Vadállatok mentése az Állatkertben
Rescuing wildlife at Budapest Zoo
A Budapesti Állatkert szakemberei sokat tesznek a hazai, védett fajok védelméért. Természetvédelmi mentőhelyünkön az elmúlt 5 évben összesen 7273 megsérült, így emberi segítségre szoruló, őshonos állat mentéséről gondoskodtunk. Akadnak köztük meglőtt gólyák, törött szárnyú
karvalyok, legyengült vörös vércsék, áradás miatt veszélybe került gémfiókák, elárvult sünök,
telelésben megzavart denevérek, gázolás miatt megsérült mocsári teknősök, fészekből kiesett
fiókák és mérgezett ragadozó madarak.

Experts of Budapest Zoo invest considerable effort into saving individuals of protected species
native to Hungary. During the last five years 7273 injured animals requiring medical care are
treated at our Rescue and Rehabilitation Centre, including storks pierced by bullets, sparrowhawks
with broken wings, heavily impaired kestrels, heron chicks threatened by flooding, orphaned
hedgehogs, bats disturbed in their hibernation, pond turtles hit by vehicles, fledglings fallen out
of their nests as well as poisoned raptors.

Ebben a röpdében olyan ragadozó madarak láthatóak, elsősorban egerészölyvek, amelyeket állatorvosaink meggyógyítottak, de sajnos sérülésük foka többé nem teszi lehetővé számukra az
önálló életet. Így ezek a madarak már életük végéig emberi gondoskodásra szorulnak.

The birds of prey inhabiting this aviary—mainly buzzards—have luckily been saved by our
veterinarians. However, they cannot survive on their own in the wild due to their impairment and
require human assistance for the rest of their lives.
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Az Állatkert különböző partnerszervezetekkel együtt dolgozva emellett több, a fokozottan védett
állatok vadonbeli állományát erősítő, vagy az élőhelyeiket megóvó természetvédelmi programban is részt vesz. Így többek között az egyik legnagyobb hazai ragadozó madarunk, a parlagi
sas állományának megerősítésén, a horvátországi fakókeselyűk fészkelőhelyeinek védelmén és
legújabban a hazai ürgeállomány megerősítésén dolgozunk.
A mentő tevékenység költségei (állatgyógyászati készítmények stb.) évente tízmillió forintot meghaladó kiadással járnak. A szükséges források előteremtésére az Állatkert létrehozta a Magyar Madármentők Alapítványt. Ha munkánkat segíteni kívánja, akkor az alábbi elérhetőségeken kaphat erről
részletes tájékoztatást:

Magyar Madármentők Alapítvány
Hungarian Bird Rescue Foundation

Mentőhelyünkre
legnagyobb számban
minden évben sérült
madarak érkeznek.
A 2014-ben érkezett
1617 állat megoszlását
az ábra szemlélteti:

Most of the creatures
treated at our Rescue
and Rehabilitation
Centre are birds. The
1617 animals received
in 2014 belonged
to the following
categories:

Together with its numerous partner institutions Budapest Zoo is actively participating in programmes
intended to boost endangered animals populations and protect their habitats. For instance, we are
participating in the hands-on conservation of one of the largest species of predatory birds native to Hungary,
the eastern imperial eagle, and helping to preserve nesting colonies of griffon vultures in Croatia. More
recently we got involved in field work aimed at strengthening European ground squirrel populations.
The costs of animal rehabilitation amount to several millions HUF each year. Because Budapest Zoo
does not receive any financial compensation for maintaining its medical care services, it has created a fund named Hungarian Rescue Foundation to collect donations. For further information about
our work please contact:

Telefonszám / Phone number: +36 20 390-9727
Email: madarmentok@zoobudapest.com

A LEVEGŐ CSÚCSRAGADOZÓJA: a parlagi sas
AERIAL APEX PREDATOR: the eastern imperial eagle
A parlagi sas (Aquila heliaca) az egyik legnagyobb ragadozómadár-faj hazánkban, szárnyfesztávolsága akár a 210 cm-t is elérheti. Testtömege 2,5–4,5 kg között alakul. Fészkét masszív, idős
fák ágai közé építi, olyan területeken, ahol táplálékát is megtalálja: nagy kiterjedésű, nyílt élőhelyek közelében. Az Alföld facsoportjai legfontosabb fészkelőhelyei közé tartoznak. Fészkét sokszor
évtizedeken keresztül használja, amely az évi hozzáépítésnek köszönhetően elérheti a 3 méteres
magasságot is.

