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Elôszó

A hazai vizes élôhelyek egyedi termé-
szeti értékek ôrzôi. Köztük különleges
helyzetben vannak a halastavak. Az
egykori mocsarak helyén kialakított,
vagy a korábban mezôgazdasági hasz-
nosítású területeken létesített, mester-
ségesen fenntartott élôhelyeket a vizes
élôhelyekre jellemzô állat- és növény-
fajok hamar benépesítik. Ebben az élô-
hely-összességben érzékeny egyensúly
uralkodik, hiszen a halastavak élôhe-
lyeinek megôrzése nagyrészt a termelés
gazdaságosságán múlik. A gazdálko-
dási döntések azonban alapvetô ki-
hatással vannak a természeti értékek
fennmaradására, gondoljunk csak egy
költési idôben végzett lecsapolásra,
vagy a nádasok késôi aratására.

Kiadványunkban a halastavakon elôfor-
duló madárfajok bemutatása mellett
azokat a gazdálkodási eljárásokat is
igyekszünk részletezni, melyektôl ked-
vezô természeti hatásokat várunk. Az
élôhelyek hosszú távú fenntartása érde-
kében kísérletet tettünk olyan javaslatok
megtételére is, melyek a madárvédelem
és a halgazdálkodás közötti konfliktu-
sok kezelésére alkalmas lehetnek.

Bízunk abban, hogy a kiadvány hoz-
zájárul a vizes élôhelyeken elôforduló
madárfajok átfogóbb megismeréséhez
és a természetvédelmi elképzelések
mögötti ok-okozati összefüggések ért-
hetôbbé tételéhez. Hiszünk abban,
hogy ezek az információk elôsegítik a
halastavak bölcs és mérsékelt haszno-
sítását, és végsô soron a halgazdál-
kodással érintett mesterséges vizes
élôhelyek természeti állapotának javulá-
sát eredményezik.

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület www.mme.hu
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Elôfordulás
Magyarországon gyakori
fészkelô, leginkább a
hínáros, sekély vizeket
kedveli. Néha áttelel. 

Költés
Sûrû vízi növényzetben
fészkel. Úszó fészket épít
hínárból, moszatokból, más
vízi növényekbôl. Május
eleje és július vége között
kétszer költ. 5-7 tojást rak.

Táplálék
Rovarlárvákat, férgeket,
apró magvakat és zöld
növényi részeket fogyaszt.
Víz alá bukva és a vízfel-
színrôl is táplálkozik. 

Legkisebb vöcsökfajunk. Háta sötétbarna,
hasa fehéres, feje, nyaka barna. Rövid
csôre tövén sárgászöld folt. Nyugalmi 
tollazatban színei fakóbbak. Magas, 
nyerítésszerû hangját inkább nászidôben
hallatja. Néha rövid pit-pit hangokat ad.

Kis vöcsök      
(Tachybaptus ruficollis)   

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

Fészkelôhelyek védelme: Halastava-
kon sokfelé költ, ahol sekélyebb, hínáros,
dús növényzetû medencéket talál. A köl-
tésidôben használt tókasza veszélyezteti
fészkeit. Jelentôs mértékû vízszintinga-
dozás fészekpusztulást okozhat.

Táplálékforrás biztosítása: A kellô oda-
figyeléssel szerves trágyázott tavakban 

elszaporodó alsóbbrendûek gazdagítják
táplálékkínálatát. 

Élôhelyfejlesztés: Az idôsebb, seké-
lyebb tavakon kialakuló hínár növényzet
a legfontosabb megtelepedése szem-
pontjából. A tórendszer éves feltöltési-
lecsapolási ütemezését, hasznosítási
technológiáját az alacsony vízszintû me-
dencék értékes élôhelyeinek megôrzésé-
hez kell igazítani. 
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Feketenyakú vöcsök
(Podiceps nigricollis)  

Vonuló. Fokozottan védett. 
Kis számú magyarországi állománya 
ingadozó. Natura 2000 jelölôfaj.

Apró réce nagyságú vöcsökfaj. 
Nászidôben feje, nyaka, háta fekete. 
Piros szeme mögött aranysárga tolldíszt visel.
Nyugalmi tollazatban a madár feketésbarna.
Hangja halk, vibráló pittyogás. 

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Halastava-
kon csak dús növényzetû, hínármezôk-
kel fedett részeken telepszik meg. A köl-
tésidôben használt tókasza megsem-
misítheti fészkeit. Költésidôben és nyári
idôszakban a nagymértékû vízszintinga-
dozásokat kerülni kell.

Táplálékforrás biztosítása: Halastava-
kon a nem ôshonos halak ivadékai és

apróbb példányai (ezüstkárász, kínai raz-
bóra stb.), valamint a hínárnövényzet haj-
tásai elegendô táplálékot biztosítanak
számára. 

Élôhelyfejlesztés: A hínárnövényzet
megôrzése alapvetô jelentôségû meg-
telepedése szempontjából. A tavak
tavaszi-nyári vízszintjének stabilitása,
egyéb emberi zavarás (etetés, trágyázás
stb.) mérséklése kiemelten fontos.

Elôfordulás 
Hínáros halastavak, 
mocsarak, szikes tavak,
árasztások madara. 
Az Alföldön elterjedtebb, 
a Dunántúlon ritkább.  

Költés
Telepesen fészkel, fôként
dankasirályok, szerkôk te-
lepéhez csatlakozik. Évente
egyszer költ, általában 4
tojást rak. A kikelô fiókák
hamar követik anyjukat.

Táplálék
Sok növényi részt fogyaszt,
de apróbb halak, rovarok,
puhatestûek is szerepelnek
étlapján. 
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Búbos vöcsök  
(Podiceps cristatus)    

Vonuló.
Védett. 
Magyarországi 
állománya stabil.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Halastava-
kon a nádszegély, parti növényzet fenn-
tartása egyéb okokból (partvédelem stb.)
is fontos. Minél szélesebb sávot hagyunk,
a búbos vöcsök megtelepedése annál
valószínûbb. A nádasok, gyékényesek
kora tavaszi irtása, égetése sok egyéb
káros hatása mellett a búbos vöcsök
megtelepedését is akadályozza. Költés-
idôben – április vége-június vége – a le-
csapolásokat vagy a nagymértékû víz-
szintingadozásokat kerülni kell.

Táplálékforrás biztosítása: Halastava-
kon az egyébként gazdálkodásra káros,
nem ôshonos halak ivadékai és apróbb 

példányai (ezüstkárász, kínai razbóra stb.)
elegendô táplálékot biztosítanak számá-
ra. Sekélyebb, könnyen hínárosodó,
idôsebb medencék kedvezôbb táplál-
kozási feltételeket teremtenek.  Nagyobb
kiterjedésû tórendszereken a több gaz-
daságban már bevált, nem halasított, de
vízzel feltöltött ún. madáretetô tavak ki-
alakítása életfeltételeit jelentôsen javítja.

Élôhelyfejlesztés: A parti sáv vízinövény-
zetének (nádasok-gyékényesek) megôr-
zése, fenntartása önmagában elegendô
megtelepedéséhez. Szaporodási idôszak-
ban az emberi zavarás, mozgás mérsék-
lése, a gazdálkodási feladatok végzésé-
nek (etetés, trágyázás stb.) helyes üte-
mezése javítja  költésének sikerességét.
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A hazánkban költô vöcsökfajok mindegyi-
kének megôrzésében jelentôs szerepet
játszanak a halastavak. Legritkább fajunk
a vörösnyakú vöcsök néhány példányos
hazai állománya leggyakrabban alföldi
halastavainkon költ.

Hasonló faj

Vörösnyakú
vöcsök    

(Podiceps griseigena)

Nagytermetû, a tôkés récéhez 
hasonló méretû vöcsökfaj. Nász-
idôben vörös-fekete tollgallért
visel. Hangja mély korrogás 
vagy – különösen párzás idején 
– nyerítésszerû kiáltás. 

Elôfordulás
Mélyebb vizû természetes 
tavak nádszegélye, halastavak,
nagyobb mocsarak. 
Magyarországon – a felsorolt
élôhelyeken – sokfelé fészkel. 

Költés
Évente egyszer költ, 
de a fészekalj pusztulása 
esetén pótköltése gyakori. 
A nyílt víz és a nádas, gyékényes 
szegélyzónájában a vízre építi
nádtörmelékbôl, hínárból egyéb
növényi maradványokból álló
fészkét. 4-5 tojást rak. 
A kikelô fiókák hamar követik
anyjukat, sokszor az szülôk 
hátán utazva pihennek.

Táplálék
Változatos. Apróbb halak, 
rovarok és növényi hajtások 
is szerepelnek étlapján. 
Táplálékválasztásánál jellemzô 
a szezonalitás. Nyáron több 
rovart fogyaszt. A zsákmány
összetételét nagyban befolyásolja
az élôhely. Halban gazdag
vizeken (halastavak), több 
kishalat, ivadékot zsákmányol.
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Nagy kárókatona    
(Phalacrocorax carbo)   

Vonuló. 
Enyhe teleken, fagymentes 
vizeken egész évben kitart.
Védelemben részesülô faj.
Magyarországi állománya 
csökkenô.
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Elôfordulás
Mélyebb vizû természetes 
tavak, halastavak, nagyobb
folyók, mocsarak. Magyar-
országon – a folyómenti
ligeterdôkben, vízben álló
fás állományokon többfelé
fészkel.

Költés
Évente egyszer költ, de 
a fészekalj pusztulása 
esetén pótköltése gyakori.
Magasabb fákon, ennek
hiányában alacsonyabb
bokrokon, esetenként nád-
ban, sôt akár növényzet-
mentes szigeteken is
fészkel. Telepeinek lét-
száma néhány tíztôl akár
több száz párig is terjed-
het. 3-5 tojást rak. A
fiókák 5-6 hetes korukig
maradnak a fészekben.

Táplálék
Halevô madár. Az elfo-
gyasztott napi mennyisé-
get sokszor eltúlozzák, 
de az mindenképpen 
jelentôs. Becslések szerint 
napi 25-40 dkg is lehet.
Fôként a 7-30 cm közötti
mérettartományban zsák-
mányol, de a nagyobb 
halakat is megpróbálja
elfogni és erôs csôrével
súlyos sebeket ejthet 
rajtuk. Gyakran csapa-
tosan táplálkozik.

Nagy termetû (vadlúd nagyságú), 
fekete madár. Fejoldala és torka, egyes 
fiatal példányok hasoldala fehér. Hangja 
mély gurgulázó, röfögésszerû. Leginkább költô- és éjszakázó helyein hallatja.
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Mit tehet a gazdálkodó?

Az 1970-es 1980-as években kezdôdô
erôteljes állománynövekedése miatt ko-
moly halastavi károsítóvá vált. Kártétele
természetes vizeken is jelentôs lehet. Je-
lenleg kártételének megelôzése és állo-
mányának ésszerû szabályozása a cél.

A halastavakon gazdálkodók fészkelését
érthetô okokból nem kívánják elôsegíteni,
sôt költési próbálkozásait meg kell akadá-
lyozni. Ehhez elegendô a március tájékán
fészekrakáshoz készülôdô, területfoglaló
madarak folyamatos emberi zavarása,
amennyiben ez egyéb természetvédelmi
érdeket nem sért. 

A kárókatona fegyveres gyérítését, riasz-
tását a természetvédelmi hatóság fel-
tételekkel engedélyezi. A vonatkozó jog-
szabályban meghatározott idôszakokban,
területeken és az ott elôírt feltételekkel
engedély nélkül is riasztható, gyéríthetô.

A kármegelôzési módszerek azonban nem
veszélyeztethetik más védett és fokozottan
védett madárfajok állományait. Fegyve-
res gyérítése leginkább a tórendszereken
lévô éjszakázóhelyeken lehet eredményes.
A gázágyúval történô riasztást hamar
megszokják, annak csak akkor van érde-
mi szerepe, ha az együtt jár a fegyveres
riasztással is. Minden esetben célszerû
egyeztetni azonban a helyi természet-
védelmi szakemberekkel, hogy ne okoz-
zunk kárt ritkább madárfajok állományá-
ban. A gazdálkodási módszerek gondos
megválasztása, a halasítások, telepítések
kármegelôzési célú tervezése is segítség
lehet. Nagyobb kiterjedésû tórendsze-
reken a több gazdaságban már bevált,
nem halasított, de vízzel feltöltött ún.
madáretetô tavak kialakítása, kedvezô
mérettartományú harmadrendû haszon-
hallal való telepítése csökkentheti kárté-
telének mértékét.

