalmasak a
macskabagoly költésére. Szívesen el-
foglalja a mesterséges bagolyodút is,
ilyenek kihelyezésével segíthetjük a
megtelepedését.

Elôfordulás
Elsôsorban középhegy-
ségi kôbányákban fészkel,
de ismertek síkvidéki er-
dôk idôs fáin, gallyfészek-
ben, kikorhadt fában, part-
falakban költô párok is. 

Költés
A tojó márciusban rakja
le 2-3 tojását. A kotlási idô
34-36 nap, a fiókák kb.
két hónaposan repülnek,
de már elôbb szétmász-
kálnak. Szüleik akár kora
ôszig is etethetik ôket.

Táplálék
Étrendje rendkívül válto-
zatos, a cserebogártól 
az egerészölyvig, a
pocoktól a fiatal rókáig
szinte bármit megfog.
Kedvelt zsákmánya a 
sün és a vándorpatkány. 

A legnagyobb bagolyfajunk, 
az egerészölyvnél is nagyobb. 
Vörhenyesbarna alapon feketén 
mintás tollazata és narancssárga 
szeme van. Nevét „hú-ú” kiáltásáról kapta, 
melyet fôként tél végén, kora tavasszal hallat. 

Uhu  
(Bubo bubo)

Állandó madár. Hazai állománya 
újra növekszik. Fokozottan védett.
Natura 2000 jelölôfaj.
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Elôfordulás
Az olyan erdôket kedveli,
ahol a költéshez szüksé-
ges odvas, öreg fákat talál.
Parkok vén fáiban, erdô-
széli épületek padlásán,
de akár falusi tornyokban
is megtelepedhet. Na-
gyobb, idôsebb erdôfol-
tokban, ártéri erdôkben
általánosan elterjedt. 

Költés
A hím szinte egész évben
szól, de fôként ôsszel és
tél végén. Fészket nem
rak (de néha gallyfészket
foglal el). A tojó az üreg
aljára rakja le 3-5 tojását,
rendszerint márciusban,
április elején. A kotlás 
28-30 nap, a fiókák egy
hónap után, még zömmel
pehelytollasan hagyják el

az üreget, és a közeli
ágakon vagy a földön
üldögélve várják az ele-
séget szüleiktôl. 

Táplálék
Elsôsorban rágcsálókat
fogyaszt, de rigó nagy-
ságig madarakat is 
zsákmányol. 

Közepes termetû, zömök bagoly, feje kerekded,
nincs tollfüle. Alapszíne a szürkésbarnától a
vörhenyesbarnáig változhat. A hím hangja 
elnyújtott huhogás, a tojó „csuvikol”. 

Macskabagoly
(Strix aluco)

Állandó madár. Magyarországi 
állománya stabil. Védett. 

JAN

E E P P P K K K K K K E E E E E E E E E E E E E

FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
RITKA
PÁRVÁLASZTÁS
KÖLTÉS
ELÔFORDUL

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Költési idô-
ben, februártól júniusig a fészek körül
(pl. a kôbánya uhu által lakott és belát-
ható részén) teljes zavartalanságot kell
biztosítani számára. 

Táplálékforrás biztosítása: Különö-
sebb intézkedést nem igényel, de mér-
gezéssel történô rágcsálóirtást az uhu
költôhelyei közelében ne folytassunk. 

Élôhelyfejlesztés: Gyakran esik áldoza-
tul áramütésnek a fészkelôhelye környé-
kén húzódó szabadvezetékek tartóosz-
lopain. Az ismert költôhelyek környékén
ezért fontos az oszlopfejek madárbarát
kialakítása, szigetelése.

20 21
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A vetési-
varjú-telepek önmagukban is értékesek
(a vetési varjú védett és rengeteg rovar-
kártevôt elpusztít), emellett gyakran
vércséknek és erdei fülesbaglyoknak is
otthont adnak a fészkek, így kíméle-
tüket biztosítani kell. 

Táplálékforrás biztosítása: A rágcsá-
lóirtó szerek másodlagosan az erdei füles
baglyok mérgezéséhez is vezethetnek. 

Élôhelyfejlesztés: Szívesen megtelep-
szik a kihelyezett fészekkosarakban is.
Az út menti, mezôszéli erdôsávok és a
bennük lévô szarka- és dolmányos-
varjú-fészkek megôrzésével – sok más
faj mellett – az erdei fülesbagoly védel-
mét is segítjük. 

Elôfordulás
Hazánkban fôként az
Északi-középhegység
erdeiben fészkel. 

Költés
Nagyobb faodúban vagy
más faj által épített gally-

fészekben költ, de szíve-
sen elfoglalja a mester-
séges odúkat is. A tojó
márciusban rakja le 3-4
(6) tojását, a fiókák 4 hét
múltán kelnek ki és kb.
ugyanennyi idôvel ké-
sôbb, még röpképes-

ségük elérése elôtt 
hagyják el az odút. 

Táplálék
Döntôen rágcsálókat
eszik, de kisebb mada-
rakat, kétéltûeket és ro-
varokat is zsákmányol. 

A macskabagolynál nagyobb, alapszíne világos
barnásszürke. Hosszú, széles szalagokkal 
díszített farkáról, az arcfátyol fölötti fehér 
V hiányáról és sárgás csôrérôl ismerhetô 
fel. Hangja mély, ugató huhogás. 

Uráli bagoly   
(Strix uralensis)

Állandó madár. Hazai 
állománya növekvô, 
terjeszkedik. Fokozottan védett.
Natura 2000 jelölôfaj.
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Elôfordulás
Sík- és dombvidéki erdô-
foltokban, fasorokban,
parkokban költ, az egész
országban elterjedt. Télen
a részben északról érke-
zô vonulók csapatosan
gyülekeznek, gyakran
belterületen lévô fákon
nappaloznak. 

Költés
Tél végén már megkez-
dôdhet a költôhely elfog-
lalása. Fészket nem épít,
általában varjúfélék el-
hagyott fészkeiben költ.
A tojásrakás márciusra
esik, a kotlás egy hóna-
pig tart, és a fiókák is
eddig maradnak a

fészekben, de szüleik
önállóságuk eléréséig 
táplálják ôket. 

Táplálék
Döntôen kis rágcsálókat,
mindenekelôtt mezei
pockot zsákmányol. 

Kisebb és karcsúbb a macskabagolynál. 
Hosszú tollfülei vannak. Hátoldala barna, 
alsóteste sárgásfehér, egész testét sötét, 
hosszanti csíkok mintázzák. Nászhangja 
egytagú, ismételt huhogás. 

Erdei fülesbagoly   
(Asio otus)

Állandó madár, leggyakoribb 
hazai bagolyfajunk.  Védett. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Ismert költô-
helye körül 100 m-es körzetben meg
kell ôrizni az erdôállományt, és február
1 – május 15 (illetve a fiókák kirepülése)
között 100-200 m-es körzetben kerülni
kell a zavarást. 

Élôhelyfejlesztés: Az idôs állományú
erdôk megléte és véghasználatkor od-
vas fák meghagyása segíti az uráli ba-
goly fennmaradását is. Mesterséges
bagolyodúk kihelyezésével is elôsegít-
hetô  megtelepedése. A fiókák védel-
mében az emberre is rátámadhat, a
fészek megközelítése esetén (pl. gyûrû-
zés céljából) rendkívül óvatosnak kell
lenni!
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Gondos-
kodni kell az odúit magába foglaló fák
megôrzésérôl.  

Élôhelyfejlesztés: Az idôs állományú
erdôk aránya ne csökkenjen, ôshonos
állományok véghasználatánál pedig
legalább 5%-ban maradjanak olyan ha-

gyásfák, amelyek alkalmasak a fekete
harkály odúinak. Néha már az újulat fel-
növekedése elôtt megtelepszik a ha-
gyásfákban. A holtfa és a tuskók egy
részének visszahagyása a fában élô
rovarok révén javítja táplálkozási lehe-
tôségeit. 

Karcsú, vadgerle méretû, éjszakai madár. Szürkésbarna mintázata kitûnô 
rejtôszínt biztosít az avaron vagy vízszintes ágon lapuló madárnak.

Lappantyú    
(Caprimulgus europaeus)

Vonuló faj. Hazai 
állománya csökkenô. 
Védett. Natura 
2000 jelölôfaj.
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Elôfordulás
Korábban fôként a hegy-
és dombvidékek idôs
erdeiben fészkelt, de
mára gyakorlatilag az
egész országban meg-
található, ahol idôsebb
erdôket, parkokat, erdô-
foltokat stb. talál.    

Költés
Ovális nyílású odúit rend-
szerint 6-16 m magasan
készíti. Évente egyszer
költ, 4-6 tojást rak. 
A kotlás 12-14 nap, a
kikelés után négy héttel
repülnek ki a fiatalok 
az odúból. 

Táplálék
Elsôsorban fahangyákkal
táplálkozik, az imágókat,
a bábokat és a lárvákat 
is fogyasztja. A fában 
élô bogárlárvákat is
szívesen eszi. 

Legnagyobb harkályunk, nemcsak fekete 
színezete, de mérete és egyenes vonalú röpte 
is varjúra emlékeztet. Reptében „kri-kri-kri” 
hangja, fán ülve nyávogó füttye árulkodik jelen-
létérôl. Tavasszal dobolással jelöli ki területét. 

Fekete harkály    
(Dryocopus martius)

Állandó madár. Magyarországi 
állománya növekvô. Védett. 
Natura 2000 jelölôfaj. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Vágástéren
az égetést, takarítást, továbbá az erdô-
széli bokrosok tisztítását, ritkítását csak
a költési idôn kívül végezzük, az esetle-
gesen megtelepedett lappantyúk költé-
sének védelme érdekében. 