7



Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület www.mme.hu

Kis kárókatona    
(Microcarbo pygmeus)   

Vonuló. Enyhébb teleken 
nagy számban áttelel.
Fokozottan védett.
Kis számú magyarországi 
állománya növekvô.
Natura 2000 jelölôfaj.
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Elôfordulás
Folyók, mocsarak, halas-
tavak. Kis elterjedésû faj,
mely Magyarországon az
1980-as évek végén jelent
meg újra rendszeres
fészkelôként, elôször 
a Tisza-tavon. Mára sok-
felé megtelepedett az
Alföldön, de dunántúli
telepei is ismertek. 

Költés
Telepesen fészkel.
Klasszikus költôhelyei
vízben álló bokrok, ritkán
fák. Újabban nádasokban
is jelentôs létszámban
fészkel. Leginkább nád-
ban lévô vegyes gémko-
lóniákban telepszik meg.
Évente egyszer költ,
májusban, június elején.
4-6 tojást rak, fiókái 5 he-
tesen hagyják el a fészket. 

Táplálék
Elsôsorban halevô, 
de vízirovarokat, piócákat
is fogyaszt. Méreténél
fogva csak kisebb halakat
(5-10 cm) zsákmányol.
Többnyire egyedül
halászik. 

A kárókatonánál jóval kisebb 
kb. feleakkora. Tavasszal feje 
és nyakoldala barnás színezetû.  
Nagytermetû rokonával ellentétben 
csöndes, hangját ritkán hallani.
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Nagy náda-
sokkal rendelkezô halastavakon az ara-
tatlan részek fenntartása több más
madárfaj védelme miatt is elsôdleges
(nagy kócsag, kanalasgém stb.) Költôhe-
lyén a tó lecsapolása vagy egyéb okból
jelentkezô nagymértékû vízszintcsökke-
nés a költés sikertelenségét okozza. A
nádaratás megkezdése elôtt fontos helyi
természetvédelmi szakemberrel történô
egyeztetés a telep pontos helyének meg-
határozása érdekében. A hosszú évek
során aratatlan nádas kiritkul, pusztul
ezért nagyobb vágatlan nádfoltokat in-
dokolt meghagyni a közelben, hogy al-
ternatívát biztosítsunk új telep kialaku-
lásának. A nádas égetése a telepek
közelében nem engedhetô meg, de ez a
tevékenység mindenütt engedélyköteles.

Táplálékforrás biztosítása: Halastava-
kon az egyébként gazdálkodásra káros,
nem ôshonos halak (ezüstkárász, kínai
razbóra stb.) ivadékai és apróbb példá-
nyai elegendô táplálékot biztosítanak
számára. Sekélyebb, könnyen hínároso-

dó, idôsebb tavak kedvezôbb táplálko-
zási feltételeket teremtenek. Ivadékne-
velô és elônevelô tavakon létszámának
gyarapodása miatt több gazdálkodó je-
lezte jelentôs kártételét. Nagyobb kiter-
jedésû tórendszereken a több gazda-
ságban már bevált, nem halasított, de
vízzel ellátott ún. madáretetô tavak kiala-
kítása életfeltételeit jelentôsen javítja, az
általa okozott kárt mérsékli. Nagyobb
rokonával ellentétben táplálékszerzése
során a mozaikos, vízinövényzettel tagolt
tavakat részesíti elônyben. Nagy, nyílt vizû
tavakon ritkábban jelenik meg. Az iva-
déknevelésnél és elônevelésnél azt a
tényt is érdemes figyelembe venni, hogy
a faj kis mélységben, fôleg partközelben
halászik. Vonulási, telelési szokásaihoz
alkalmazkodva, a késleltetett ivadék ki-
helyezés vagy hosszabb elônevelési idô
is megfelelô módszer esetleges kártéte-
lének megelôzése szempontjából.

Élôhelyfejlesztés: Nagyobb kiterjedésû
tavakon a nádasok megôrzése és fenn-
tartása sok egyéb faj mellett a kis káróka-
tona költési lehetôségeit is javítja.
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Szürke gém   
(Ardea cinerea)   

Vonuló. Enyhébb teleken 
nagy számban áttelel.
Védett.
Magyarországi állománya stabil. 

Elôfordulás
Táplálkozó példányai 
minden vizes helyen, 
sôt vizektôl távolabb 
is láthatók. 

Költés
Telepesen fészkel. 
Leggyakoribb költôhelyei
a folyómenti, víz közeli
erdôk. Évente egyszer
költ, 4-5 tojást rak.

Táplálék
Halas vizekben és gyepe-
ken, szántókon egyaránt
táplálkozik. Lesben állva vár
a zsákmányra. A halak mel-
lett rágcsálókat, békát, csi-
gát, vízirovarokat fogyaszt. 

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Halastava-
kon ritkán telepszik meg. Fôként évek
óta vágatlan, bokorfüzekkel vegyes ná-
dasokban fordulhat elô költése. Költés-
idôben kerülni kell a tavak erôs vízszint-
ingadozását.

Táplálékforrás biztosítása: Halastava-
kon az egyébként gazdálkodásra káros, 

nem ôshonos halak (ezüstkárász, kínai
razbóra stb.) elegendô táplálékot biztosí-
tanak számára. A tenyésztett halakat is
fogyasztja. Régebben komoly károsító-
ként emlegették, állománynagysága és
változatos táplálékszerzési stratégiája
miatt azonban nem okozhat problémát a
gazdálkodók számára.

Élôhelyfejlesztés: Halastavakon általá-
ban elegendô élôhely (táplálkozóhely) áll
rendelkezésére. 

Legnagyobb termetû gémfajunk. Teste kékes-
szürke, feje, nyaka fehér, fejoldalán fekete sáv 
látható. Repülése közben gyakran jellegzetes rekedt 
kiáltást hallat. Költôhelyén hangosabb, korrogó, röfögô hangot ad. 
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JAN

E EP PK K K K K E E E E E

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

Vörös gém  
(Ardea purpurea)   

Vonuló madár. 
Fokozottan védett.
Magyarországi állománya kis számú, 
de stabil. Natura 2000 jelölôfaj.
A szürke gémnél kisebb, sötétebb színezetû madár. Háta,
szárnya sötétszürke, melle és nyaka vörösesbarna. Nyakán
hosszanti fekete sáv húzódik. Nem hangos madár, legtöbb-
ször felröppenése közben hallat egy magas kreekk hangot.

Elôfordulás
Nádas, gyékényes 
mocsarak, halastavak, 
holtágak fészkelôje. 
Hazai állományának 
zöme az Alföldön költ. 

Költés
Avas nádasokban 
és sûrû vízinövényzetben
egyaránt megtelepedhet.
Évente egyszer költ, 
4-6 tojást rak.

Táplálék
Kevesebb halat fogyaszt,
mint a szürke gém. Vízi-
rovarok és lárváik, békák,
gôték képezik fô táplálé-
kát. Szántókon, gyepeken
rovarokat, kisebb rágcsá-
lókat zsákmányolnak. 

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Jelentôsebb
kiterjedésû nádas halastavakon gyakran
telepszik meg. Az aratatlan részek fenn-
tartása elsôdleges fontosságú. A nádas
égetése a telepek közelében nem enged-
hetô meg.

Táplálékforrás biztosítása: Halastava-
kon a nem ôshonos halak (ezüstkárász,
kínai razbóra stb.) példányai, rovarok,

kétéltûek elegendô táplálékot biztosíta-
nak számára. A több gazdaságban már
bevált, nem halasított, de vízzel feltöltött
ún. madáretetô tavak kialakítása élet-
feltételeit jelentôsen javítja.

Élôhelyfejlesztés: Halastavakon általá-
ban elegendô élôhely áll rendelkezésére. 
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Nagy kócsag  
(Ardea alba)   

Vonuló. Enyhe teleken 
nagy számban áttelel.
Fokozottan védett. 
Magyarországi 
állománya növekvô.
Natura 2000 jelölôfaj.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Nagyobb, je-
lentôsebb kiterjedésû nádas halastava-
kon gyakran telepszik meg. Az aratatlan
részek fenntartása több más madárfaj
(vörös gém, kanalasgém stb.) védelme
miatt is elsôdleges. Költésidôben – április
vége-június vége – a lecsapolásokat
vagy a nagymértékû vízszintingadozá-
sokat kerülni kell. A nádas égetése a
telepek közelében nem engedhetô meg,
de az másutt is engedély köteles tevé-
kenység. Az avas nádas néhány év után
alkalmatlanná válik számára, mivel az ki-
ritkul, töredezik, ezért új kolónia kiala-
kulását elôsegíthetjük más helyen meg-
hagyott vágatlan nádterületekkel.

Táplálékforrás biztosítása: Halastava-
kon az egyébként gazdálkodásra káros,
nem ôshonos halak (ezüstkárász, gyön-
gyös razbóra stb.) kisebb, nagyobb
példányai, rovarok, kétéltûek elegendô
táplálékot biztosítanak számára. 
A több gazdaságban már bevált, nem
halasított, de vízzel feltöltött ún. madár-
etetô tavak kialakítása életfeltételeit jelen-
tôsen javítja. Táplálékszerzése során a
sekély, mozaikos, vízinövényzettel tagolt
tavakat részesíti elônyben. Sokszor lát-
ható hasig a vízben gázolva. 

Élôhelyfejlesztés: Halastavakon általá-
ban elegendô élôhely (táplálkozóhely) áll
rendelkezésére. Jelentôs fejlesztés szá-
mára a már termelésbôl kivont tavakon a
csapadékvíz, a belvíz befogadása, sekély
vizû elöntések kialakítása.
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Karcsú, nagy termetû, 
hófehér madár. Lába barnás-
fekete. Nászidôben a vállán
hosszú dísztollakat visel.  
Hangját ritkán hallani, leginkább
megriasztva, felröppenésekor 
kiált egy rövid, mély krá hangot.

Elôfordulás
Nádas, gyékényes mocsarak, 
halastavak, természetes tavak
fészkelôje. A hazai természet-
védelem címermadara. Állomá-
nya az 1970-es évektôl erôsen 
gyarapszik, mára az Alföldön és 
a Dunántúlon egyaránt elterjedt
fészkelô. A vizes helyek mellett,
egyre inkább szántóföldeken,
száraz gyepeken keresi táplálé-
kát. Néha több tucat nagykócsag 
is megfigyelhetô egy-egy 
lucernatáblán. 

Költés
Telepesen fészkel. A párok száma
néhány tíztôl több százig is változ-
hat. Avas nádasokban alakít ki
költôtelepeket. Újabban kisebb
nádfoltokban is megtelepszik.
Legtöbbször más gémfajok köze-
lében fészkel, de tiszta telepei is
ismertek. Évente egyszer költ.
Áprilisban már teljes fészekaljon
ül. Általában 3-4 tojást rak. 

Táplálék
Apróbb halak képezik fô táplálé-
kát. Vízirovarok és lárváik, békák,
gôték is gyakran szerepelnek 
étlapján. Gyakran táplálkozik
szántóföldeken, ahol fôleg 
mezei pockot fogyaszt.
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Kis kócsag 
(Egretta garzetta)   

Vonuló. 
Fokozottan védett.
Magyarországi 
állománya stabil.
Natura 2000 jelölôfaj.

Elôfordulás 
A Tisza mentén és 
a Hortobágyon, de 
a Körösök vidékén, a
kiskunsági mocsarakban,
sôt a Dunántúlon is
fészkel.

Költés
Telepesen fészkel. 
Elsôdleges költôhelyei 
a folyómenti erdôk. 
Költhet bokorfüzekkel 
vegyes avas nádasban 
is. Évente egyszer költ,
fészekalja 3-6 tojásos.

Táplálék
Táplálkozóhelyei a sekély
vizû elöntések, holtágak,
kubikgödrök. Ahol mé-
lyebb a víz, ott a partról
vagy víz fölé hajló ágról
vadászik. Elsôsorban apró
halak, vízirovarok és lár-
váik képezik táplálékát.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Halastava-
kon viszonylag ritkán telepszik meg. A
fás szárú növényzet védelme, a telep
környékén a nádégetések elhagyása biz-
tosíthatja költôhelyének védelmét.