Táplálékforrás biztosítása: Az idôsö-
dô fás legelôk és a legeltetô állattartás
fenntartása, illetve felújítása a lappantyú
táplálékbázisát is biztosítja. 

Élôhelyfejlesztés: A lappantyú vadász-
területeiként szolgáló nyílt területeken
az özönnövények (homokvidéken pl.
selyemkóró) visszaszorítása a rovarbô-
séget növeli és biztosítja az élôhely fenn-
maradását.

Elôfordulás
Domb- és síkvidéki, rit-
kás erdôszéleken, fás le-
gelôkön, homokpusztai
erdôfoltokban költ. Kora
nyári alkonyatokon erdei
tisztások felett figyelhetô
meg pirregô éneke és
csapongó nászrepülése,
melynek során szárnyát

összeérintve „tapsol”. 

Költés
A tojó az avarba vagy a
homokra, erdôtûz utáni
hamuba rakja 2 tojását
júniusban, július elsô felé-
ben. A kotlási idô csak
16-18 nap, és kikelés után
ugyanennyi idô kell a fió-

kák röpképességének
eléréséhez is. 

Táplálék
Éjszakai vadász, szélesre
tátott csôrével repülô ro-
varokat, többek között
lepkéket és bogarakat (pl.
cserebogarakat) fog el.
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Mit tehet a gazdálkodó?

Táplálékforrás biztosítása: Mindig
olyan költôhelyet választ, ahol az erdô
mellett gyepes tisztások találhatók. Biz-
tosítani kell a gyepek fennmaradását,
valamint megóvását a becserjésedéstôl
és az özönnövényektôl. A hangyákat is
pusztító rovarirtószereket ne használ-

junk. A legeltetô állattartás a rovarvilág
gazdagságának fenntartásán keresztül
a zöld küllô számára is kedvezô. 

Élôhelyfejlesztés: A költésre alkalmas
puhafa fajok, különösen a patakok, csa-
tornák menti vagy ártéri nyárfák idô-
sebb példányainak meghagyása segíti
a zöld küllô odúkészítését. 

A zöld küllônél valamivel kisebb. Alapszíne 
szürkészöld, az elrepülô madáron gyakran jól látható 
farcsík nem olyan élénk, sárgászöld, mint a zöld küllônél. 
Hangja bánatos, ereszkedô, elég könnyen utánozható füttysor. 

Hamvas küllô   
(Picus canus)

Állandó faj. Magyarországi 
állománya stabil. Védett. 
Natura 2000 jelölôfaj.
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Elôfordulás
Országszerte elterjedt,
gyakori harkály. Idôsebb
erdôk szélén, ártéri erdôk-
ben, alföldi nyárasokban,
nagyobb parkokban talál-
kozhatunk vele leginkább. 

Költés
Sokszor egész évben a
territóriumukban marad-
nak, gyakran az elôzô évi
odút használják költésre.
A tojásrakás (5-8) rend-
szerint áprilisra esik, a fió-
kák 15-16 nap után kelnek
ki és 23-26 nap után re-
pülnek ki az odúból. Szü-

leik ezután még két hétig
gondoskodnak róluk. 

Táplálék
Fôként hangyákat zsák-
mányol, elsôsorban a 
talajon. A bolyokat még
télen is megdézsmálja.
Korhadó fákból sok
lárvát is kivés. 

Nagy termetû, hátoldalán fûzöld 
alapszínû harkály, piros sapkával, 
erôs barkóval, valamint  a szeme 
körüli fekete „álarccal”. Az elröppenô 
madáron jól látható farcsík élénk sárgás-
zöld. Jellegzetes, kacagó hangja van. 

Zöld küllô   
(Picus viridis)

Állandó faj. Magyarországi 
állománya enyhén növekvô.
Védett. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A lakott odút
tartalmazó erdôrészletben március kö-
zepétôl a fiókák kirepüléséig ne folytas-
sunk a költést zavaró munkálatokat. 

Táplálékforrás biztosítása: A hangyá-
kat is pusztító rovarirtószereket ne hasz-

náljunk, hiszen az megsemmisítené a
küllôk és a fekete harkály táplálékbá-
zisát is. Fontos az erdei tisztásokon és
a fás legelôkön lévô gyepek fenntar-
tása, ahol számos hangyafaj él. 

Élôhelyfejlesztés: Az idôs állományú
erdôk aránya ne csökkenjen, ôshonos
állományok véghasználatánál pedig leg-
alább 5%-ban maradjanak odúácso-
lásra alkalmas hagyásfák.

Elôfordulás
Hazánkban fôként a
domb- és hegyvidékeken,
valamint a nagyobb ártéri
erdôkben terjedt el. A leg-
alább középkorú, válto-
zatos fajösszetételû, kor-
hadó fákban gazdag
erdôket szereti, ahol a

közelben tisztásokat, rit-
kásabb erdôrészeket talál. 

Költés
Fészekalja 4-7 tojásból
áll, melyeket április végé-
tôl kezd lerakni a tojó.  A
szülôk felváltva kotlanak,
15-17 napig. A fiókák 24-

25 napos korukban hagy-
ják el az odút, de szüleik
még két hétig etetik ôket. 

Táplálék
Fô táplálékát rovarok, 
elsôsorban hangyák
képezik, de bogyókat 
is fogyaszt.
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Nagy
fakopáncs    
(Dendrocopos major)

Állandó faj. Magyarországi 
állománya növekvô.   
Védett.

Mit tehet a gazdálkodó?

Táplálékforrás biztosítása: Télen ete-
tôkön is megjelenhet, olajos magokat,
faggyút, madárkalácsot stb. rakhatunk
ki számára. 

Élôhelyfejlesztés: Nagyon alkalmaz-
kodóképes faj, de a többi harkályhoz
hasonlóan a holt fában gazdagabb élô-
helyek számára is kedvezôbbek, ame-
lyekben nagyobb állományai tudnak
kialakulni. 
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JAN

E E P P P P K K K K K K E E E E E E E E E E E E

FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

RITKA PÁRVÁLASZTÁS KÖLTÉS ELÔFORDUL

Elôfordulás
Általánosan elterjedt fészkelô
madarunk, minden fás élôhe-
lyen elôfordulhat az erdôktôl a
ligeteken át a parkokig, fasorok-
ig és kertekig. A legnagyobb 
állománysûrûséget rendszerint
az idôs lomberdôkben találjuk. 

Költés
Idônként már decemberben
elkezdhet dobolni, de igazán 
intenzíven csak tél végén és 
kora tavasszal jelzik terület-
foglalásukat a párok (a hím
dobol többször). Rendszerint új
odút ácsolnak, általában néhány
méter magasan, a fa törzsében,
esetleg egy nagyobb oldalágban.
Lehetôség szerint tapló vagy
más gomba által megtámadott
és ezért puhább törzsû fába vési
az odút. A tojó áprilisban rakja le
4-8 tojását, amelyen mindkét
szülô kotlik. A fiókák 16 napra
kelnek ki, ahogy nônek, egyre
hangosabban kérik az eleséget,
majd szûk három hét után
kirepülnek. 

Táplálék
A harkályok közül a nagy fako-
páncs tápláléka a legváltozato-
sabb. Elsôsorban rovarlárvákat
vés ki  a fából  vagy a kéreg alól,
de bogyókat, fenyômagot stb. 
is szívesen fogyaszt. 

Fekete rigó méretû, de annál nyújtottabb 
testû madár. Külterületeken szinte minden 
élôhelytípusban a leggyakoribb harkály. 
A fakopáncsok hátoldalának alapszíne fekete, 
fehér mintázattal, hasoldaluk fehér, a nagy 
fakopáncsot kivéve gyenge csíkozással. 
A nagy és a közép fakopáncs hátának középsô 
sávja fekete, kétoldalt ovális, fehér vállfolttal. 
A nagy fakopáncs bajuszsávja és a tarkótól a mellig 
futó sáv kereszt alakot mintáz. A fejtetô fekete (a fiataloké piros), a hím 
tarkója piros. Dobolása a legrövidebb a hazai fajok közül, kiáltása éles „csikk”.

Hasonló faj

Kis fakopáncs  
(Dendrocopos minor)

Állandó faj. 
Védett. 

Veréb méretû 
harkály, kertekben 
is gyakran megjelenik. 
Ovális vállfoltja nincs, háta 
fehérrel csíkozott. A hím 
sapkája piros, a tojóé fekete. 
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A nagy fakopáncsnál valamivel kisebb méretû, 
de hasonló mintázatú harkály. Sapkája mindig piros. 
Nem dobol, helyette nyávogó hangon kiáltozik tavasszal. 

Közép fakopáncs     
(Dendrocopos medius)

Állandó faj. Magyarországi 
állománya stabil. Védett. 
Natura 2000 jelölôfaj.
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Elôfordulás
A legritkább harkályunk.
Elsôsorban bükkösökben,
és az ezekkel érintkezô
gyertyános-tölgyesekben
telepszik meg, de csak
ott, ahol sok holt fát talál.

Költés
Márciustól dobolással
jelzi költôhelyét. A tojó
áprilisban rakja le 4-6 to-
jását, a kotlási idô 14-16
nap. A fiókák közel négy
hetesen repülnek ki.

Táplálék
Fôként a holt fában élô
rovarokat, pl. cincérlár-
vákat fogyaszt, kisebb
mértékben a fák kérgérôl
is gyûjtöget gerinctele-
neket. 

A nagy fakopáncsnál kicsit nagyobb. 
Hátának alsó fele fehér, de vállán nincs 
nagy, ovális fehér folt. A hím sapkája piros. 

Fehérhátú 
fakopáncs     
(Dendrocopos leucotos)

Állandó madár. Magyarországi 
állománya stabil. Fokozottan védett. 
Natura 2000 jelölôfaj. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A lakott odú
közelében április elejétôl a fiókák kire-
püléséig ne folytassunk a költést zavaró
munkálatokat. 

Táplálékforrás biztosítása: A tisztítá-
sok során minél több korhadt fát vissza
kell hagyni, mert az ezekben élô rovar-

lárvák a harkályok legfontosabb táplá-
lékállatai.

Élôhelyfejlesztés: Az idôs tölgyesek
aránya legalább erdôkörzet szintjén ne
csökkenjen. Tölgyesek véghasználata
esetén maradjanak legalább 5%-ban
olyan hagyásfák, amelyek segítik mie-
lôbbi visszatelepedését. Az idôs, mo-
hos tölgyek a táplálkozásban is fontos
szerepet játszanak, mivel a mélyebb
kéregrepedésekben több rovar húzódik
meg. 

Elôfordulás
Az idôsebb tölgyeseket
kedveli, fôként domb- és
hegyvidéken fordul elô.
Idôs fákból álló parkok-
ban is megtelepszik. 

Költés
Fôként kora tavasszal

hallani a hím nyávogását,
amellyel az általa elfoglalt
költôhelyet jelzi. A tojó áp-
rilis végén, május elején
5-6 tojást rak le. Mindkét
szülô kotlik, 12-14 napig,
a fiatalok 22-23 naposan
hagyják el az odút. 

Táplálék
Elsôsorban a kéregrôl, 
a kéreg repedései közül
szedegeti össze rovar-
táplálékát. Sokat tartóz-
kodik a lombkoronában,
a levelekrôl is felcsípi a
rovarokat. 

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Az élôhe-
lyének központját jelentô erdôrészletek-
ben (ezek rendszerint völgyalji hely-
zetben vagy törmeléklejtôkön találha-
tóak) folyamatos erdôborítást biztosító
üzemmódot alkalmazzunk. A lakott odú
közelében a hosszabb idejû zavarást
jelentô munkálatokat mellôzzük. 

Élôhelyfejlesztés: Fészkelése és táp-
lálkozása is a holt vagy elhaló faanyag-
tól függ, ezért csak az olyan, min. 60-70
éves, természetszerû erdôkben él meg,
ahol legalább 20 m3/ha holt fa van egy-
egy min. 10-25 hektáros, összefüggô
foltban, és a táplálékkeresésében fon-
tos szerepet játszó, legalább 20 cm át-
mérôjû fekvô holtfát is talál. Vágásos
üzemmódban hagyásfacsoportokat ala-
kítsunk ki számára. 



Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület             www.mme.hu További gazdálkodói információk natura.2000.hu

Nyúlánk madár, hosszú farkát sûrûn billegeti. 
Hátoldala szürke, fehér szemsávval. Az alsótest 
zömében sárgásfehér, de a nászruhás hím 
egész hasoldala sárga, torka fekete. Hangja éles „dzí-dzí”. 

Hegyi billegetô     
(Motacilla cinerea)

Állandó madár. Magyarországi 
állománya stabil. 
Védett. 
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Elôfordulás
A dús aljnövényzetû er-
dôkben költ, nálunk elsô-
sorban hegy- és domb-
vidéken, patakok mentén,
továbbá a nagy folyókat
kísérô ártéri erdôkben,
idôs parkokban. 

Költés
Sûrû aljnövényzetben,
rôzserakásban, kifordult
gyökértányéron, alá-
mosott gyökerek között
építi fészkét. A hím több
fészekkezdeményt épít,
amelyek közül a tojó
béleli ki a véglegeset, 

majd ebbe rakja le 5-7
tojását. Évente kétszer
költ. A kotlási idô 13-15
nap, a fiókák 15-19 nap
után repülnek ki. 

Táplálék
Apró ízeltlábúakat 
fogyaszt. 

Apró, gömbölyded madár, rövid farkát mindig 
felcsapja. Egér módjára bujkál a rôzserakásokban, 
sûrû cserjésben, más hasonló helyeken. 
Erôs, cserregô hangon riaszt, de éneke nagyon 
dallamos, trillákkal, magas hangokkal tûzdelt. 

Ökörszem
(Troglodytes troglodytes)

Egész évben megfigyelhetô. 
Magyarországi állománya stabil. Védett. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A patakok
mentén biztosítani kell az árnyaló lomb-
koronaszint fenntartását és kerülni kell
a szennyezést okozó bolygatást. Gon-
doskodni kell a fészkelôhelyként szol-
gáló alámosott gyökerek megôrzésérôl. 

Táplálékforrás biztosítása: A legfon-
tosabb a hegyi patakok vizének szeny-
nyezéstôl (pl. növényvédôszerektôl,
gépolajtól, trágyalétôl, kommunális hul-
ladéktól) mentes fenntartása, illetve ke-
rülni kell a meder átalakítását. A magas
vaddisznólétszám miatt sok esetben
dagonyázóhelyek alakulnak ki a forrá-
soknál és a patakok mentén, ami szin-
tén kedvezôtlen a faj élôhelyének meg-
ôrzése szempontjából.

Elôfordulás
Hazánkban a közép-
hegységi patakok men-
tén szórványosan költ, 
a csapadékviszonyoktól
függô mennyiségben
(száraz években keve-
sebb). Télen inkább a
nagyobb folyók mellett
bukkan fel.  

Költés
Évente kétszer költ, elô-
ször áprilisban. Fészkét 
a partoldalon lévô gyö-
kerek közé, hidak alá, 
illetve más hasonló he-
lyekre építi. 4-6 tojást
rak, a fiókák 11-14 nap
után kelnek ki és 12-13
napig maradnak a 

fészekben. Szüleik 
a kirepülés után még 
egy hétig etetik ôket. 

Táplálék
A patakparton, kiálló
köveken keresi apró 
gerinctelenekbôl álló 
táplálékát. 

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A fakiter-
melést és az egyéb erdei munkákat (pl.
ágfa gyûjtése, fakihordás) a költési idô-
szakon kívülre (augusztus 1 – február
28.) kell idôzíteni. 

Táplálékforrás biztosítása: Az erdei
életközösségek lehetô legtermészete-
sebb állapotban tartása (pl. a természe-
tes aljnövényzet és a kidôlt fák meg-

hagyása) a legfontosabb intézkedés,
amivel segíthetjük. 

Élôhelyfejlesztés: Az élôhelynek meg-
felelô, honos cserjefajokat meg kell
hagyni az erdôállományokban. Lombos
erdôkben a fakivágások után visszama-
radó kisebb ágakat kupacokba gyûjtve
hagyjuk a területen. Az ökörszem félig
nyitott elôlappal készült, C típusú odú-
ban is megtelepedhet. 
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Kis testû, zömök madár. Az öregek 
arca és mellfoltja narancsvörös
Legtöbbször a sûrûben, rejtve mozog, 
ilyenkor halk csettegésérôl, vagy tavasszal panaszos énekérôl lehet észrevenni. 

Vörösbegy
(Erithacus rubecula) 

Egész évben megfigyelhetô. 
Magyarországi állománya 
növekvô. Védett. 
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Elôfordulás
Országszerte gyakori, de
a zárt erdôségeket kerüli.
Az olyan fás vegetációt
kedveli, ahol dús az alj-
növényzet, gazdag a
cserje- és avarszint. 

Költés
Évente egyszer költ.
Rendszerint a talajon, 
a sûrû növényzet taka-
rásában épül a fészek. 
A fészekalj április végén,
május elején teljes (4-6
tojás). A fiókák 13-14
nap alatt kelnek ki, és
ugyanennyi idô után

hagyják el a fészket is,
bár repülni ekkor még
nem tudnak. 

Táplálék
Az avarban keresi táplá-
lékát, ahol elsôsorban
rovarokat gyûjt, nyár
végén és ôsszel a fekete
bodza termését is eszi. 

Fülemüle
(Luscinia megarhynchos)

Vonuló faj. Magyarországi 
állománya stabil. Védett. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Az ökörszemnél leírtak itt is érvényesek. 

Fészkelôhelyek védelme: 0,5-1 m
magasan kihelyezett, C típusú odúban
néha megtelepszik (alapterület 12,5x
12,5 cm, a nyílás mérete 60x80 mm).
Erdôszéli házaknál lehetôleg ne tartsunk 
macskát, ne etessük a kóbor állatokat.

Táplálékforrás biztosítása: A télen az
etetôre kihelyezett vágott alma, apróra
vágott tepertô, lisztkukac stb. a vörös-
begyet is kertünkbe csalogathatja. 

Élôhelyfejlesztés: Az élôhelynek meg-
felelô, honos cserjefajok meghagyása
különösen az erdôszegélyekben, pa-
takvölgyekben, horhosokban fontos
számára.  

Elôfordulás
Hazánkban egész évben
látható. A dús aljnövény-
zetû lomberdôket, par-
kokat stb. kedveli. 

Költés
Áprilistól júliusig évente
kétszer költ. A tojó építi 

a fészket erdei út parfalá-
nak mélyedésébe, gyö-
kerek  vagy farakás közé,
gyakran egyszerûen csak
a talajra. 6-7 tojásán is
egyedül kotlik. A kotlási
idô 13-14 nap, a fiókákat
mindkét szülô eteti önál-
lóvá válásukig. A fiókák a

fészek elhagyásakor még
nagyon gyengén repül-
nek. Erdeinkben a vörös-
begy a leggyakoribb
kakukkgazda. 