Táplálékforrás biztosítása: Jelentôs fej-
lesztés számára a sekély vizû elöntések

kialakítása. Fontos táplálkozóhelyei a le-
csapoló és feltöltô csatornák. A karban-
tartási tevékenységek során meg kell
hagyni néhány a vízfelszín fölé hajó
bokrot, ami leshelyül szolgálhat számára.

Élôhelyfejlesztés: Nagyobb kiterjedésû
tavakon a nehezen megközelíthetô hely-
re történô fa- (tölgy, kôris, éger stb.) és
cserjetelepítés elôsegítheti megtelepe-
dését.

Kisebb testû, karcsú gémfajunk. Tollazata hófehér, 
lába fekete, lábujjai sárgák. Hangját – éles khre
kiáltás – ritkán hallani. 
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Elôfordulás
Az alföldi mocsarakban,
folyómenti ligeterdôkben,
halastavak környékén, de
a Dunántúlon is fészkel. 

Költés
Telepesen fészkel. 
Halastavak facsoportjain
is megtelepszik, és egyre
gyakoribb az öreg náda-
sokban való költése.
Évente egyszer költ, 
3-5 tojást rak. 

Táplálék
Fôként alkonyatkor, éjjel
keresi táplálékát: békákat
zsákmányol, de sok rovart
és kishalat is eszik. Közvet-
lenül a parton vagy víz fölé
hajló ágról, nádcsomóról
vadászik. Gyakran látni a
halastavak etetôkaróin.

Bakcsó
(Nycticorax nycticorax)  

Vonuló.
Fokozottan védett. 
Magyarországi állománya 
stabil. Natura 2000 jelölôfaj.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Halastava-
kon fôként az évek óta aratatlan, bokor-
füzekkel vegyes részeken fészkelhet,
ezek megôrzése fontos számára. A ná-
das égetése nem engedhetô meg.

Táplálékforrás biztosítása: Jelentôs fej-
lesztés számára a sekély vizû elöntések
kialakítása. A csatornák karbantartási te-

vékenysége során meg kell hagyni né-
hány közvetlenül a vízfelszín fölé hajó
bokrot, ami leshelyül szolgálhat számára. 

Élôhelyfejlesztés: A bokorfüzesekkel
tarkított nádasok megôrzése és fenntar-
tása, valamint a zavartalan részek fásí-
tása, cserjésítése elôsegítheti megtelepe-
dését.
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Zömök, rövid lábú gém. Háta zöldesen 
csillogó fekete, alsóteste sárgásfehér. 
Fejteteje fekete. Hangját – kvakk-kvakk kiáltás –
leginkább estefelé, röptében hallatja.
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Elôfordulás
Nádas mocsarak, halas-
tavak, holtágak, nádsze-
géllyel kísért csatornák,
kubikgödrök, kisvízfolyások
fészkelôje. Országosan 
elterjedt fészkelô. 

Költés
Szélesebb nádszegély-
ben, nádfoltban bárhol
megtelepedhet. Magá-
nyosan fészkel. Évente
egyszer költ, fészekalja 
5-7 tojásból áll. 

Táplálék
Fôként vízirovarokat és
azok lárváit fogyasztja, de
békákat, gôtéket és apró
halakat is zsákmányol.
Vízpartról, víz fölé hajló
nádról, ágakról vadászik. 

Törpegém
(Ixobrychus minutus)

Vonuló. Ritkán áttelel.
Fokozottan védett.  
Magyarországi állománya 
stabil. Natura 2000 jelölôfaj.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Halastava-
kon sokfelé megtelepszik, ahol kellô mé-
retû nádast talál. A tavakon a partvédelmi
funkciót betöltô nádszegély meghagyása
elegendô számára. A nádasok égetése,
kései aratása megfosztja költôhelyeitôl.

Táplálékforrás biztosítása: Halastava-
kon a rovarok, apró halak, kétéltûek ele-
gendô táplálékot biztosítanak számára.

Élôhelyfejlesztés: A természet- és ma-
dárbarát nádkezelés (az idôben – február
végéig – befejezett aratás, a kisebb-
nagyobb aratatlan részek fennhagyása,
a nádrizómák kímélete és a növényzet
megújulásának elôsegítése) hozzájárul
megtelepedéséhez. 

JAN
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Legkisebb gémfajunk. A hím háta, 
fejteteje sötét, feketés, szárnyfedôi, 
hasa sárgák. A tojó felül sötétbarnán, 
alul sárgán sávozott. Csôre sárgás, 
lába zöld. Hangja ugatásszerû, 
ismétlôdô ulb-ulb. 
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Üstökösgém
(Ardeola ralloides)

Vonuló.   
Fokozottan védett. 
Magyarországi állománya kis 
létszámú, ingadozó nagyságú, 
sebezhetô. Natura 2000 jelölôfaj.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Nagy náda-
sokkal rendelkezô halastavakon, a bo-
korfüzekkel vegyes részeken fordulhat
elô költése. Az aratatlan részek fenntar-
tása elsôdleges fontosságú. A nádas
égetése a telepek közelében nem en-
gedhetô meg. Költésidôben a vízszint-
ingadozás veszélyes lehet számára. 

Táplálékforrás biztosítása: Jelentôs fej-
lesztés számára a sekély vizû elöntések

kialakítása. Fontos táplálkozóhelyei a ta-
vak lecsapoló és feltöltô csatornái. Itt a
karbantartási tevékenységek során meg
kell hagyni néhány, a vízfelszín fölé hajló
bokrot, ami leshelyül szolgálhat számára. 

Élôhelyfejlesztés: Nagyobb kiterjedésû
tavakon a bokorfüzesekkel tarkított ná-
dasok megôrzése és fenntartása költési
lehetôségeit javítja.

Elôfordulás 
Fôleg a Tisza mentén 
és a Hortobágyon, de 
a Körösök vidékén, a
kiskunsági mocsarakban,
sôt a Dunántúlon is költ.

Költés
Telepesen fészkel. Költô-
helyei a folyómenti erdôk,
de megtelepszik az avas
nádasban is. Évente egy-
szer költ, 4-6 tojást rak. 

Táplálék
Fô táplálkozóhelyei a
sekély vizû elöntések.
Vízirovarok képezik fô 
táplálékát. Kisebb halak,
békák, rákok is szerepel-
nek étlapján.

JAN
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Kistestû gémfajunk. Teste zsemleszínû, 
szárnya fehér. Hangját költôhelye közelében 
hallatja, mely halk kvaar kiáltás. 
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Elôfordulás
Mocsarakban, halastavak,
holtágak, csatornák széle-
sebb nádszegéllyel ren-
delkezô részein sokfelé
elôfordul.

Költés
Fôként nádasban költ. 
Kisebb nádfoltokban, 
mocsarakban, gyakran
gyékényes, sásos társu-
lásokban is fészket rak.
Magányosan fészkel.
Évente egyszer költ, fé-
szekalja 4-6 tojásból áll. 

Táplálék
Elsôsorban költôhelye
közelében, sûrû vízi-
növényzetben keresi 
táplálékát. Fôként bé-
kákat, kisebb halakat,
gôtéket, vízirovarokat 
fogyaszt.
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Halastava-
kon sokfelé megtelepszik, ahol kellô mé-
retû nádast talál. A tavak partszegélyén
szélesebb nádcsík meghagyása elegen-
dô számára. A nádas kora tavaszi ége-
tése, kései aratása megfosztja költôhe-
lyeitôl.

Táplálékforrás biztosítása: Halastava-
kon a rovarok, apró halak, kétéltûek ele-
gendô táplálékot adnak számára. 

Élôhelyfejlesztés: A természet- és ma-
dárbarát nádkezelés, nádgazdálkodás
elôsegíti megtelepedését. Február végéig
be kell fejezni az aratást és több éves
rotációban hagyni kell aratatlan részeket.

Nagy termetû, barnás színezetû gémfajunk. Tollazata sûrûn 
pettyezett, sávozott. Lába zöldessárga. Hangja jellegzetes, 
kéttagú mély kürtszó, mintha egy üres üvegbe fújnánk.

Bölömbika
(Botaurus stellaris)

Vonuló. Kis számban 
rendszeresen áttelel. 
Fokozottan védett.
Magyarországi állománya enyhén
csökken. Natura 2000 jelölôfaj.
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Batla
(Plegadis falcinellus)

Vonuló. 
Fokozottan védett.
Magyarországi állománya 
rendkívül kis számú, ingadozó.
Natura 2000 jelölôfaj.

Elôfordulás
Mocsarak, halastavak 
ritka fészkelôje.

Költés
Leginkább kisebb tele-

pekben fészkel. Fákon,
bokrokon és avas 
nádasban egyaránt 
elôfordul fészkelése.
Évente egyszer költ, 
általában 4 tojást rak. 

Táplálék
Sekély elöntéseken 
vízben gázolva keresi 
táplálékát. Sok férget,
piócát, és vízirovart, 
csigát eszik. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Nádas halas-
tavakon telepedhet meg, leginkább ott,
ahol más fajok (gémek, kanalasgém, kis
kárókatona) telepei találhatók. Az aratat-
lan részek fenntartása fontos számára.
A nádas égetése nem engedhetô meg.
A vízszint jelentôs ingadozása komoly
veszélyeztetô tényezô. Emberkerülô ma-
dár, megtelepedése esetén a zavarást
mellôzni kell. Megtelepedésérôl értesíteni
kell a természetvédelmi ôrszolgálatot.

Táplálékforrás biztosítása: A nem hala-
sított, de vízzel feltöltött ún. madáretetô
tavak kialakítása életfeltételeit jelentôsen
javítja. 

Élôhelyfejlesztés: Jelentôs fejlesztés
számára a már termelésbôl kivont ta-
vakon a sekély vizû elöntések biztosítása.
A természetbarát nádgazdálkodás alka-
lmazása alapvetô jelentôségû számára. 

Távolról egyszínû feketének tûnik, közelebbrôl bíborosan 
csillogó a tollazata. Csôre jellegzetesen lefelé görbül. 
Nyújtott nyakkal repül. Hangját ritkán hallani.
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Kanalasgém  
(Platalea leucorodia)  

Vonuló.
Védett. 
Kis létszámú magyarországi 
állománya ingadozó.
Natura 2000 jelölôfaj.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Nagyobb, je-
lentôsebb kiterjedésû nádas halastava-
kon gyakran telepszik meg. Az aratatlan
részek fenntartása több más madárfaj
(vörös gém, nagy kócsag stb.) védelme
miatt is elsôdleges.  Költésidôben – már-
cius vége - június vége között – a lecsa-
polásokat vagy a nagymértékû vízszint-
ingadozásokat kerülni kell. A nádas ége-
tése a telepek közelében nem engedhetô
meg, de az másutt is engedélyköteles.
Az avas nádas néhány év után alkalmat-
lanná válik számára mivel kiritkul, töre-
dezik, ezért új helyet keres magának. Az
új kolónia kialakulását elôsegíthetjük más
helyen meghagyott aratatlan nádasokkal.

Táplálékforrás biztosítása: A csapolás
vagy feltöltés alatt álló tavak sekélyebb
vizei a legfontosabb táplálkozóterületei.
Jelentôs fejlesztés számára a már ter-
melésbôl kivont tavakon a csapadékvíz,
a belvíz befogadása, sekély vizû elönté-
sek biztosítása.

Élôhelyfejlesztés: Halastavakon általá-
ban elegendô élôhely (táplálkozóhely) áll
rendelkezésére. Fészkelôtelepei közelé-
ben a tojásrakás és a kotlás idején a nyu-
galom, az emberi zavarás mérséklése
számára is fontos tényezô. A meglévô
nádasok védelme, a természetbarát nád-
gazdálkodás alapvetô jelentôségû a faj
szempontjából.  A nádaratások megkez-
dése elôtt – ahogy más fajok esetében is
– célszerû természetvédelmi szakember-
rel egyeztetni.
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Nagytermetû, fehér madár. Csôre
jellegzetes kanálalakban végzôdô.
Lába fekete. Nászidôben a tarkón
üstökszerû, felmereszthetô tolla-
zatot visel. Nyújtott nyakkal repül,
akár a gólyák. Hangját ritkán hal-
lani, költésidôben mély torokhang.
Kirepülés után a táplálékot kérô
fiókák hangosabbak, vékony
hangon sípolnak.

Elôfordulás
Nagyobb, nádas, gyékényes mo-
csarak, halastavak, természetes
tavak fészkelôje. Állománya az
1980-as évektôl megerôsödött,
ma az Alföld és a Dunántúl jelentô-
sebb vizes élôhelyein többfelé költ. 

Költés
Telepesen fészkel. Nagyobb, tiszta
telepei is ismertek, de gyakrabban
gémfélékkel együtt, azok közelé-
ben költ. Avas, felnyíló (babásodó)
nádasokban alakulnak ki költô-
telepei. Megfelelô helyeken fákon,
bokrokon is fészkel. Évente
egyszer költ. Április második
felében már teljes fészekaljon 
ül. Általában 3-5 tojást rak. 

Táplálék
Különleges csôre meghatározza
táplálkozását. Általában csapa-
tosan, sekély vizeken vadászik, 
gázolva, fejét folyamatosan jobb-
ra-balra mozgatva. Elsôsorban
apróbb élôlényeket – vízirova-
rokat, lárvákat, férgeket, ebihalat
stb. – fogyaszt. Alkalmanként 
kis méretû halak is elôfordulnak 
táplálékában.
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Nagy lilik  
(Anser albifrons)   

Ôszi-tavaszi 
átvonuló. 
Csak kemény 
telek esetén, 
táplálék és biztonságos, 
fagymentes éjszakázóhely 
hiányában vonul el. 
Vadászható 
(október 1. - január 31.)
Magyarországon telelô, 
átvonuló állománya 
növekvô. 
Natura 2000 
jelölôfaj. 

Mit tehet a gazdálkodó?

Élôhelyfejlesztés: Halastavakon éjsza-
kázó csapatok nyugalmának biztosítása
a legfontosabb teendô. A nagy gyüleke-

zôhelyeken történô vadászat, az éjszakai
munkavégzések, reflektorozás hamar tá-
vozásra késztetik a ludakat.
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Ôszi-tavaszi átvonuló, fokozottan védett. Ma-
gyarországon évente 40-120 egyed vonul át.
Valamivel kisebb, mint a nagy lilik, de ez a
szabadban távcsô nélkül nem érzékelhetô.
Csôre rózsaszínû, fehér homlokfoltja felnyúlik
a fejtetôre. Szemgyûrûje élénksárga. Álta-
lában nagy lilik csapatokban tûnik fel. Fôként
az Alföldön vonul át, de újabb megfigyelései
a Dunántúlról is adódnak. Világszerte veszély-
ben lévô faj, ezért felelôsségünk fokozott a
hazai átvonulók nyugalmának biztosítása
érdekében.

Hasonló faj

Kis lilik 
(Anser erythropus)

Kisebb és sötétebb színû, 
mint a nyári lúd. Csôre rózsa-
színû, fölötte fehér homlokfolt.
Lába narancssárga. Az idôsebb
madarak hasán fekete kereszt-
foltok vannak. A fiataloknál a 
fehér homlokfolt és fekete 
hasfoltok hiányoznak. Hangja
csengô lii-lik kiáltás. Nagy 
csapatokban mozog, hangját
folyamatosan hallatja.

Elôfordulás
Nagyobb számban az Alföldön
vonul át, de ma már – vonulási
idôben – a Dunántúlon is a 
leggyakoribb vadlúdfaj. 

Költés
A tundrák fészkelôje. Általában 
5-6 tojást rak. 

Táplálék
Növényevô, legelô madár, de 
a tarlókon elhullott gabonamag-
vakat is fogyaszt. Csapatai a
vizeken éjszakáznak, majd reggel
indulnak a környezô szántókra,
gyepekre.  Napközben, déltájt újra
a vizekre húznak, majd délután
megint a táplálkozóterületekre.
Késô este, gyakran már sötétben
térnek vissza éjszakázóhelyeikre. 
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Nyári lúd
(Anser anser) 

Csak kemény telek esetén, 
táplálék hiányában vonul el. 
Vadászható 
(október 1. - december 31.)
Magyarországi állománya
növekvô. Natura 2000 jelölôfaj.
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Elôfordulás
Nagyobb, nádas,
gyékényes mocsarak, 
halastavak, természetes
tavak fészkelôje. 
Állománya az utóbbi 
években jelentôsen nôtt,
2012 óta vadászható faj. 

Költés
Magánosan, párban költ.
Költôhelyei elsôsorban 
nádasok, de egyéb vízi
növényzetben is
megtelepszik. Március
elején már tojásokon ül.
Általában 5-6 tojást rak. 

Táplálék
Növényevô, legelô madár.
A költôterület közelében 
a vízinövények zsenge 
hajtásait fogyasztja,
késôbb messzebb 
kijár legelni, gyepekre,
vetésekre, tarlókra.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Az aratatlan
nádas részek fenntartása elsôdleges.
Költésidôben a vízszintingadozásokat
kerülni kell. A nádas égetése nem enged-
hetô meg. A nádasok aratását fészkelô-
helyein hideg teleken február elsô 10
napjában, enyhe teleken viszont akár
már január közepén be kell fejezni.

Táplálékforrás biztosítása: A vízinö-
vényekkel benôtt halastavakon minden-
felé talál táplálékot, a füves gátakat gyak-
ran családostól, csapatostól legeli.  

Élôhelyfejlesztés: A természetbarát
nádgazdálkodás és az avas nádasok
környékén a nyugalom biztosítása fontos
számára.

Legnagyobb termetû lúdfajunk. Szürkés 
színû, vállai világosak (szôke liba). Hangja 
a házi lúdéval azonos, jellegzetes gágogás.
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Mit tehet a gazdálkodó?

Élôhelyfejlesztés: A halastavakon éjsza-
kázó csapatok nyugalmának biztosítása
a legfontosabb teendô. Világszerte ve-

szélyben lévô faj, ezért felelôsségünk
fokozott a hazai átvonulók nyugalmának
biztosítása érdekében.

JAN
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PÁRVÁLASZTÁS
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Vörösnyakú lúd
(Branta ruficollis)  

Ôszi-tavaszi átvonuló. 
Fokozottan védett. 
Magyarországi vonuló állománya 
növekvô. Világállománya veszé-
lyeztetett. Natura 2000 jelölôfaj.

Elôfordulás
Fôként az Alföldön vonul,
de a Dunántúlról is vannak
megfigyelései. Az utóbbi
években gyakoribbá vált
hazánkban, egyes esetek-
ben több száz példány 

tartózkodik nálunk. Elôfor-
dulásainak gyarapodását
a vonulási útvonal vál-
tozásának tulajdonítják.

Költés
A nyílt és az erdôs tundrák
fészkelôje Északnyugat-

Szibériában. Általában 
3-6 tojást rak. 

Táplálék
Növényevô, elôszeretettel
gyepeken legel, de tarló-
kon is táplálkozik. 

Közepes termetû, színes lúdfaj.
Testoldalán fehér sáv fut végig. 
Nyakának elülsô része és a nyak-
oldal barnásvörös. Lába, csôre 
fekete. Hangja gyorsan ismétlôdô 
éles kiáltás. Általában nagy lilik 
csapatokban tûnik fel, de nagyobb
számú csoportjai gyakran elkülönülnek.
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Tôkés réce  
(Anas platyrhynchos)  

Állandó madarunk. 
Az északabbra költô 
példányok nagy számban 
telelnek hazánkban.
Vadászható 
(augusztus 15. - január 31.)
Magyarországi 
állománya stabil.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Halastava-
kon gyakran telepszik meg. A parti
nádas sáv megóvása fontos számára.
A növényzet égetése csökkenti költési
lehetôségeit. A gátak, rézsûk kaszálá-
sát költésidôn kívül, nyár közepétôl kell
végezni. 

Táplálékforrás biztosítása: A halasta-
vakon elegendô táplálékot talál.

Élôhelyfejlesztés: A vízinövényzettel ren-
delkezô, változatosabb élôhelykínálatú
tavak jellegének megôrzése fontos szá-
mára. Kisebb tavakon is megtelepszik.
Kedvezô fejlesztés számára a már ter-
melésbôl kivont tavakon a csapadékvíz,
a belvíz befogadása, sekély vizû elönté-
sek biztosítása.
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Méretében és 
küllemében hasonló 
faj a kendermagos réce.
Valamivel kisebb a tôkés récénél. Szárny-
tükre fehér. Szürkés színû, farkfedô tollai
feketék. Szikes tavak, holtágak, elönté-
sek, halastavak mentén fordul elô. Fôként
az Alföldön fészkel. Állománya erôs csök-
kenés után az utóbbi években némi növe-
kedést mutat. Védett faj.

Hasonló faj

Kendermagos réce 
(Anas strepera)

Legnagyobb termetû vadrécénk.
Ez a faj a klasszikus „vadkacsa”.
A gácsér feje, nyaka zöld, nyakán
fehér gyûrû. Melle barna, oldala
szürke. Fehér farka közepén
fekete színû, kunkorodó tollak
találhatók. A tojó barnásan mintá-
zott. Mindkét nem szárnytükre
bíborkék. Csôre zöldessárga.

Elôfordulás
Leggyakoribb récefajunk. Szinte
minden vizes élôhelyünkön elôfor-
dul. Természetes és mesterséges
tavak, folyók, csatornák, mocsa-
rak, vízállások egyaránt kedvelt
élô – és költôhelyei, de rend-
szeresen találkozhatunk vele
városi tavakon is.

Költés
Fészkét sokféle helyen alakíthatja
ki. Vízpartok sûrû növényzetében,
faodvakban, sôt víztôl távoli gye-
peken, gabonaföldeken is megte-
lepszik, de nem ritka, hogy üres
szarkafészkeket foglal el tojásai
számára. Évente egyszer költ,
korán – március vége és április
vége között – megkezdi a tojás-
rakást, de költése akár júliusig 
elhúzódhat. Általában 9-13 tojást
rak. Fészkét pihetollakkal béleli. 

Táplálék
Táplálékának zöme növényi 
eredetû (zöld részek, magok), 
de emellett sok csigát, ebihalat,
apró halat is fogyaszt. Aratás 
után az árpa, búza, kukorica 
stb. tarlókat is látogatja. 
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Elôfordulás
Nagyobb nyílt vizekkel 
szabdalt mocsarak, 
tavak, halastavak, 
mélyebb vízállások.

Költés
Fészkét a magasabb
növényzetû parti sávban
építi. Április végén, május
elején 8-11 tojást rak.

Táplálék
Tápláléka vegyes, növé-
nyek mellett sok rovart 
és csigát, apró kagylót,
kisebb halakat fogyaszt.

Tömzsibb és kisebb a tôkés récénél. 
A gácsér feje, nyaka vörösbarna, melle 
fekete, teste halványszürke. A tojóhoz 
barnás színezetû. A tojó rekedt kherr hangot hallat.

Barátréce      
(Aythya ferina)   

Vonuló. Enyhe teleken 
gyakran áttelel. Védett. 
Magyarországi 
állománya csökkenô.
Natura 2000 jelölôfaj.
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A nádasok,
gyékényesek kora tavaszi irtása, égetése
a récék megtelepedését akadályozza.
Szaporodási idôszakban a vízpartok ka-
szálását kerülni kell. Ha erre mégis sor
kerül, akkor figyelni kell arra, hogy a
növényzetben kotló madár és tojásai ne
sérüljenek meg. Ha fészket találunk, akkor
körülötte hagyjunk vágatlan területet
(6-9 m2). 

Táplálékforrás biztosítása: Nagyobb
kiterjedésû nem halasított, de vízzel fel-
töltött ún. madáretetô tavak kialakítása
életfeltételeit jelentôsen javítja.

Élôhelyfejlesztés: A vízparti sáv vízi-
növényzetének (nádasok-gyékényesek)
megôrzése, fenntartása önmagában ele-
gendô megtelepedéséhez. Világállomá-
nya jelentôsen csökken, ezért fokozottan
kell ügyelni a hazai állomány megóvására.
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Cigányréce
(Aythya nyroca)

Vonuló. 
Fokozottan védett. 
Magyarországi 
állománya növekvô. 
Natura 2000 jelölôfaj.

A barátrécénél kisebb. Szárnycsíkja,
hasa fehér. Feje, nyaka, melle, oldala
vörösesbarna. A tojó hangosabb, 
rekedt khörr hangot hallat. 