Táplálék
Elsôsorban rovarokkal
táplálkozik. 

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Az aljnö-
vényzet eltávolítását, ha pl. árvízvédelmi
célból feltétlenül szükséges, a vegetá-
ciós idôn kívül kell végezni, így többek
között a fülemülék fészkei is megme-
nekülhetnek. 

Táplálékforrás biztosítása és élô-
helyfejlesztés: Parkokban a bokrok
alatt hagyjuk meg az avart, mert az ab-
ban feldúsuló gerinctelen fauna gazdag
táplálékbázist jelent. Ha bodzát is ül-
tetünk, nyár végén terített asztal várja a
fülemüléket és a poszátákat. Erdôben
törekedjünk a többszintû, gazdag alj-
növényzetû szegélyek meghagyására,
illetve kialakítására. 

Karcsú, viszonylag hosszabb farkú madár. 
Felül barna színezetû, farka és farcsíkja rozsda-
vörös. A bokrok alján szökdécsel, majd farkát
felcsapja és lassan leengedi. Kitûnô éneké-
nek strófáit emelkedô füttysorral kezdi.

Éjszaka 
is énekel.
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Énekes rigó     
(Turdus philomelos)

Vonuló faj. 
Magyarországi 
állománya növekvô.   
Védett.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A vegetá-
ciós idôben ne végezzünk az ôshonos
erdei aljnövényzetet károsító munkála-
tokat. Az elkóborló házimacskák a rigó-
félék még röpképtelen, fészekhagyó
fiókáit gyakran megfogják, amit lehetô-
ség szerint meg kell akadályozni.  

Élôhelyfejlesztés: A többszintû erdô-
szerkezet, az idôs, nagyméretû fák je-
lenléte, a gazdag cserjeszint, a természe-
tes erdôszegély, a változatos záródási
viszonyok (pl. lékek megléte), az ôs-
honos fajokból álló állomány az énekes-
madarak sokféleségét és állománynagy-
ságát növeli, mivel rendelkezésre állnak
a költéshez és a táplálkozáshoz szük-
séges élôhelyi elemek és a táplálékot
biztosító gazdag gerinctelen fauna.
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Elôfordulás
Országszerte elterjedt. A közép-
hegységi és dombvidéki erdôkben
kifejezetten gyakori, síkvidéken
elsôsorban az ártéri ligeterdôkben,
parkokban, kertvárosokban te-
lepszik meg.  

Költés
Évente kétszer költ, áprilisban és
a nyár elsô felében. A tojó 2-3 m
magasan építi fészkét ágvillában,
bokor sûrûjében. A fészekcsé-
szét sárral és a nyálával kevert
növényi anyagokkal simára ta-
pasztja. A fészekalj 4-5, kékes-
zöld alapon gyéren foltos tojás-
ból áll. A kotlás 12-13 napig tart,
a fiókák ugyanennyi idô után
hagyják el a fészket. Mivel csak
késôbb lesznek röpképesek, 
a bokrok alatt bujkálva várják
eleséget hordó szüleiket. 

Táplálék
Tápláléka zömmel csigákból 
és gilisztákból áll, de megeszi a
hernyókat, pókokat, bogarakat,
és ôsszel bogyókat is fogyaszt.
A csigákat valamely kemény 
felületû tárgyon (pl. kövön,
gyökéren) veri szét.

A fekete rigónál valamivel kisebb. Hátoldala olajbarna, hasoldala piszkosfehéres,
markáns fekete pöttyözéssel. Szárnybélése (alulról, reptében látható) narancs-
sárga. A fekete rigónál rejtettebben mozog, gyakran csak halk „cip” hangja árulja
el jelenlétét. Tavasszal viszont hangosan énekel, rendszerint fa csúcsáról vagy
más kiemelkedô pontról. Fület gyönyörködtetô énekében az egyes motívumokat
többször egymás után megismétli (pl. „klüí-klüí…tyüttyürû-tyüttyürû-tyüttyürû”). 

Állandó madár. 
Védett. 

Az énekes 
rigónál 
nagyobb.

Szárnybélése fehér, 
hangja erôs cserregés. Éneke a fekete
rigóéhoz hasonló, de strófái rövidebbek
és egyszerûbbek. Nyáron tápláléka ha-
sonló a fekete rigóéhoz, de télen sárga
fagyöngyöt is eszik.

Hasonló fajok

Léprigó       
(Turdus viscivorus)

Fenyôrigó   
(Turdus pilaris) 

Nálunk elsôsorban 
téli vendég, csak 
szórványosan
fészkel. 
Védett. 

Hazai fészkelôállománya 
nagyon kicsi és lokális, fôleg folyómenti
facsoportokban telepszik meg. Gyakori
ôszi és téli vendég. Feje és hátának alsó
fele hamuszürke, a kettô között geszte-
nyebarna sáv húzódik. Alsótestén markáns
pettyezés, okkersárga beggyel. Ôsszel és
télen bogyókkal táplálkozik. 
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Az egyik leggyakoribb hazai 
madárfaj. Az öreg hím 
tollazata fekete, csôre 
és szemgyûrûje 
aranysárga, a tojó 
sötétbarna, a fiatalok pettyesek. Éneke hangos, változatos. 

Fekete rigó 
(Turdus merula)

Állandó madár. Magyarországi
állománya növekvô.  Védett. 
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KÖLTÉS
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Elôfordulás
A meleg, bokrosokkal
tarkított domb- és hegy-
oldalak adnak otthont az
állomány zömének, de
síkvidékek bokrosaiban,
gazdag cserjeszintû ártéri
erdeinek szegélyeiben is
megtalálható.  

Költés
Évente egyszer költ, má-
jusban, rendszerint tüskés
bokorba rakott fészekben.
A 4-5 tojásból 12-15 nap
alatt kelnek ki a fiókák,
majd 11-14 nappal ké-
sôbb, még alig repülôsen 

ugrálnak szét, az öregek
még hetekig etetik ôket.  

Táplálék
Különféle hernyók, lepkék,
pókok képezik fô táplálé-
kát, de a nyár második
felétôl bogyókat is eszik.

Karvalyposzáta
(Sylvia nisoria)

Vonuló faj. Magyarországi 
állománya stabil. Védett.
Natura 2000 jelölôfaj. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fiókák védelme: A szétugrált, fészek-
hagyó fiókákat hagyjuk rejtekhelyükön,
szüleik etetik ôket! Ha a kertben kiugrál-
nak a fiókák a fészekbôl, a macskát pár
napig lehetôség szerint ne engedjük ki.

Táplálékforrás biztosítása: Télen a fe-
kete rigók is örömmel látogatják az ete-

tôket, szeretik az almát, a faggyút, a
vajat, a kisebb magvakat. 

Élôhelyfejlesztés: A kertbe kihelyezett
fürdô-itató nagy vonzerôt jelent a nyári
kánikulában a fekete rigóknak és más
kerti madaraknak is. Erkélyen a virágok
között vagy növényzettel befuttatott
házfalon fészkelôtálcát is helyezhetünk
ki számukra. 

Elôfordulás
Szinte minden fás élôhe-
lyen elôfordul, de még a
fátlan belvárosok épüle-
tein is költ. Állománysû-
rûsége a kertvárosokban,
ahol jó a táplálék-ellátott-
ság, még nagyobb, mint
az erdôkben. 

Költés
Évente kétszer-háromszor
költ. Elsô költése március-
áprilisra esik. Bokrokra,
fák ágvilláiba stb. rakja
fészkét. A fészekalj 4-5
tojásból áll, a kotlási ideje
14-15 nap, a fiókák 12-13
naposan ugrálnak szét. 

Szüleik a bokrok alatt
meghúzódó, hangosan
kéregetô, röpképtelen
fiókákat még legalább
két hétig etetik. 

Táplálék
Ízeltlábúak, giliszták, nyá-
ron bogyók, gyümölcsök is. 

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A bokros
domboldalak, a felnyíló bokorerdôk ter-
mészetes szerkezetét, gazdag szinte-
zettségét fenn kell tartani. Nyílt terüle-
teken az utakat kísérô és a patakmenti
fás-bokros társulások is fontos, meg-
ôrzendô élôhelyet jelentenek számára. 

Élôhelyfejlesztés: A fészkelôhelyek
teljes becserjésedése élôhelyét meg-
szünteti, amit a nyílt foltok fenntartásá-
val (cserjeirtás, majd legeltetés) lehet
megakadályozni. Fontos feladat az élô-
helyeit veszélyeztetô özönnövények, pl.
japán keserûfû terjedésének vissza-
szorítása is.

Verébméretû, a többi poszátafajnál 
nagyobb testû madár. Az öregek 
szürke alapszínûek, alsó-
testükön karvalymintázattal, 
ami fôként a sárga szemû hímen markáns. 
A bokorban bujkáló madarat gyakran hangos cserregése árulja el. 
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Barátposzáta     
(Sylvia atricapilla)

Vonuló. Magyarországi 
állománya növekvô.   
Védett.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A gyéríté-
sek során törekedjünk az ôshonos fa-
jokból álló alsó lombkoronaszint meg-
tartására (ha a magas törzsszám vagy
a munkálatok akadályozása miatt mé-
gis szükségessé válik, akkor is csak
gyenge eréllyel és a költési idôn kívül
távolítsuk el a cserjéket). Fontos az
erdôszegélyek természetes kialakítása, 

ôshonos cserjékkel, bokrokkal. Erdôszéli
házaknál lehetôleg ne tartsunk macs-
kát, illetve ne etessük a kóbor állatokat.
A patakmenti csalánosok, szedresek
költési idôben való visszaszorítását el
kell kerülni, mert ezzel sok barátposzá-
ta fészek menthetô meg a pusztulástól.

Táplálékforrás biztosítása: Kertünk-
be feketebodza-bokrot ültetve a poszá-
ták, füzikék és más énekesmadarak
számára terített asztalt kínálhatunk a
nyárvégi idôszakra. 
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RITKA PÁRVÁLASZTÁS KÖLTÉS ELÔFORDUL

Elôfordulás
Az egész országban és szinte
mindenféle fás-bokros élôhelyen
elôfordul. Elônyben részesíti 
a dús aljnövényzetû, üdébb,
patak menti csalánosokat,
lomberdôket, parkokat, 
nagyobb kerteket. 

Költés
Évente egy, néha két költése
van. A fészket mindkét szülô
építi, leggyakrabban szeder 
és csalán alkotta sûrûségben. 
A fészekalj rendszerint 5 tojásból
áll, melyen a szülôk 11-14 napig
kotlanak. A fiókák a kelés után
10-13 nappal hagyják el a
fészket. Ekkor még alig tudnak
repülni, ezért 2-3 hétig még
szüleik gondoskodnak róluk. 

Táplálék
Tavasszal és a költési idôben 
elsôsorban ízeltlábúakat, késôbb
bogyókat, fôként a fekete bodza
termését fogyasztja. 

A leggyakoribb poszátánk, a veréb-
nél valamivel kisebb. Barnásszürke 
alapszínû, a fején sapkával, amely 
az öreg hímeknél fekete, a tojók-
nál és a fiataloknál vörhenyes-
barna. Csengô éneke viszonylag 
rövid, de néha hosszasabb, 
csicsergô bevezetés elôzi 
meg. Erôs, csettegô hangja 
riasztásként szolgál. 

Hasonló fajok

Kis poszáta   
(Sylvia curruca)

Vonuló faj. 
Magyarországi 
állománya 
stabil.  
Védett. 

Alig kisebb 
a barátposzátánál. 
Feje szürke, sötétebb pofafolttal, 
háta barna, alsóteste fehér. Éneke eresz-
kedô „csili-csili-csili…”. Erdôszéleken, bok-
rosokban, kertekben találkozhatunk vele. 

Csilpcsalpfüzike   
(Phylloscopus collybita)

Vonuló faj. 
Magyarországi állománya 
növekvô.  Védett. 

Kis termetû, zöldesbarna színezetû 
madár, leginkább „csipcsup – csip-

csup” énekérôl, a nyár második 
felétôl pedig „hüit” hívóhangjáról 

ismerhetô fel. Országszerte 
elterjedt, szinte mindenféle erdei 
élôhelyen, vagy akár parkokban 

is találkozhatunk vele, ha vannak 
olyan háborítatlan sûrûségek, 

ahol biztonságban tud fészkelni. 
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Szürkésbarna, verébnél karcsúbb madár. Melle sötéten 
csíkos. Farkát billegtetve, gyakran „szrí-szrí” hangokat hallatva 
les egy faágról, kerítés tetejérôl, majd kiszáll egy arra repülô rovar 
után, amit a levegôben kap el, majd rendszerint ugyanoda ül vissza. 

Szürke 
légykapó  
(Muscicapa striata)

Vonuló faj. Magyarországi 
állománya csökkenô. Védett. 
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Elôfordulás
Hazánkban kis számban
fészkel a középhegységi,
hûvösebb bükkösökben
és gyertyánosokban,
rendszerint víz közelében,
fôleg patakok mentén.  

Költés
Késôn, rendszerint május
folyamán érkezik hazánk-
ba, és a fészkelés is csak
május végén, június elején
indul. Letört ág helyén
keletkezett üregben, fa-
hasadékban építi fészkét. 

5-6 tojásán a tojó egye-
dül kotlik, 13-14 napig. 
A fiókák két hetes koruk-
ban hagyják el a fészket.

Táplálék
Fôként repülô rovarokat
fogyaszt.

Kis légykapó        
(Ficedula parva)

Vonuló faj. Magyarországi 
állománya csökkenô. 
Fokozottan védett.
Natura 2000 jelölôfaj.
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Gondos-
kodni kell a számára fontos üregek,
nagyobb odvak megmaradásáról. Az
idegenhonos fajoktól mentes, az adott
ligetes erdô típusának megfelelô cserje-
és gyepszinttel rendelkezô, vegyes korú
erdô nyújt ideális, táplálékban gazdag
élôhelyet számára. 

Táplálékforrás biztosítása: Élôhelyén
minimalizálni kell a vegyszeres rovar-
irtást.

Élôhelyfejlesztés: „C” típusú odúban
megtelepíthetô, akár nagyobb lombos
fákkal rendelkezô kertekben is, ahol
„hálából” segíthet a legyek, szúnyogok
számának csökkentésében. 

Elôfordulás
Országszerte elterjedt, 
ligetes lomberdôkben,
ártéri füzesekben, par-
kokban, kertekben
fészkel. 

Költés
Évente rendszerint egy-

szer költ. Fészekalja 4-5
tojásból áll. Fészkét rend-
szerint félig nyitott faüreg-
be, épület hézagába, üres
füstifecske fészekbe, víz-
szintesen futó gerendára
építi. A kotlási idô 11-13
nap, a fiókák egy hetesen
már a fészek szélére ka-

paszkodnak, de csak
néhány nappal ezután
repülnek ki. 

Táplálék
Mindenféle repülô rovart
elkap, de hernyókat is
felcsíp az ágról vagy 
a földrôl.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Fontos az
erdei kisvízfolyások megôrzése, az azo-
kat szegélyezô idôsebb lomberdôk,
különösen a nagy, árnyékadó és az
odvas fák kímélete. Még meglévô fész-
kelôhelyein az erdôszerkezet jelenlegi
állapotának megôrzése az egyetlen

esély arra, hogy fennmaradjanak elszi-
getelt állományai.

Élôhelyfejlesztés: Az idôs, patakvölgyi
bükkösök arányának növelése a vágás-
kor emelésével, a sérült, korhadó, eset-
leg derékba tört fák visszahagyása a
záloga a megtelepedésének.  

Hátoldala barnásszürke, hasoldala 
fehér, az öreg hímek torka narancsos. 
Farkát gyakran felcsapja, de röptében 
is kivillan a farok tövénél lévô, oldalsó 
fehér folt. Riasztása halk perregés. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Meg kell ôriz-
ni az erdôk ôshonos cserjéit, a bokros
szegélyeket. Véghasználatkor az ôsho-
nos hagyásfacsoportok visszahagyása
mellett ôshonos cserjékbôl álló foltok
meghagyása (pl. szegélyeken, patakok
mentén) is segítheti az élôhelyhez kö-
tôdô fajok, köztük az ôszapó megma-
radását a területen.  

Táplálékforrás biztosítása: Erdôk kö-
zelében madáretetôkön is megjelenik,
kisebb magokat, faggyúból készült ma-
dárkalácsot tehetünk ki számára. 

Élôhelyfejlesztés: Természetes erdô-
szegélyüket, cserjeszintjüket elvesztett
erdôkbe telepítsük vissza a jellemzô
cserjéket.

A fekete-fehér mintázatú 
öreg hím könnyen felismerhetô, tarkóján széles fehér 
örvet visel. A tojó és a fiatalok hátoldala egérszürke, 
de szárnyukon viszonylag nagy fehér foltok láthatók.  

Örvös légykapó     
(Ficedula albicollis)

Vonuló faj. Hazai állománya 
növekvô. Védett. 
Natura 2000 jelölôfaj.
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Elôfordulás
Országszerte megtalál-
ható erdôs élôhelyeken,
fôként a felnyíló erdôk-
ben, bokorerdôkben,
parkokban, erdôkhöz
közeli kertekben.     

Költés
Évente egyszer költ. A pá-
rok már akár februárban
kialakulhatnak, a kívülrôl
zuzmóval borított, belül
tollakkal vastagon bélelt,
gömb alakú fészket már-
ciusban építik. A tojó áp-
rilisban rakja le 9-11 tojá-

sát, amelyekbôl 12-13
nap után kelnek ki a
fiókák, majd 18-19 
naposan repülnek ki. 

Táplálék
Ízeltlábúakkal táplálkozik,
télen magvakat és bo-
gyókat is eszik. 

Apró, gömbölyded testû, de hosszú farkú 
madár, ami röptének is sajátos, ugráló jelleget 
kölcsönöz. Hátoldala zömmel fekete, mély 
rózsaszín válltollakkal. A feje tiszta fehér 
vagy fekete oldalsáv díszíti. Szinte 
mindig kis csapatban mozog. 

Ôszapó     
(Aegithalos caudatus)

Állandó madár. Magyarországi 
állománya növekvô. Védett. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Ügyelni kell
arra, hogy egy-egy tájegységben ne
csökkenjen az idôsebb, ôshonos lomb-
erdôk aránya. Biztosítani kell a fészkelô-
helyek zavartalanságát a letermelések
megfelelô idôzítésével. Gyérítések és
egészségügyi termelések során hagyni 

kell költésre alkalmas, odvas fákat, vég-
használatkor hagyásfacsoportokat. 

Élôhelyfejlesztés: Könnyen megtele-
píthetô „B” típusú mesterséges odú-
ban, de „C” típusúba is rendszeresen
beköltözik. Növeljük a lombos állomá-
nyok természetességét a szálaló vagy
átalakító üzemmód bevezetésével. 

Elôfordulás
Legnagyobb állományai
középhegységi, idôsebb
erdeinkben vannak, de
megtalálható dombvidéki
lomberdôkben és idôs al-
földi tölgyesekben, illetve
a hullámtéri erdôkben is. 