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Halastava-
kon a parti növényzet fenntartása fontos.
A nádasok, gyékényesek, gátoldalak ta-
vaszi kaszálása, égetése a récék megte-
lepedését is akadályozza. Amennyiben a
vízpartok tavaszi kaszálása elkerülhe-
tetlen, akkor azt különösen óvatosan kell
elvégezni. Ha fészekre bukkanunk, akkor
hagyjunk körülötte vágatlan területet
(6-9 m2). 

Táplálékforrás biztosítása: Az ún. ma-
dáretetô tavak kialakítása életfeltételeit
jelentôsen javítja.

Élôhelyfejlesztés: A halastavak komoly
szerepet játszanak állományának meg-
ôrzésében. Az idôsebb, növényzettel
szabdalt tavak vízzel való ellátása, meg-
telepedését elôsegíti. Világszerte veszély-
ben lévô faj, ezért fokozott jelentôsége
van hazai állománya megóvásának.

Elôfordulás 
Vízinövényekkel borított,
nyílt vizekkel szabdalt
mocsarak, tavak, halas-
tavak, mélyebb vizû víz-
állások fészkelô madara.   

Költés
Fészkét általában a talajra
a parti sávban, kisebb nö-
vényzettel benôtt szigetek-
re építi. Május elejétôl
kezdve 8-12 tojást rak. 

Táplálék
Tápláléka vegyes, mag-
vak, zöld növényi részek,
rovarok, apró halak 
szerepelnek étlapján.
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Rétisas
(Haliaeetus albicilla)

Az idôsebb példányok egész 
évben a fészek környezetében
tartózkodnak. A fiatalok ivar-
érettségükig (5-6 év) kóborolnak,
télen az északon költô 
madarakból jelentôs 
létszám nálunk telel. 
Fokozottan védett.
Magyarországi 
állománya stabil.
Natura 2000 jelölôfaj.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Megtelepszik
halastavak közé ékelôdô erdôfoltokban,
facsoportokban is. Ilyenkor már a nász-
idôszaktól kezdve (december vége-
január) a fiókák kirepüléséig (június-július)
az emberi zavarást, kerülni kell a fészek
közvetlen környékén. A tavak között vagy
közelében lévô idôsebb fás állományok,
amelyekben fészkel, vagy fészkelhet,
minden kíméletet megérdemelnek.

Táplálékforrás biztosítása: A halasta-
vakon elegendô táplálékot talál. A telelô
madarak táplálékszerzését megkönnyíti
nyugalmas helyen történô etetésük elhul-
lott halakkal. 

Élôhelyfejlesztés: A halastavak területén
lévô idôs fás vegetáció megôrzése, fenn-
tartása, a költô párok nyugalmának biz-
tosítása a legfontosabb teendô. Szak-
ember bevonásával történô mûfészek ki-
helyezés elôsegíti megtelepedését. 
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Elôfordulás 
Vizek közelében, de gyakran
pusztákon is megfigyelhetjük. 
Az 1970-es évekre a költô
párok száma annyira lecsökkent,
hogy nem érte el a tízet sem.
Mára állománya megerôsödött, 
a nagy folyók ártéri erdeiben, 
vizek közelében többfelé költ.

Költés
Fészkét víz közeli erdôkben, 
facsoportokban, idôsebb fákra
építi és nyugalom esetén év-
tizedekig használja azt. Korán
kezd költeni, már február elején,
közepén tojásokon ül. Általában 
2 tojást rak, de nem ritka, hogy
egyetlen tojása van. 

Táplálék
Táplálékát fôként a vizekrôl 
szerzi. A vízfelszín közelébe 
kerülô legyengült, beteg vagy 
elhullott halak, madarak mellett
sokszor jár a dögre is. A tete-
meket a vizektôl távolabb is 
felkeresi. Gyenge vadász, 
de néha mezei nyulat és 
egyéb rágcsálókat is képes 
zsákmányolni.

A legnagyobb testû ragadozó madarunk. Az idôsebb madarak csôre sárga, ékalakú
farkuk, fehér. Színük fakóbarna. A fiatalok feketésbarnák, csôrük is sötétbarna.
Röpte lassú, méltóságteljes. Hangját fôként nászidôszakban hallatja, messze-
hangzó, magas, gyors kli-kli-klikk.
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Barna rétihéja   
(Circus aeruginosus)

Vonuló. Enyhe teleken áttelelhet.
Védett.
Magyarországi állománya növekvô.
Natura 2000 jelölôfaj.

A legnagyobb termetû rétihéjafajunk. Az idôs hím 
háta barna, a szárnyfedôk szürkék. Feje, tarkója, 
melle barnán sávozott. A tojó sötétbarna, feje, válla 
világosbarna. Röpte imbolygó, vadászat közben 
alacsonyan repül, gyakran siklik. Hangját ritkán hallani, 
de nászrepülése közben gyakran hallat éles kjjû kiáltást.

Elôfordulás
Leginkább avas náda-
sokban költ. Mocsarak, 
halastavak, csatornák 
nádasai, szántók közé
ékelôdô nádfoltok 
egyaránt költôhelyei.

Költés
Fészkét avas nádasok-
ban építi. Nászrepülését
már áprilisban láthatjuk.
Általában 4-5 tojást rak. 

Táplálék
Táplálékát fôként a vizekrôl
és a környezô gyepekrôl,
szántókról szerzi. Fôként
rágcsálókat, kétéltûeket,
gyíkokat fog, költési
idôben madárfiókákat 
és tojásokat is fogyaszt.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Mivel rend-
szeresen a halastavak szélesebb, aratat-
lan nádasaiban telepszik meg, azok
fenntartása fontos számára. A nádasok
égetése tilos.

Táplálékforrás biztosítása: A halas-
tavakon a barna rétihéja is elegendô táp-
lálékot talál. Az ún. madáretetô tavakon
gyakran táplálkozik.

Élôhelyfejlesztés: A halastavak területén
lévô nádasok, természetvédelmi célokat
nem mellôzô kezelése, a friss és avas
nádas növényzet kedvezô arányának
fenntartása kedvez megtelepedésének.
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Halászsas
(Pandion haliaetus)  

Ôszi-tavaszi átvonuló.  
Fokozottan védett.
Kis számú magyarországi átvonuló 
állománya stabil. Natura 2000 jelölôfaj.

Háta sötét, hasa fehér, mellén gyakran sötét 
sáv látható. Feje fehér, csôrtôl a tarkóig húzódó 
szemsávja fekete, tarkóján kisebb üstök található. 
Szárnyát jellegzetes módon a kéztônél enyhe 
tompaszögben megtörve tartja. Hangját inkább 
költôhelyén, nászidôben hallani.

Elôfordulás
Nálunk nem volt még 
sikeres költése. Vonulása
során nagyobb, halban
gazdag vizek közelében
jelenik meg.

Költés
Fészkét idôsebb fákra
építi vizek közelében. 

Általában 3 tojást rak, 
de nem ritka, hogy csak 
2 tojása van.

Táplálék
Táplálékát szinte kizárólag
halak képezik. A halat a
vízbe bezuhanva karmával
ragadja meg, majd nyu-
galmas, jó kitekintést

nyújtó helyen fogyasztja
el. Gyakran látni gémes-
kúton, telefonpóznán,
kiszáradt magányos
fákon. Nagyobb halat
ritkán fog, megfigyelések
szerint az átlagos zsák-
mányméret 20 dkg.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Hazánkban
nem költ. Kivételes esetben elôfordulhat
költési próbálkozása. 

Táplálékforrás biztosítása: A halasta-
vak bôséges és elegendô táplálékot biz-

tosítanak számára. Nem véletlen, hogy
átvonuló példányai leginkább nagy halas-
tavaink környékén jelennek meg. 

Élôhelyfejlesztés: Vonuló madár, így el-
sôsorban a nyugalmas táplálkozóhelyek,
éjszakázó helyek biztosítása lehet szá-
mára kedvezô.
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A Marcal men-
ti megtelepedés kivételével hazánkban
évtizedek óta nem volt bizonyított költése.

Táplálékforrás biztosítása: Táplálékát
jobbára a szántókon, gyepeken szerzi, a
halastavak éjszakázó- helyként fontosak
számára.

Élôhelyfejlesztés: A halastavak területén
a sekély vízborítású, feltöltés vagy csa-
polás alatt lévô tómedreket keresi, ahol
a víz még meglábalható számára. Ilyen
helyeken a teljes éjszakai nyugalom biz-
tosítása rendkívül fontos. Kerülni kell az
éjszakai munkavégzést, gépek, jármûvek
éjjeli mozgását a tó közelében, gátjain.

Daru
(Grus grus)

Ôszi-tavaszi átvonuló. 
Enyhe teleken több 
példány áttelel. 
Átnyaraló példányok 
is gyakran elôfordulnak. 
2015-ben sikeres 
költését figyelték meg.
Védett.
Magyarországon átvonuló 
állománya növekvô.
Natura 2000 jelölôfaj.
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Elôfordulás
Elsôsorban az Alföldön vonulnak
át népes csapatai. A Hortobágy
térsége mellett, Kardoskút és
Pitvaros, valamint a Szegedi
Fehér-tó környékén idôznek
nagyobb számban. A Dunán-
túlon jóval ritkább. 

Költés
Magyarországon több mint száz
éve nem volt bizonyított költése.
2015-ben fiókás párt figyeltek
meg a Marcal mentén. A tôlünk
északra esô költôterületén, vizes
erdei tisztások, kiterjedt vizenyôs
rétek, lápok a legfontosabb élô-
helyei, de tavak partján, sôt ten-
gerpartokon is ismertek költései.
Fészkét kisebb szárazulatra, ma-
gas fûbe rejti. 1-3, rendszerint 
2 tojást rak. 

Táplálék
Nálunk vonulási idôben szinte
kizárólag növényi táplálékon él.
Kultúrnövények magjai, friss zöld
hajtásai adják élelmének zömét.

Magas, karcsú madár. Magasabb a gémeknél, gólyáknál. Teste palaszürke, arc és
torok fekete, szemétôl hátrafelé és a nyakán fehéres sáv. A fejtetô piros. Csôre
rövidebb, mint a gémeké, gólyáké.  A fiatalok feje és hátoldala barnás. A fehér sáv
hiányzik. Hangja jellegzetes krúgatás. 
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Elôfordulás
Magyarországon – a költô
állomány XIX. századi el-
tûnése után – az 1970-es
években telepedett meg
újra. Nagyobb természe-
tes tavainkon, halastava-
kon, bányatavakon
országszerte költ.  

Költés
Április közepére fészek-
alja teljes, 5-6 tojást rak.
Fészke nádból, gyékény-
bôl épült terjedelmes al-
kotás. Csak a tojó kotlik,
de a fiókák nevelésében,
ôrzésében a gúnár is részt
vesz, sôt erôteljesen védel-

mezi családját és minden
más nagyobb testû madár-
fajt elzavar közelükbôl. 

Táplálék
Elsôsorban növényi része-
ket - alkalmanként rova-
rokat, rákokat – fogyaszt.

Nagytermetû, hófehér madár. 
Csôre narancsvörös, tövén 
jellegzetes fekete bütyök. 
Nyakát „S” alakban tartja. 
A fiatal madarak tollazata szür-
kés-barnás. Hangját ritkán hallani, 
ami fôként ingerült sziszegés. 

Bütykös hattyú      
(Cygnus olor)  

Állandó madár. Fagymentes vizeken csapatosan telel. 
Védett. Magyarországi állománya növekvô. 

JAN

E E E E E E EP PK 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

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Az aratatlan
nádas részek fenntartása számra is fontos.

Táplálékforrás biztosítása: A vízinövé-
nyekkel benôtt halastavakon mindenfelé
táplálékot talál. 

Élôhelyfejlesztés: Agresszivitása és tér-
igénye miatt – ahol jelentôsebb költôál-
lomány van – természetvédelmi problé-
mákat okozhat. Fôként a nyári lúd és a
récefélék költôállományait szoríthatja ki
egyes területekrôl, ezért nem kívánatos,
hogy nagyobb számban, illetve minden
medencében jelen legyen.
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Guvat 
(Rallus aquaticus)

Vonuló. Enyhe teleken kis 
számban áttelel. Védett. 
Magyarországi állománya 
stabil. Natura 2000 jelölôfaj.
Rejtett életû madarunk. Leginkább 
hangja alapján szerzünk tudomást 
jelenlétérôl. Éles, elnyújtott vuitt kiáltása 
a malacvisításra emlékeztet. Háta 
zöldesbarnás, csôre piros, viszonylag
hosszú. Feje, melle kékes. 