Költés
A fészket a hím által be-
mutatott odúba építi a
tojó. 5-7, halványkék to-
jását májusban rakja le,
és 12-14 napig kotlik raj-
tuk. Közben a hím másik
tojóval is párba állhat. A
fiókák 13-17 nap után re-

pülnek ki, szüleik önállóvá
válásukig etetik ôket. 

Táplálék
Elsôsorban repülô rova-
rok, de ágakról, levelekrôl
és hûvös idôben a földrôl
is felkapja a rovarokat és
pókokat. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Az idôsebb
lombos, fôleg tölgyerdôk megôrzése (a
vágáskor emelésével, érintetlen tömbök
hagyásával), természetességének nö-
velése sok más faj mellett a kék cinege
élôhelyét is növeli.  

Táplálékforrás biztosítása és élôhely-
fejlesztés: Hasonló a barátcinegénél
írtakhoz. Mivel ezek a fajok a szénci-
negével versenyezhetnek a fészkelôhe-
lyekért (és bizonyos esetekben a táp-
lálékért), az odútelepek kialakítása
során 4-5 „B” típusú (32 mm átmérôjû
berepülô nyílással) odúra jusson egy-
egy 26-28 mm-es berepülô nyílású, „A”
típusú odú is. 

Kis termetû 
cinegefaj, jellemzô 
fekete sapkával és élesen határolt 
torokfolttal. Hátoldala egyszínû barna.

Barátcinege     
(Parus palustris)

Állandó madár. 
Magyarországi 
állománya növekvô. 
Védett.
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Elôfordulás
Országszerte elterjedt, 
fô élôhelyei az idôsebb
lomberdôk, a kertváro-
sok, parkok.    

Költés
Április elejétôl április kö-
zepéig rakja le az elsô 

tojásokat, rendszerint a
széncinegék után néhány
nappal. Kis számban
másodköltése is elôfordul
május végétôl július ele-
jéig. A kotlás 13-16 napig,
a fiókák nevelkedése 
17-22 napig (tápláléktól
függôen) tart. 

Táplálék
Jellemzôen kéregrepedé-
sekbôl, vékony ágak fel-
színérôl összeszedett
rovarokkal és pókokkal
táplálkozik, amelyeket
ôsszel és télen mag-
vakkal és termésekkel
egészít ki. 

Kis termetû cinegefaj, hátoldala zöldeskék, szárnya, farka 
és fejteteje kék, a tarkótól a torokig, valamint a szemen át
feketéskék rajzolat húzódik. Feje egyébként fehér (a fiataloké
sárga), hasa sárga. Hangja sokkal magasabb a többi cinkéénél. 

Kék cinege     
(Parus caeruleus)

Állandó madár. 
Magyarországi 
állománya 
ingadozó. Védett. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Az idôsebb
lombos állományokban az erdészeti
munkák idôzítésével biztosítani kell a
zavartalanságot a költési idôszakban. 

Táplálékforrás biztosítása: Törekedni
kell a rovarirtószerek használatának

mellôzésére, helyette odúteleppel, odvas
fák meghagyásával segítsük a rovarkár-
tevôk természetes ellenségeinek meg-
telepedését. A barátcinegék az etetôkön
is szívesen megjelennek. 

Élôhelyfejlesztés: Fakitermelés során
kíméljük az idôsebb vagy méretesebb,
odvasodó faegyedeket. „A” típusú mes-
terséges odúk kihelyezésével is segít-
hetjük a faj költését. 

Elôfordulás
Elsôsorban domb- és
hegyvidékeink lomberdei-
ben, valamint az azokkal
határos kertekben, par-
kokban, gyümölcsösök-
ben fészkel. Alföldi erdôk-
ben csak helyenként
található meg, például
idôsebb ártéri erdôkben.

Kedveli az égereseket. 

Költés
Rendszerint néhány nap-
pal korábban költ a szén-
és a kék cinegénél. A tojó
a fészket moha alapra
építi és szôrrel béleli. 7-9
tojást rak, a kotlás 13-17
napig tart, a fiókák 16-21

nap után repülnek ki.
Csak ritkán fordul elô
másodköltése. 

Táplálék
A fészkelési idôben 
elsôsorban rovarokat 
és pókokat, a költés 
után egyre több magot
és termést fogyaszt. 

Gyakran 
„sztyeerere” 

hangjáról lehet 
észrevenni jelenlétét. 
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Széncinege     
(Parus major)

Állandó faj. 
Magyarországi 
állománya 
növekvô.   
Védett.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A még alig
repülôs fiókák megjelenésekor a macs-
kát pár napig lehetôség szerint ne en-
gedjük ki. 

Táplálékforrás biztosítása: Az etetés
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az ál-
lomány átvészelje a telet, amit azután 

tavasztól szorgos hernyópusztításukkal
hálálnak meg. A madáretetô mindig
legyen macskabiztos!

Élôhelyfejlesztés: Az idôsebb, odvas
vagy odúkészítésre alkalmas fák hagyás-
faként történô meghagyása a vágáste-
rületen lehetôvé teszi, hogy a szénci-
nege és más odúlakó fajok az újulat
növekedése során minél elôbb vissza-
térhessenek költeni. 

48 49

JAN

E E E P P P K K K K K K K K E E E E E E E E E E

FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

RITKA PÁRVÁLASZTÁS KÖLTÉS ELÔFORDUL

Elôfordulás
Az egész országban elterjedt 
és közönséges, szinte minden
fás élôhelyen megtalálható, még
a nagyvárosokban is, ahol csak
elszórtan talál idôsebb fákat. 

Költés
Fészkelôhelyben nem válogatós,
akár függôleges vascsôben,
postaládában is megtelepszik. 
A fészket csak a tojó építi, az
alapja elsôsorban zöld mohából
áll, amelybe szôrbôl és más
puha anyagokból alakítja ki a
csészét. Április elsô felében rakja
le az elsô tojásokat. Fészekalja
8-10, de akár 15 tojásból is áll-
hat. A kotlás közel két hétig tart.
Ha elhagyja a fészket, betakarja
a tojásokat. Az etetésben már 
a hím is részt vesz, a fiókák 
15-22 nap elteltével repülnek 
ki. A párok egy része a nyár 
elején másodszor is költ. 

Táplálék
A vegetációs idôszakban szinte
kizárólag ízeltlábúakat, fôként
hernyókat, lepkéket, valamint
pókokat zsákmányol és azokkal
is etet, télen magokat, termése-
ket is fogyaszt. Az etetôk rend-
szeres vendége, ahol elsôsorban
a napraforgót kedveli, de
szívesen eszik a faggyúból, 
szalonnából is. 

Nagyobb termetû, majdnem 
veréb méretû cinegefaj. Legjellem-
zôbb bélyege a fehér pofát keretezô 
fekete fejmintázat, amely az egyébként 
sárga hason fekete szalagban folytatódik (a hímeknél ez a has közepén kiszéle-
sedik, a tojóknál itt keskenyebb). Háta zöldes, szárnya és farka kékesszürke, a
szárnyon fehér csíkkal. A fiatalok pofája sárga, színezetük tompább, a has köze-
pén húzódó szalag egészen gyenge. Rendkívül változatos hangkészlettel rendel-
kezô madár, a „kicsit-ér” vagy „nyitni-kék” strófán kívül számtalan egyéb variációt
is hallhatunk tôle, gyakran más cinegefajokat, esetleg csuszkát stb. is utánoz. 

Állandó madár. A hazai állomány 
enyhén növekvô. Védett. 

Elsôsorban a középhegységi és domb-
vidéki fenyvesek, idôsebb bükkösök
madara. Hangja élesen csivitelô. 

Hasonló fajok

Fenyvescinege       
(Parus ater)

Búbos cinege   
(Parus cristatus)

Állandó madár. 
Kis számú hazai 
állománya lassan 
terjeszkedik.  
Védett. 

Az Alpokalján, 
Zalában és Somogy-
ban, valamint az Északi-középhegység
egyes pontjain költ, a fenyvesekhez
kötôdik. Deres búbjáról és cserregô
hangjáról könnyen felismerhetô. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A fakuszok-
nak idôsebb erdôre van szükségük,
ezért a vágáskor növelésével, érintetlen
tömbök hagyásával, az öreg gyümöl-
csösök megôrzésével biztosíthatjuk
fennmaradásukat.   

Táplálékforrás biztosítása: Lehetôleg
csökkentsük a növényvédô szerek, fô-

leg a rovarirtószerek használatát, külö-
nösen a fészkelési idôszakban.

Élôhelyfejlesztés: Speciális fakusz-
odúk felerôsítésével (a fatörzshöz erô-
sített, felül mindkét oldalán bejárattal
ellátott odú) segíthetjük megtelepedé-
sét, de csak legalább középkorú erdôk-
ben érdemes próbálkozni, ahol a táplál-
kozási lehetôségek is adottak. 

A verébnél valamivel kisebb, 
tömzsi, rövid farkú és lábú, 
de hosszú, erôs csôrû 
madár. Hátoldala kékes-
szürke, alsóteste rozsdás színû. 

Csuszka      
(Sitta europaea)

Állandó madár. Magyarországi 
állománya növekvô. 
Védett.
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Odútelep-
pel, odvas fák meghagyásával segítsük
a rovarkártevôk természetes ellensé-
geinek megtelepedését. A sárral beta-
pasztott bejáratú mesterséges odú fe-
delének leemelésekor (odúellenôrzéskor)
vigyázzunk, nehogy a letöredezô, szá-
raz sárdarabok összetörjék a tojásokat. 

Táplálékforrás biztosítása: Lehetôleg
csökkentsük a rovarirtószerek hasz-
nálatát, különösen a fészkelési idôszak-
ban. A csuszka az etetôt is szívesen
látogatja télen, szereti a napraforgót. 

Élôhelyfejlesztés: A „B” típusú odút a
csuszka is elfoglalhatja, akár több éven
át is költhet benne. 

Elôfordulás
Jellemzôen az idôsebb
és nagyobb kiterjedésû
erdôkhöz kötôdik. 

Költés
Évente egyszer költ. A
nagyobb bejáratú odúkat
sárral tapasztva leszûkíti,

hogy nála nagyobb állat
ne férjen be. Fészekcsé-
szét nem épít, kéreg- és
levéldarabokat rak az odú
aljára. Már március végén,
április elején teljes a fé-
szekalja, amely 6-8 tojás-
ból áll. A kotlás 14-18
napig tart, a fiókák 23-25

nap után hagyják el az
odút. 

Táplálék
A fa kérgén fel és alá mo-
zogva a repedésekbôl
ízeltlábúakat gyûjt, ôsszel
és télen fôként magokat
fogyaszt.

Hívóhangja „zitty-zitty”, 
éneke hosszan vijjogó, vidám trilla. 
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A hazánkban élô két fakuszfaj
- a hegyi és a rövidkarmú fakusz -
annyira hasonlóak egymáshoz, 
hogy összevontan ismertetjük 
ôket. A csuszkával ellentétben 
csak felfelé kúsznak a fán. 

Fakuszok      
(Certhia spp.)

Állandó madárfajok. 
Védettek. 

Elôfordulás
A hegyi fakusz elsôsorban
bükkösök és lucosok
fészkelôje, de idôs ártéri
erdôkben, pl. égeresek-
ben is költ. A rövidkarmú
fakusz szárazabb, mele-
gebb erdôkben, parkokban
jellemzô, de helyenként

egymás mellett is költhet-
nek, pl. ártéri erdôkben. 

Költés
Gyakran évente kétszer
is költenek. A fészket el-
álló fakéreg mögé építik.
Az 5-7 tojásból 14-16
nap múlva kelnek ki a

fiókák, és 16-18 naposan
hagyják el a fészket.

Táplálék
A fatörzs aljáról indulva,
gyakran csavarvonalban
felfelé kúszva kutatják át
a kérget apró ízeltlábúak
után. 

hegyi 
fakusz

rövidkarmú     
fakusz
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Fészkelési
idôben a bokrok irtását kerülni kell. A
költési idôn kívül történô cserjeirtás
során is indokolt egy-egy sûrûbb bokor
megôrzése. 

Táplálékforrás biztosítása: A rovarir-
tószerek használatának mérséklése, a

gyepeket veszélyeztetô, szegényes
rovarvilággal rendelkezô idegenhonos
fajok (pl. selyemkóró, aranyvesszô) ki-
szorítása biztosítja a táplálékbázis meg-
létét.

Élôhelyfejlesztés: A természetszerû
erdôszegélyek kialakítása, a bokrokkal
tarkított legelôk karbantartása, az özön-
növények kiirtása élôhelyeket teremt a
tövisszúró gébics számára is. 

Az öreg hím aranysárga,
szárnya és farka fekete.
A tojó és a fiatal hím
alapszíne sárgászöld. 

Sárgarigó      
(Oriolus oriolus)

Vonuló faj. Magyarországi 
állománya stabil.  
Védett.
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Elôfordulás
Az egész országban el-
terjedt, gyakori fészkelô.
Szinte minden nyílt
élôhelyen megtalálható,
ahol elszórtan bokrokat
vagy kisebb fákat is talál.     

Költés
Sûrû, rendszerint tövises
bozótba építi fészkét. Csak
a tojó kotlik 14-15 napig,
a fiókák a kikelés után
14-16 nappal ugrálnak ki
a fészekbôl. Még napokig
a bokrok ágai között buj-
kálva várják az eleséggel
érkezô szüleiket. 

Táplálék
Leshelyérôl lecsapva 
elsôsorban rovarokat
zsákmányol, de olykor
gyíkokat, madárfiókákat
és rágcsálókat is fog.
Zsákmányát idônként
bokortövisre, kerítés-
drótra tûzi fel. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A költési
idôszakban végzett esetleges fakiter-
melés sok madárfaj, nyarasokban, aká-
cosokban többek között a sárgarigó
költését veszélyeztetheti, tehát ezt min-
denképp kerüljük. 

Táplálékforrás biztosítása: Töreked-
jünk a növényvédôszerek, különösen a
rovarirtók alkalmazásának csökkenté-
sére vagy akár mellôzésére mind az
erdôben, mind a gyümölcsösökben,
legalább a fészkelési idôszakban, hogy
megelôzzük a táplálékbázis hirtelen
megszûnését, vagy az esetleges mér-
gezést. Ahol van rá lehetôség, inkább
biológiai védekezési módszereket alkal-
mazzunk. 

Elôfordulás
Országszerte gyakori,
középhegységi és domb-
vidéki tölgyesekben, ár-
téri ligeterdôkben, nyara-
sokban, akácosokban,
sôt gyümölcsösökben,
parkokban is fészkel.  

Költés
Évente egyszer költ,
csésze alakú fészkét
rendszerint magasan,
ágvillába függesztve 
építi. 3-5 tojásból áll 
a fészekalja. A fiókák 
14-16 nap után kelnek 
ki és 14-17 naposan
hagyják el a fészket.  

Táplálék
Ízeltlábúak, de fôképp
hernyók (a szôrös
hernyókat is elpusztítja,
amelyeket sok más
rovarevô madár nem 
fogyaszt el) képezik 
táplálékát. Nyáron sok
gyümölcsöt is eszik (pl.
cseresznyét, bodzát). 

A feltûnô színek 
ellenére gyakran 
csak „huncut a 
bíró” flótája és 

„sréék” kiáltása 
árulja el jelenlétét. 
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Tövisszúró 
gébics      
(Lanius collurio)

Vonuló faj. Magyarországi állománya 
csökkenô. Védett. Natura 2000 jelölôfaj.

Verébnél valamivel nagyobb testû madár. 
A kiszínezett hím könnyen felismerhetô, a tojó és a fiatalok 
barnásak. Hangja orrhangú „geb”,riasztása csettegés. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Biztosítani
kell a zavarásmentességet a kotlási és
a kisfiókás idôszakban, különösen hi-
deg idôben, nehogy kihûljenek a tojá-
sok vagy a fiókák, ha megriasztva lere-
pül róluk az öreg madár. 

Táplálékforrás biztosítása: A 20. szá-
zadi állománycsökkenése elsôsorban a

mérgezések miatt következett be. A
szakemberek által mûködtetett raga-
dozómadár-etetôhelyek csökkentik az
illegális mérgezés esélyét.

Élôhelyfejlesztés: Szívesen elfoglalja a
ragadozómadarak számára kihelyezett
fészkelôládát (másfelôl gallyfészkek épí-
tésével segíti a fészket nem építô sóly-
mok megtelepedését). 

Alapszíne krémbarna, feltûnô fehér farcsíkja 
és a kéztônél fekete-türkizkék csíkozású foltja
van. Leggyakrabban harsány riasztásáról lehet
észrevenni („má-tyás”, innen a mátyásmadár név). 

Szajkó      
(Garrulus glandarius)

Állandó madár. 
Magyarországi 
állománya stabil. 
Vadászható.
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Elôfordulás
Hazánkban fôként a na-
gyobb erdôk lakója, de
fokozatosan visszafoglal-
ja az alföldi területeket is.     

Költés
A nászrepülés és a fé-
szeképítés vagy tataro-

zás már a tél derekán
megkezdôdhet, azonban
a 4-6 tojást  legtöbbször
csak március elején rak-
ják le. A fiókák 20-21
nappal késôbb kelnek ki.
Kb. másfél hónaposan
repülnek ki, de még
sokáig gondoskodnak

róluk szüleik. 

Táplálék
Mindenevô (pl. bogarak,
tojások, magok), a dö-
göt, vadászat után kint
hagyott zsigereket is
kedveli. 

A többi varjúfélétôl nagy termete,
igen vaskos, erôs csôre és hosszú, 
ék alakban végzôdô farka, valamint 
jellegzetes, de nagyon változatos, 
mély, öblös hangjai (pl. „klong-klong”) 
alapján különíthetô el. Jó alkalmaz-
kodóképességû madár. 

Holló      
(Corvus corax)

Állandó madár. 
Magyarországi állománya
ismét növekvô. Védett. 

JAN

E E P P K K K K K K K E E E E E E E E E E E E E

FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
RITKA
PÁRVÁLASZTÁS
KÖLTÉS
ELÔFORDUL

54 55

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A tölgymak-
kok terjesztésével és az erdészeti ro-
varkártevôk fogyasztásával hasznos
tevékenységet végez az erdô fennma-
radása szempontjából, ezért kímélendô
faj, különösen fészkelési idôben. Szá-
mos helyen a héják számának csökke-

nése a szajkóállomány megerôsödését
eredményezte.

Táplálékforrás biztosítása: A szajkó
szívesen látogatja a téli etetôket is, külö-
nösen a nagyobb magvakat kedveli. 

Élôhelyfejlesztés: Az ôshonos lomb-
erdôk megôrzése a szajkó számára is
megfelelô élôhelyi viszonyokat teremt. 

Elôfordulás
Országszerte megtalál-
ható, tölgyesekben, al-
földi erdôfoltokban, de
idôsebb városi parkok-
ban is költ. 