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A halastavak
szélesebb, kevésbé zavart nádasaiban,
gyékényeseiben rendszeresen megtelep-
szik. A nádasok tavaszi aratása, égetése
tilos, mely sok egyéb faj állományát is
veszélyezteti.

Táplálékforrás biztosítása: A halasta-
vakon, számára megfelelô élôhelyeken
elegendô táplálékot talál.

Élôhelyfejlesztés: A halastavak területén
lévô nádasok, szakszerû, természetvé-
delmi célokat sem mellôzô kezelése, a
friss és avas nádas növényzet kellô ará-
nyának fenntartása kedvez megtelepe-
désének. 

Elôfordulás 
A vizes élôhelyeken gya-
kori fészkelô. Nádasok,
gyékényesek, de sásos,
kákás mocsárrétek egy-
aránt kedvelt költôhelyei.
Az Alföldön gyakoribb. 

Költés
Tekintélyes nagyságú
fészkét a sûrû avas nád,
vagy gyékényfolt tövébe
építi, olyan helyen ahol a
növényzet felülrôl is védi.
Májusban általában 7-10
tojást rak. 

Táplálék
Táplálékát fôként a vízfel-
színrôl, nedves talajról szer-
zi. Férgek, rovarok, pókok
egyaránt szerepelnek táp-
lálékában. Sokszor kisebb
rágcsálókat, békát, sôt
madárfiókákat is eszik.
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Elôfordulás
Elterjedt fészkelô. Minden
olyan halastavon meg-
telepszik, amelyikben
kisebb-nagyobb nád-
foltok is vannak. 

Költés
A nádasokkal, gyékénye-
sekkel szabdalt mélyebb
vizeket kedveli. Április kö-
zepétôl költ. A növényzet
víz felé esô sávját választja
költôhelyül. A fészkét biz-
tonságos magasságba
(20-30 cm ) a víz színe 

fölé emeli. Általában 
7-9 tojást rak. 

Táplálék
Zsenge hajtások, mosza-
tok mellett magvakat is
eszik, de rovarok, pókok,
ebihalak, csigák is szere-
pelnek étlapján.

Szárcsa      
(Fulica atra) 

Vonuló. Enyhe teleken 
rendszeresen áttelel.
Vadászható. 
(szeptember 1. - január 31.)
Magyarországi állománya stabil.
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A nádasok
tavaszi aratása, égetése tilos, mert az
sok faj állományát veszélyezteti.

Táplálékforrás biztosítása: A halasta-
vakon, számára megfelelô élôhelyeken 

elegendô táplálékot talál. Rendszeresen
rájár az etetôkarók környékén található
takarmányra is.

Élôhelyfejlesztés: A halastavak területén
lévô nádasok természetvédelmi célokat
nem mellôzô kezelése, a friss és avas
nádas növényzet kellô arányának fenn-
tartása kedvez megtelepedésének.

Zömök, fekete madár. Csôre és homloka fehér. Lába zöld. A fia-
talok barnásak, torkuk és hasuk fehér. Kitûnôen bukik, fél percig 
is víz alatt maradhat. Nehezen kap szárnyra, felszállás elôtt hossza-
san tapossa a vizet. Hangját gyakran hallani, sûrûn pittyeg.
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Vízityúk 
(Gallinula chloropus) 

Vonuló. Enyhe teleken 
áttelelô példányok is akadnak. 
Védett. 
Magyarországi állománya stabil. 

Zömök alkatú, kisebb réce méretû madár. 
Hátoldala barna, alul kékesfekete. Zöldessárga
csôrének töve, valamint jellegzetes homlokpajzsa
piros. Úszás közben fejével folyamatosan bólintgat,
farkát billegteti. Hangja erôteljes, felcsattanó prutty. 

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Széles parti
nádas-gyékényes sávokkal rendelkezô
halastavakon, elöregedett, mocsaras tó-
medrekben többfelé költ. A nádasok ta-
vaszi aratása, égetése tilos. A tószéli ná-
dasok fenntartása a gátak védelme miatt
is indokolt.

Táplálékforrás biztosítása: A halasta-
vakon, számára megfelelô élôhelyeken
elegendô táplálékot talál. A költésidôben
végzett tókaszálás, hínárirtás megfosztja
táplálékától.

Élôhelyfejlesztés: A halastavak területén
lévô nádasok szakszerû kezelése, a friss
és avas nádas növényzet kellô arányának
fenntartása kedvez megtelepedésének. 

Elôfordulás 
Gyakori fészkelô mocsa-
rak, holtágak, halastavak,
állandó vizû csatornák,
árkok sûrû növényzettel
tagolt vizein. Az Alföldön
gyakoribb.  

Költés
Fôként nádasokban, de
annak hiányában egyéb
vízi növényzetben is költ.
Levelekbôl rakott fészkét
a víz fölé építi. Elsô köl-
tése késôn május végén

kezdôdik. 7-10 tojást rak. 

Táplálék
Rovarok és rovarlárvák,
férgek, csigák mellett vízi-
növények zsenge hajtásait
is fogyasztja.
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Gólyatöcs 
(Himantopus himantopus)  

Vonuló. 
Fokozottan védett.
Magyarországi 
állománya növekvô.
Natura 2000 jelölôfaj.
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Vékony, hosszú élénkpiros lábairól 
könnyen felismerhetô, amelyek röptében 
szinte úsznak teste után a levegôben. 
Háta kékesfekete, alsó fele fehér. A tojó 
színei fakóbbak. Hangját – fôleg költés-
idôben – gyakran hallatja. 

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Késôn kez-
dôdô feltöltések, késô tavaszi csapolá-
sok esetén lehet számítani megtelepe-
dése, ahol viszont a vízszint emelke-
dése miatt fészekalja megsemmisül.
Ezért a halasításra tervezett tavakat
még költési idô elôtt legkésôbb április
közepéig üzemi vízszintre kell feltölteni.
Költése esetén – fokozottan védett faj-
ról lévén szó – a vízfeltöltést és a szük-

séges intézkedéseket a természetvé-
delmi ôrszolgálattal kell egyeztetni.

Táplálékforrás biztosítása: A számá-
ra megfelelô élôhelyeken elegendô táp-
lálékot talál.

Élôhelyfejlesztés: A kisebb-nagyobb
szigetekkel rendelkezô tómedrekben a
nyugalom biztosításával, a sziget növény-
zetének költésidôben történô kíméletével
javíthatjuk költési esélyeit. Ha a szigetet
víz veszi körül, akkor jó esély van arra,
hogy oda a róka nem jut be és nem teszi
tönkre költését.
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Elôfordulás 
Szikes tavak mentén, híg-
trágyatelepek szikkasztó
tavain, belvizes szántókon,
sekély vizû mocsaras
területeken többfelé elô-
fordul. Halastavakon ritkán
telepszik meg, de megfelelô
kopár felületeken, vagy
sekély vizekben megtele-
pedhet. Táplálkozó madár-
ként gyakori vendég a le-
csapolt vagy feltöltés alatt
álló tavakon.

Költés
Klasszikus költôhelyein, 
a szikes tavak mentén 
magasabb növényzetû,
mézpázsitos részeken költ,
de csupasz földfelszínre 
is rakhatja tojásait. Halas-
tavakon akkor válnak
számára alkalmassá, 
ha sekély vízborítású 
tómedrekben beindul a
növényzet vagy kisebb-
nagyobb sziget található 
a tóban. Négy tojást rak.

Táplálék
Sekély vizekben vagy
növényzettel fedett 
tocsogókon lépegetve 
szerzi élelmét. Hosszú 
lábai miatt mélyebb 
vizekben is táplálkozik. 
Vízi rovarok, lárvák, apró
rákok képezik fô táplálékát.

41



Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület www.mme.hu

Gulipán  
(Recurvirostra avosetta) 

Vonuló. 
Fokozottan védett.
Kis létszámú 
magyarországi 
állománya ingadozó.
Natura 2000 jelölôfaj.
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Késôn kezdô-
dô feltöltések, illetve tavaszi csapolások
esetén lehet számítani megtelepedésé-
re. Ha már lefészkeltek, akkor a vízfeltöl-
tés folytatása esetén fészekalja megsem-
misül. A kopár felületen lévô tojások
gyakran varjúfélék vagy sirályok zsák-
mányává válnak. A halasításra tervezett
medencéket még költési idô elôtt leg-
késôbb április közepéig üzemi vízszintre
kell feltölteni. Költése esetén – fokozottan
védett fajról lévén szó – a vízellátás foly-
tatását a természetvédelmi ôrszolgálattal
kell egyeztetni. Ideig-óráig megoldás lehet

a fészkek emelése, de teljes biztonságot
csak vízfeltöltés leállítása jelenthet, ami vi-
szont sok gazdálkodási problémát vet fel. 

Táplálékforrás biztosítása: A számára
megfelelô élôhelyeken elegendô táplálé-
kot talál.  

Élôhelyfejlesztés: Amennyiben költését
a halastómederben nem sikerült kellô
idôben történô feltöltéssel megelôzni, a
megtelepedett párokat nyugalom biz-
tosításával, a vízellátás leállításával vagy
lassításával kell védeni. Költôsziget létre-
hozása sok egyéb madárfaj (dankasirály,
küszvágó csér stb.) mellett a gulipán szá-
mára is kedvezô.
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Tollazata elegáns, fehér, fekete min-
tázattal. Csôre felfelé ível. Miközben 
a sekély vízben gyorsan lépked, jel-
legzetes kaszáló mozdulatokkal szûri
ki a vízbôl fô táplálékát az alacsonyabb
rendû rákokat. Hangját költésidôben, 
de azon kívül is gyakran hallani. Jelleg-
zetes, hangos klip-klip-klip, pittyegés. 

Elôfordulás
Szikes tavak mentén, hígtrágyatelepek
szikkasztó tavain, belvizes szántókon,
fôként az Alföldön többfelé elôfordul.
Halastavakon a sekély vízborítású vagy
vízfoltokkal tarkított medencékben, ha
azokban költésre alkalmas szárazulatot
talál, rendszeresen megtelepedhet. 
A lecsapolt vagy feltöltés alatt álló
tavakon, rendszeresen megjelennek
kisebb-nagyobb táplálékot keresô
csapatai.

Költés
Klasszikus költôhelyei a szikes tavak
szélén, szigetein, félszigetein találhatók.
Gyér növényzetû vagy csupasz része-
ken, laza telepekben költ. A tavasszal
sekély vízborítású, feltöltés alatt álló 
halastavak szigetei, félszigetei szintén 
alkalmasak számára, ilyen helyeken
gyakran költésbe kezd. Fészke a talaj-
felszínre kapart mélyedés, melyet 
száraz fûvel bélel. Fészke gyakran
megsemmisül a heves esôzések, vagy 
a ragadozók kártétele miatt. Ilyenkor
pótköltésbe kezd. Négy tojást rak.

Táplálék
Alacsonyabb rendû rákok, rovarok 
és azok lárvái képezik táplálékát. 
Mélyebb vizekben úszva a víz 
felszínérôl szerezi élelmét. 
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Elôfordulás
Az ország egész területén
elôfordul. Költésidôn kívül
a vizes élôhelyektôl
messzebb is megjelenik. 

Költés
Sokfelé költ, elsôsorban,
mocsarakban, elöntése-

ken vagy azok vízzel körül-
vett szárazulatain. Telepe-
sen fészkel, több ezres
kolóniák is kialakulhatnak.
Fészkét szigeteken a talaj-
ra építi, de a vízfelszínen
úszó növényzetre is tele-
pülhet. Április végén ál-
talában 3 tojást rak.

Táplálék
Költésidôben fôleg
rovarokat fogyaszt, 
de apró halak is szere-
pelnek táplálékában.
Gyakran tömegesen 
jár a szántó, tárcsázó
traktor nyomában.

Galamb méretû sirályfaj. Teste fehér. 
Költésidôben feje barna. Csôre, lába 
piros. Hangja éles, folyamatos rikoltozás. 