Költés
Rendkívül rejtetten költ. 
A tojó április végén 4-7

tojást rak és 16-17 napig
kotlik rajtuk, majd a hím-
mel együtt eteti a fiata-
lokat, amelyek 20-22 
nap után repülnek ki. 

Táplálék
Tavasszal és nyáron
zömmel állati eredetû 
(pl. bogarak), ôsszel és

télen inkább növényi táp-
lálékon, fôként makkon
él, amelyet a földben el-
rejt, raktároz, és ezzel a
tölgy terjedését, az erdôk
természetes felújulását is
segíti. Bár madárfiókákat
is fogyaszt, a zsákmány-
fajokat ez állományszin-
ten nem befolyásolja.



Meggyvágó      
(Coccothraustes coccothraustes)

Állandó madár. Magyarországi
állománya növekvô.
Védett.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme és élôhely-
fejlesztés: Az erdei pintynél írtak mel-
lett a meggyvágónál ki kell emelni a
gyertyán és egyes ôshonos elegyfafa-
jok (pl. madárcseresznye) jelenlétének,
arányuk természetes szintre emelésé-
nek fontosságát. Fontos, hogy az erdôk

letermelésekor a vadcseresznyét, mint 
hagyásfát megkíméljék. Az öreg, akár
elhagyatott gyümölcsök megôrzése is
segíti a faj fennmaradását. 

Táplálékforrás biztosítása: Télen gyak-
ran megjelenik etetôkön is, ahol szívesen
fogyasztja a napraforgót, tökmagot, dió-
törmeléket.

A verébnél jóval nagyobb 
testû és erôteljesebb alkatú, nagy fejû 
és vaskos csôrû madár. Alapszíne barna, 
szárnyán széles fehér szalaggal. A fiatal madár eleinte szürkéssárga, 
alul sötét pettyezéssel. A meggyvágó leggyakoribb hangja éles „cikk”. 
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Elôfordulás
Elsôsorban a kiterjedtebb
erdôket kedveli, különö-
sen, ahol gyertyánosokat
is talál, de megtalálható
ártéri erdôkben, arboré-
tumokban, nagyobb par-
kokban, gyümölcsösök-
ben is.  

Költés
Évente egyszer költ,
fészkét rendszerint fák
koronájának ágai közé
építi. A tojó májusban
rakja le 4-6 tojását, ame-
lyeken 11-13 napig kot-
lik, közben párja eteti.
Szüleik ízeltlábúakkal és
begyükben felpuhított
magokkal etetik ôket. 

Táplálék
Magokra specializálódott,
erôs csôrével a legkemé-
nyebbeket is megrop-
pantja, kedvence a
vadcseresznye és 
a gyertyán magja.
Tavasszal és nyáron 
sok ízeltlábút is 
fogyaszt. 
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Az öregek tavasszal és nyár elején fémesen 
csillogó feketék, késôbb sûrûn fehér pöttyösek. 
A fiatalok eleinte szürkésbarnák. A költési 
idôszakon kívül jellemzôen csapatosan jár, rep-
tében rövid farka és háromszög alakú szárnya tûnik fel. 

Seregély      
(Sturnus vulgaris)

Vonuló, védelemben 
részesülô faj. Magyarországi
állománya stabil. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Az odvas
fák hagyásfaként történô meghagyása
a seregély számára is fenntartja a fész-
kelési lehetôséget.  

Táplálékforrás biztosítása: Töreked-
jünk a rovarirtószerek használatának 

csökkentésére. Gyümölcsösökben sok
vegyszert kiválthatunk biológiai védeke-
zéssel. A seregélycsapatok terméstôl
való távoltartására válasszuk a riasztást,
illetve a gyümölcsvédô hálók használa-
tát a gyérítés helyett, hiszen európai szin-
ten csökkenô állományú fajról van szó. 

Élôhelyfejlesztés: A „D” típusú mester-
séges odút (a berepülô nyílás 40-46 mm)
szívesen elfoglalja. 

Elôfordulás
Országszerte gyakori
költô és átvonuló madár.
Mindenféle fás élôhelyen
megtelepszik, települé-
seken is gyakori.  

Költés
Áprilisban rakja le elsô
fészekalját, amely több-
nyire 4-6 világoskék to-
jásból áll. A párok egy
része másodszor is költ.
A kotlás 12-15 napig tart,
a fiatalok kb. 3 hét után
hagyják el az odút. 

Táplálék
Fészkelési idôben ren-
geteg rovart (pl. sáskát)
elpusztít. Nyár elejétôl 
az érô gyümölcsökre is
rájár, de a szeptemberi
nagy tömegek már 
zömmel északról érke-
zô vonulók. 
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Erdei pinty      
(Fringilla coelebs)

Állandó madár. 
Magyarországi 
állománya 
növekvô. 
Védett.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Az állomá-
nyok megôrzéséhez regionális szinten
legalább fenn kell tartani az erdôk kor-
osztályainak arányát, vagy ha lehetôség
van rá, növeljük az idôsebb, természet-
szerû erdôk arányát, ahol többek között
az erdei pinty is jobb életfeltételeket
talál.  

Táplálékforrás biztosítása: Csökkent-
sük, vagy ha lehet, mellôzzük a rovarirtó-
szerek használatát, különösen a költési
idôszakban. 

Élôhelyfejlesztés: Törekedjünk az erdôk
természetszerûségének növelésére fa-
faj összetétel, koreloszlás, szintezettség
tekintetében. Az idôsebb, természet-
szerû erdôkben az egyébként széles
ökológiai tûréshatárú erdei pinty állo-
mánya is magasabb sûrûséget ér el. 
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Elôfordulás
Az egyik leggyakoribb európai
madárfaj, hazánkban is minden-
féle erdôtípusban, továbbá
parkokban, kertvárosokban
is fészkel. 

Költés
Évente kétszer, április-májusban
és júniusban költ. A csésze alakú
fészek általában vízszintes ágon,
2-8 m magasan található, a
fészekalj rendszerint 5 tojásból
áll. A kotlási idô 12-13 nap, a
fiókák 13-14 naposan hagyják 
el a fészket. Szüleik még önálló-
sodásukig etetik ôket. 

Táplálék
Tavasszal és nyáron elsôsorban
ízeltlábúakat (pl. hernyók, levél-
tetvek, hangyák, apró bogarak)
fogyaszt. Ôsszel és télen mag-
vakra áll át, de etetôn csak 
ritkán jelenik meg. 

Veréb méretû madár. Minden 
tollruhában jellemzô rá a két széles 
fehér szárnycsík. A borvörös mellû 
és arcú hím fejteteje és tarkója acélkék. 
Névadó hívóhangja „pinty”, a költési
idôben sûrûn ismételt, ereszkedô, 
csattogó éneke betölti az erdôt. Hazánkban 

elsôsorban 
átvonuló

és téli vendég, csak 
nagyon kevés helyen 
költ. Védett. 

Zöldessárga, feketén csíkos teste, a
hím fekete sapkája és torka, valamint
jellegzetes „csuí” „csíz” hangja alapján
ismerhetô fel. Télen rendszerint kisebb-
nagyobb csapatokban látni, különösen
szereti az éger és a nyír termését.
Etetôkre is ellátogat. 

Hasonló fajok

Csíz        
(Carduelis spinus)

Fenyôpinty   
(Fringilla montifringilla)

Hazánkban 
változó 
számú 

átvonuló és 
téli vendég.  
Védett. 

Az erdei pintytôl narancssárga melle,
fehér farcsíkja és a hím esetében fekete
feje különbözteti meg. Az erdei pintynél
szívesebben látogatja az etetôket.
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Az ôshonos
cserjékben gazdag erdôszegélyek jó
költési lehetôséget jelentenek a citrom-
sármánynak is. A költési idôszakban
lehetôség szerint biztosítsuk a gyepszint
és az aljnövényzet háborítatlanságát. 

Táplálékforrás biztosítása: Idônként
a citromsármány is felkeresi a téli ete-
tôket, szívesen fogyasztja például az
etetôbôl a földre hullott napraforgót. 

Élôhelyfejlesztés: Törekedjünk a ter-
mészetes erdôszegélyek (cserjeszint)
kialakítására, a fás legelôk fenntartására
és felújítására. 

Elôfordulás
Erdôszéleken, felnyíló 
erdôkben, fás-bokros
legelôkön, alföldi erdô-
foltokban, fasorokban
országszerte gyakori.
Télen csapatokba verô-
dik, tarlón, szórón, állat-
tartó telepek környékén
keresi táplálékát. 

Költés
Évente kétszer költ. Fész-
két a földre, a növényzet
közé építi a tojó. Fészek-
alja 3-5 tojásból áll, ame-
lyen a tojó 12-14 napig
kotlik. 12-13 naposan
hagyják el a fészket a
fiókák, még röpképte-
lenül, szüleik további

két hétig etetik ôket. 

Táplálék
Tavasszal és nyáron el-
sôsorban ízeltlábúakat
(pl. hernyók, levéltetvek,
hangyák, apró bogarak)
fogyaszt. Ôsszel és télen
magvakra áll át, de etetôn
csak ritkán jelenik meg. 

Az öreg hím feje és alsóteste a költési 
idôben citromsárga, vékony barna 
csíkokkal. A többi tollruhában ke-
vesebb a sárga (de valamennyi 
mindig látszik), a barna 
csíkozás erôteljesebb.

Citromsármány       
(Emberiza citrinella)

Állandó madár. Magyarországi 
állománya stabil. Védett. 
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Éneke folytonosan ismételt 
„ci-ci-ci-ci-ci-ci-cûûû”. 
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