Dankasirály    
(Larus ridibundus)  

Egész évben megfigyelhetô.  
Védett. 
Magyarországi fészkelô
állománya ingadozó.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Nádas-gyé-
kényes halastavakon gyakran megtelep-
szik. Vízi növényzeten létrejött telepe
esetén a vízszint drasztikus, gyors eme-
lését kerülni kell. A zavartalanság biz-
tosítása a telep környékén fontos tényezô. 

Táplálékforrás biztosítása: A halasta-
vakon költô példányok is inkább a kör-
nyék mezôgazdasági területein táplál-
koznak. Az ún. madáretetô tavak bôvítik
táplálkozási lehetôségeit.

Élôhelyfejlesztés: A tavak szigeteinek
megôrzése hosszú távon biztosítja köl-
tôhelyeit. Mesterséges szigetekkel sike-
resen telepíthetô.
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Sárgalábú sirály 
(Larus michahellis) 

Ôszi-tavaszi átvonuló, de kisebb 
számban egész évben megfigyelhetô. 
Vélemben részesülô faj. 
Magyarországi állománya ingadozó.

Az ezüstsirálytól faji szinten egy-két évtizede különítették 
el. Jóval nagyobb a dankasirálynál. Az öreg madár 
háta, szárnya szürke, szárnyvégek feketék. 
Teste fehér. Csôre élénksárga, lába halvány-
sárga. A fiatalok egyszínû barnák. Hangja 
változatos, rikoltozás és mélyebb kacagó hangok.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: Alkalmi költé-
se miatt a gazdálkodónak nincs teendôje.

Táplálékforrás biztosítása: A halasta-
vakon elôforduló példányok a változatos 

lehetôségek miatt minden évszakban
megtalálják táplálékukat.

Élôhelyfejlesztés: A gazdálkodónak ezen
a téren nincs teendôje.
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Elôfordulás
Az ország egész területén
elôfordul, de fôként az al-
földi nagyobb halastavak
környékén jelenik meg.
Kora tavasszal és ôsszel
gyakoribb, de egész évben
látható, sôt néhány alka-
lommal költése is elôfordult.
Fô élettere a tengerpart.

Költés
Tengerparti fészkelô-
helyén sokfelé költ szi-
geteken, sziklafalakon,
homokpadokon, de 
nádasokban, szántó-
kon, sôt épületeken is. 
Általában 3 tojást rak.

Táplálék
Tápláléka nagyon válto-
zatos. Magvak és termé-
sek, rovarok, csigák, halak.
Kirabolja más madarak
fészkét, szívesen jár a
dögre is. Vízen, földön,
levegôben egyaránt 
zsákmányol.
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Fattyúszerkô 
(Chlidonias hybrida)

Vonuló.  
Fokozottan védett. 
Magyarországi 
állománya ingadozó.
Natura 2000 jelölôfaj.

A dankasirálynál kisebb, 
kecsesebb, könnyed röptû 
madár. Az öreg madár jellegze-
tessége a fekete fejtetô és élesen 
elkülönülô fehér arc. Régi neve 
fehérarcú szerkô. Háta, szárnya 
szürke, hasa sötétszürke. Csôre, lába piros. Hangja rekedt csirregés.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A hínárme-
zôkkel, egyéb vízi növényzettel borított
tavakon létrejött telepei fokozott vé-
delmet igényelnek. Tókasza használata
megsemmisítheti fészkeit, a folyamatos
zavarás is nagy veszteségeket okoz. A
parti nádasok megôrzése számára is
fontos, hiszen jelentôsen csökkenti a
nyári nagy szélviharok fészektelepeit ká-
rosító hatását.

Táplálékforrás biztosítása: A halasta-
vakon elôforduló példányok a változatos
lehetôségek miatt megtalálják tápláléku-
kat. A szerves trágyázott tavakon a gaz-
dag rovarvilág bôvíti táplálékbázisát.

Élôhelyfejlesztés: Az intenzíven kezelt,
nagy telepítési sûrûségû pontyos tava-
kon nem alakul ki számára megfelelô
hínárnövényzet. Az extenzív, félintenzív
gazdálkodásba vont vizeken kialakuló
hínártársulásokat egész júliusig meg kell
ôrizni, tókasza használata itt nem enged-
hetô meg.
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Elôfordulás 
Leggyakoribb szerkôfajunk, bár köl-
tôállománya – a többi szerkôéhez
hasonlóan – évjárattól függôen
erôsen ingadozik. Az Alföldön gyako-
ribb, de a Dunántúlon is elôfordul és
költ is. Mocsarakban, halastavakon,
holtágakon látható leggyakrabban.

Költés
Mélyebb, úszó-lebegô hínárral benôtt
vizeken telepszik meg. Halastavakon
a vidrakeserûfû, vízi lórum, sulyom,
víziboglárka állományai a leggyako-
ribb költôhelyei. Telepesen fészkel,
sokszor több száz pár is költ együtt.
Úszó fészket épít, melyet nagy viha-
rok sokszor a partra, partközelbe
sodornak. A fészekalj pusztulása 
esetén újabb költésbe kezd, ezért 
a költésidô május közepétôl akár 
augusztusig elhúzódhat. Három 
tojást rak, de a pótköltések során
csak kettôt.

Táplálék
Állati eredetû táplálékot fogyaszt. 
A vízfelszínrôl szedi fel a vízirova-
rokat, lárvákat, apró halakat.

47



Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület www.mme.hu

Küszvágó csér
(Sterna hirundo)

Vonuló. 
Fokozottan védett. 
Magyarországi állománya ingadozó.
Natura 2000 jelölôfaj.

Kecses, könnyed röptû sirályféle. Lába, csôre 
vörös, sapkája fekete. Háta szürke, teste, farka fehér.
Hangja éles kriéé kiáltás, gyorsan ismételt kré,kré.

Elôfordulás
Szikes tavak, halastavak,
kavicsbányák, víztározók
környékén többfelé 
elôfordul.

Költés
Csupasz vagy gyéren fe-
dett talajfelszínen, telepe-
sen költ. Jellemzô költô-
helyei a vízzel körülvett
szigetek, félszigetek. 
Általában három 
tojást rak.

Táplálék
Apró halakat fog leggyak-
rabban, de vízirovarok is
szerepelnek étlapján. Táp-
lálkozási módja jellegzetes:
a víz fölött repül, majd a
zsákmányt észlelve, azt a
vízbe csapódva kapja el.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A halasta-
vakon meglévô szigetek fenntartása,
zavartalanságuk biztosítása nagy esélyt
jelent megtelepedéséhez. Mesterséges
objektumokon is rendszeresen fészkel.
Költési idôben telepei körül a folyama-
tos vízborítás alapvetô fontosságú.
Mesterséges építményeken azok szélén 

kialakított deszka védôfallal biztonsá-
gosabbá tehetjük fiókanevelését. 

Táplálékforrás biztosítása: A halasta-
vakon elôforduló „szeméthalak” elegen-
dô táplálékot biztosítanak számára.

Élôhelyfejlesztés: Célirányosan kialakí-
tott mesterséges szigetek, úszó nádszô-
nyegek létesítése, a meglévô szigetek
gyommentesítése, benádasodásának,
cserjésedésének megelôzése javítják köl-
tési esélyeit.
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Kis lile  
(Charadrius dubius)

Vonuló. Védett.
Magyarországi 
állománya stabil. 

Elôfordulás 
Többfelé elôfordul, folyók
mentén, lecsapolt, száraz
tómedrekben.

Költés
Csupasz, növényi borítás-
tól mentes vagy gyéren
fedett felszínen költ.

Klasszikus költôhelyei a
folyók zátonyai, kavicsos,
csupasz tópartok. Halas-
tavakon ilyet ritkán talál,
de szárazon álló tómed-
rekben, épületek lapos
tetején, kopár gátszaka-
szokon egyaránt költhet.
Fészke a kopár felszínre

kapart mélyedés, átalá-
ban négy tojással.

Táplálék
Vízirovarok, egyéb 
rovarfélék és csigák 
szerepelnek leggyak-
rabban táplálékában.

Kistermetû, veréb nagyságú madár. Sárga szemgyûrûje van. Háta barnás,
hasa piszkosfehér, mellén fekete örv. Fején fekete sáv, homlokán keskeny
fehér csík. Hangja magas hiû kiáltás, melyet felröppenve gyakran hallat.  

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A tavaszra
szárazon hagyott tómedrekben megtele-
pedhet, viszont a kései feltöltések, árasz-
tások megsemmisítik fészekalját. Cél-
szerû a halasításra tervezett tavakat még
költési idô elôtt, legkésôbb április köze-
péig feltölteni. Ha ez valamilyen kizáró ok
miatt nem lehetséges, a feltöltés elôtt a 

természetvédelmi ôrszolgálat segítségét
kell kérni.

Táplálékforrás biztosítása: A számára
megfelelô élôhelyeken elegendô táplá-
lékot talál.

Élôhelyfejlesztés: A tórendszer zavar-
talan gátszakaszakaszain, vagy más he-
lyeken végzett sóderszórások javítják
megtelepedési esélyeit.
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Elôfordulás
Tavak, mocsarak, holt-
ágak, csatornák, kisebb-
nagyobb folyóink füzesei,
ártéri ligeterdôk.

Költés
Jellegzetes zacskó alakú
fészke legtöbbször vízpar-
ton álló füzek víz fölé hajló
ágain csüng, melyhez a
fûz és nyár barkáit, nád 
és gyékény virágzatát 
használja fel. Évente 

kétszer költ, alkalmanként
5-7 tojást rak. 

Táplálék
Állati eredetû tápláléka
apró rovarokból és
pókokból áll.

Egyik legkisebb madarunk. Feje szürke, az öreg
madáron fekete szemfolttal. Háta barna, hasa sárgás-
fehér. Hangja halk, folyamatosan hallatott szié, sziû.

Függôcinege   
(Remiz pendulinus)   

Vonuló. Állományának 
egy része állandó.
Védett.
Magyarországi állománya stabil.
Natura 2000 jelölôfaj.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A halastavak
parti sávjában, csatornák partján álló
idôsebb fák, facsoportok megôrzése
alapvetô fontosságú. Kotrási munkála-
toknál csak a feltétlenül szükséges fa-
egyedeket – költésidôn kívül – szabad
eltávolítani. Különösen lényeges a koro-
sabb fehér füzek megôrzése.

Táplálékforrás biztosítása: A halas-
tavak nádas-gyékényeseiben elegendô
táplálékot talál.

Élôhelyfejlesztés: Célirányosan végzett
vízparti fásításokkal majd azok hosszú-
távú megôrzésével elôsegítjük megtele-
pedését. A fásítások során használjunk,
ôshonos vízkedvelô fajokat (füzek, hazai
nyarak, kôris stb.). A fásítások élôhelyfe-
jlesztési jelentôségük mellett, lényeges
esztétikai értéket is képviselnek.
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Barkóscinege
(Panurus biarmicus) 

Állandó madarunk. 
Védett. 
Magyarországi állománya stabil.
Natura 2000 jelölôfaj.

A hím feje szürke, fekete barkója hegyesen végzôdik. 
Háta rozsdabarna. A tojónak nincs barkója. Költésidô után
csapatosan mozog és költôhelyétôl nagyobb távolságokra is
eljut. Csengô csinn, csinn hangjukat folyamatosan hallatják.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A halastavak
nádas-gyékényeseinek fenntartása, a ma-
dárvédelmi érdekeket figyelembe vevô
nádgazdálkodás fontos számára. Korán
költô fajként a nádaratások februári be-
fejezése alapvetô.

Táplálékforrás biztosítása: A halasta-
vak nádas-gyékényeseiben elegendô
táplálékot talál.

Élôhelyfejlesztés: A többéves, avas ná-
das-gyékényes foltok megôrzésével ál-
lományait hosszú távon fenntarthatjuk.
Aratatlan foltok, sôt a nádvágásból hosz-
szabb idôre kivont területek kialakításával
növelhetjük költési esélyeit.

Elôfordulás 
Tavak, halastavak, mocsa-
rak, holtágak többéves
nádasainak, gyékénye-
seinek fészkelôje.  

Költés
Leggyakrabban nagyobb

kiterjedésû gyékénnyel
kevert vagy homogén 
nádasokban költ. Évente
kétszer- háromszor is költ.
Elsô költése már korán,
márciusban kezdôdik. 
Elsôre 5-7, késôbbi köl-
téseinél 4-6 tojást rak.

Táplálék
Elsôsorban állati eredetû
táplálékkal él. Rovarok,
pókok, bábok, imágók.
Télen nád és gyékény-
magot is fogyaszt. 
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A halastavak
gátjainak, nádas-gyékényeseinek költési
idôben történô kaszálása, zúzása sok
kárt tehet állományában. A téli égetések
sok lehetséges fészkelôhelyet semmisí-
tenek meg. A revírt foglaló, éneklô hímek
észlelése esetén kerüljük a környék há-
borgatását. A gyakran költôhelyül szol-
gáló nádkévéket fészekrakás elôtt hord- 

juk le a területrôl, ha ez nem sikerült vár-
juk meg a költések végét.

Táplálékforrás biztosítása: Változatos
növényzetû halastavak gátjain, csator-
náin elegendô táplálékot talál.

Élôhelyfejlesztés: Nyugalmas, háborí-
tatlan gátszakaszok fenntartásával, a köl-
tésidôben történô kaszálások, égetések
mellôzésével megôrizhetjük fészkelô-
helyeit.

Kékbegy
(Luscinia svecica) 

Vonuló. Védett. 
Magyarországi 
állománya növekvô.
Natura 2000 jelölôfaj.

Tetszetôs, kis állományú madarunk. 
A hímek begyén nászruhában jellegzetes 
kék folt található középen fehér csillaggal. 
Háta barnás, faroktöve rozsdavörös. 
Éneke változatos, hívóhangja éles vagy mélyebb tak.

Elôfordulás
Fôként bokrokkal tarkított
mocsarakban, tavak, ha-
lastavak, csatornák szegé-
lyében költ. Nem gyakori,
de sokfelé elôfordul.

Költés
Legtöbbször a talajon költ,
gátoldalban, fûcsomók,
kisebb zsombékok, kinn
hagyott nádkévék alatt.
Száraz levelekbôl, fûszá-

lakból építi fészkét. Két-
szer költ, 5-6 tojást rak.

Táplálék
Kizárólag állati eredetû 
táplálékkal él, melyeket 
a talajfelszínrôl szedeget.
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KÖLTÉS
ELÔFORDUL
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Nádi 
tücsökmadár   
(Locustella luscinioides) 

Vonuló.  Védett. 
Magyarországi állománya stabil.

Barnás színezetû madár. Farka lekerekített.
Oldala rozsdavörös. Hasalja barnásfehér.
Leginkább hangjáról ismerhetjük fel: erôteljes
tücsökszerû egytagú pirregés. Nádszálakon,
esetenként a nádbugán énekel.

Elôfordulás 
Gyakori költôfaj nagyobb
nádasokban, gyékénye-
sekben. Fôként tavak és
halastavak nádasaiban költ.

Költés
Zárt nádasokban, a víz
fölött 10-15 cm-rel építi
fészkét gyékénylevelekbôl.
Évente kétszer költ, alkal-
manként 4-5 tojást rak.

Táplálék
Kizárólag állati eredetû táp-
lálékkal él. Sûrû nádasok-
ban, nád és gyékény tör-
melékeken élô rovarok,
pókok, hernyók adják
élelmének zömét.
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Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A halastavak
nádas-gyékényeseinek megôrzése, a
madárvédelmi irányelveket elfogadó,
idôben és területileg szabályozott nád-
gazdálkodás elôsegíti állományainak
megôrzését.

Táplálékforrás biztosítása: Változatos
növényzetû halastavak nádasaiban ele-
gendô táplálékot talál.

Élôhelyfejlesztés: Nagyobb nádterület-
tel rendelkezô halastavakon – sok egyéb
nádhoz kötôdô értékes faj érdekében is
– fontos szempont a gazdálkodási és
madárvédelmi érdekek közelítése. Ez el-
sôsorban a megfelelô idôpontban vég-
zett nádaratást, vágatlan részek fenntar-
tását jelenti. A megfelelô idôpont nagy-
ban függ a téli idôjárástól, azonban az
aratást február végéig be kell fejezni. 
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Nádirigó
(Acrocephalus arundinaceus)  

Vonuló.
Védett. 
Magyarországi 
állománya stabil.

Elôfordulás
Gyakori költôfaj kisebb -
nagyobb nádasokban.
Tavak és halastavak,
mocsarak, holtágak,
csatornák egyaránt 
kedvelt élôhelyei.

Költés
Nádszálakra fonott fészkét
a víz színe fölé építi 40-80
cm magasan. Zárt náda-
sokban is a nyílt víz köze-
lében épít fészket. Az állo-
mány jó része kétszer költ.
Alkalmanként 4-6 tojást rak.

Táplálék
Kizárólag állati eredetû táp-
lálékkal él. Sûrû nádasok-
ban, nád és gyékény tör-
melékeken élô rovarok,
pókok, hernyók, lárvák
adják élelmének zömét.
Leggyakrabban vízbôl és
vízfelszínrôl táplálkozik.

Verébnél nagyobb nádiposzáta fajunk. Barnás 
színezetû madár. Hasalja fehéres, szemsávja sárga. 
Hangja a nádasok jellegzetes „zenéje”. Gyors, hangos 
pergô kara-kara, kit-kit éneke néha éjjel is hallható.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A halastavak
nádas-gyékényeseinek megôrzése, a ma-
dárvédelmi irányelveket elfogadó, idôben
és területileg szabályozott nádgazdál-
kodás elôsegíti állományainak megôr-
zését.

Táplálékforrás biztosítása: Változatos
növényzetû halastavak nádasaiban ele-
gendô táplálékot talál.

Élôhelyfejlesztés: Nagyobb nádterület-
tel rendelkezô halastavakon – sok egyéb
nádhoz kötôdô értékes faj érdekében is
– fontos szempont a gazdálkodási és
madárvédelmi érdekek közelítése. Ez a
megfelelô idôpontban végzett nádara-
tást, vágatlan részek fenntartását jelenti.
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Elôfordulás
Nem ragaszkodik a 
nádashoz. Magaskóró-
sok, zsombékosok 
sôt kaszálók növény-
zetében is fészkel. 

Költés
A talajhoz közel avas nád-
szálakra, sásra, káka- vagy
gyékényfoltba építi fészkét.
Május végén kezd az elsô
költéshez, melyet június-
júliusban újabb követ. 
Átlagosan 4-6 tojást rak.

Táplálék
Apró rovarokat, pókokat
fogyaszt. A nádas és
egyéb magasabb növény-
zet mellett a gyepszintben
is táplálkozik. 

Barnás háta sûrûn mintázott. Hasa sárgás, 
oldala vörhenyes. Fehér szemsávja jól látható, 
de nem olyan feltûnô, mint a fülemülesitkénél.
Ennek ellenére a sötétebb fejtetôjû példányok 
könnyen összetéveszthetôk az említett fajjal.
Énekében érdes és dallamos hangok keverednek.

Foltos nádiposzáta    
(Acrocephalus schoenobaenus)  

Vonuló. Védett. 
Magyarországon gyakori, 
állománya stabil.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A halastavak
nádas-gyékényeseinek megôrzése, a
madárvédelmi irányelveket elfogadó, idô-
ben és területileg szabályozott nádgaz-
dálkodás elôsegíti állományainak meg-
ôrzését.

Táplálékforrás biztosítása: A halasta-
vak nádasaiban, gyékényeseiben, gá-
takon és gátoldalakon elegendô táplá-
lékot talál.

Élôhelyfejlesztés: Avas, többéves nö-
vényzet, kisebb vágatlan nád – és gyé-
kényfoltok fennhagyása elôsegíti meg-
telepedését.
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Fülemülesitke
(Acrocephalus melanopogon)   

Vonuló.
Védett. 
Kis számú magyarországi 
állománya csökkenô.

Elôfordulás
Hazánk költôterületének
északi határán fekszik.
Fôleg a nádas-gyékényes
mocsarakban, ritkábban
halastavakon fordul elô.
Ragaszkodik a gyékény-
hez, egyöntetû nádasok-
ban nem költ. 

Költés
Korán érkezik, márciusban
már költôterületét foglalja.
A nyílt víztôl távolabb, sûrû,
alig megközelíthetô gyé-
kényfoltokban költ. 
4 tojást rak.

Táplálék
Kizárólag állati eredetû 
táplálékkal él. Rovarok,
pókok, hernyók, lárvák
adják élelmének zömét.
Vízfelszínrôl is táplálkozik.

Rejtett életû nádiposzáta fajunk. Barnás
színezetû madár, hasonló a gyakoribb foltos
nádiposzátához. Lágy, dallamos énekének
kezdete a fülemüle énekére emlékeztet. 

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A halastavak
nádas-gyékényeseinek megôrzése, a
madárvédelmi irányelveket elfogadó,
idôben és területileg szabályozott nád-
gazdálkodás elôsegíti állományainak
megôrzését. A keskenylevelû gyékény je-
lenléte feltétele megtelepedésének.

Táplálékforrás biztosítása: Változatos
növényzetû halastavak nádasaiban ele-
gendô táplálékot talál.

Élôhelyfejlesztés: Kiterjedt nádas-gyé-
kényesekkel nádterülettel rendelkezô ha-
lastavakon alapvetô fontosságú gazdál-
kodási és madárvédelmi érdekek köze-
lítése. Ez a fülemülesitke esetében a vá-
gatlan gyékényes foltok fenntartását, a
nádaratás február közepéig történô be-
fejezését jelenti.
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Elôfordulás
Nádasok szélén, árokpar-
tokon, sásréteken, nedves
kaszálókon sokfelé elôfor-
dul. Gyakori sármányfajunk.

Költés
Zsombékoló növényzetre,
de gyakran a talajra építi
fészkét. Az állomány jó
része kétszer költ. Alkal-
manként 4-6 tojást rak. 

Táplálék
Vegetációs idôben kizáró-
lag állati eredetû táplálék-
kal él. Rovarok és lárváik
adják élelmének zömét.
Télen a vízi növények
magjait fogyasztja, gyo-
mos szántókra is jár.

Veréb nagyságú. A hím feje, melle fekete, gallérja fehér.
Háta barna, finoman, feketén sávozott. Hasa szürkésfehér.
A tojó feje barna. Éneke halk, lassan induló, hirtelen
végzôdô nótázás. Bokrokon, nádszálon énekel.

Nádi sármány    
(Emberiza schoeniclus)  

Állandó. Az állomány egy része vonuló. 
Északról is érkeznek telelô példányok 
Védett. 
Magyarországi állománya növekvô.

Mit tehet a gazdálkodó?

Fészkelôhelyek védelme: A halastavak
gátjainak, nádas területeinek költésidô-
ben történô kaszálása gyakran elpusztítja
költését. Növényzettel fedett gátszaka-
szok fenntartása, a költésidôben végzett
kaszálások, zúzások mellôzése segíti köl-
tésének eredményességét. 

Táplálékforrás biztosítása: Változatos
növényzetû halastavak nádasaiban, télen
a környezô mezôgazdasági területeken
elegendô táplálékot talál.

Élôhelyfejlesztés: Nyugalmas, háborí-
tatlan gátszakaszok fenntartásával, a
költésidôben történô kaszálások, égeté-
sek mellôzésével megôrizhetjük fészkelô-
helyeit.

57





Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

mme.hu

Írta: Bíró István

Szerkesztette: Tóth Péter

Lektorálta: Haraszthy László

Madárfestmények: Kókay Szabolcs

Kiadványszerkesztés: Kiss Maja

Felelôs kiadó: Halmos Gergô

ISBN 978-963-88756-7-9

Borítófotó: 
tôkés réce fióka - Orbán Zoltán

Hátsó borító fotók: 
bakcsó - Orbán Zoltán

cigány réce, kis kárókatona - Lóki Csaba

sárgalábú sirály - Orbán Zoltán

További fotók készítôi:
Bárdos Tibor, Csonka Péter, 

Lóki Csaba, Molnár Zoltán, 

Orbán Zoltán, Simay Gábor, 

Tihanyi György, MME archivum

A kiadvány a "Fenntartható természetvédelem 
a magyarországi Natura 2000 területeken - SH4/8"
címû, a Svájci Hozzájárulás finaszírozásában 
megvalósuló program támogatásával készült.