With a typical wingspan of 2.1 m (5.9 ft) and a mass of 2.5–4.5 kg (5.5–9.9 lbs) the eastern
imperial eagle (Aquila heliaca) is one of the largest raptors found in Hungary. This species nests
in the forks of old trees and has a strong liking for spacious, open habitats where food is abundant. Its most important eyries are tree clumps in the Great Hungarian Plain. Pairs often use
the same nest for several decades, so their final, annually refurbished construction may reach
a height of 3 m (9.8 ft).

Költése a február-márciusi udvarlással kezdődik, amely az új párok kialakulásán kívül az évtizedek
óta párt alkotó madaraknál erősíti a kapcsolatot. Az udvarlás fontos része a fészek közös megépítése vagy a régi tatarozása. A hím hordja, a tojó pedig beépíti az ágakat, melyek ilyenkor a nászajándék szerepét is betöltik. Fészekalja általában két tojás, de a különösen jó élőhelyeken gyakori a
három tojás is. A fiókák 42–43 napnyi kotlási időt követően május közepén kelnek ki és júliusban
hagyják el a fészket.

The breeding season starting in February–March commences with wooing. This behaviour is
meant to aid bonding of both novel and long established pairs. Building a new or renovating a
weathered nest forms an important part of the courtship rituals. The female carefully arranges
the twigs brought home by the male as wedding gifts. Average clutches contain two eggs, but
in prime habitats three eggs are the norm. Chicks hatch mid-May after 42–43 days of incubation and fledge in July.

Egy felnőtt parlagi sas / Adult eastern imperial eagle
Fotó/Photo: Máté Bence

Az elhagyott tanyák kiváló fészkelőhelyül szolgálnak. /
Deserted farmsteads provide excellent nesting sites.
Fotó/Photo: Horváth Márton

Egy átlagos sas-étlap / Average eagle menu
A parlagi sas étlapján több mint hatvan állatfaj szerepel, a sáskától a mezei pockon át egészen a rókáig. Különösen télen dögöt is fogyaszt, ezért
különösen veszélyeztetik a tetemekbe kihelyezett mérgek, az úgynevezett
csalifalatok. Táplálékuk az alábbi elemekből áll
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Mezei pocok
Common vole

Sasfiókák a fészekben / Eagle chicks in the nest
Fotó/Photo: Horváth Márton

Eastern imperial eagles feed on over sixty kinds of animals ranging from
grasshoppers through common voles to red foxes. As this species also
consumes carrion, especially in wintertime, it is particularly susceptible
to poisoning. Their food consists of the following items

Galamb
Doves and pigeons

Egyéb (50-60) állatfaj
Other (50-60) species

Mezei nyúl
European hare
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Tapintsd meg milyen a parlagi sas csőre, lába és tojása!
This is how the bills, feet and eggs of imperial eagles feel like.

A ragadozó madarak csőre erősen ívelt, kampós, ami a préda feldarabolását
segíti. A szarulemezekkel borított felső csőrkáva szilárdan, míg az alsó ízülettel
csatlakozik a koponyához.

A sasok prédát megragadó, erős lábán három ujj előre egy pedig hátrafelé
irányul. Az ujjak éles karmokban végződnek, amelyet könnyedén mélyeszt
áldozata testébe.

Általában két tojást raknak és a kotlásban mind a tojó, mind a hím madár részt
vesz. A kikelt fiókákat kezdetben a tojó őrzi, miközben a hím hordja a táplálékot,
később már mindkét szülő táplálék után jár.

The sharpened bills of raptors are strongly recurved and used for dismantling prey.
The upper prong covered with a keratinized layer is embedded into the forehead,
while the two lower prongs are connected to the skull by movable joints.

Eagles have four toes on their powerful feet, three of which point forward,
and one points back. Toes terminate in sharp talons easily piercing the skin
of any victim.

Eastern imperial eagles usually produce two eggs which are incubated by both
parents. Newly hatched eaglets are supervised by the female while the male
collects food for the entire family. Later, the adults share their duties equally.

A parlagi sasokra leselkedő veszélyek
THREATS TO IMPERIAL EAGLES
Hiába a parlagi sas éles szeme, erős karma és csőre, az emberi gondatlanság vagy rosszindulat,
és az épített környezet veszélyei ellen nem védik meg ezeket a nagyszerű ragadozókat. A parlagi
sas sokak szemében sajnos még ma is üldözendő ragadozó, ezért a természetes veszélyek mellett
számos civilizációs hatás is leselkedik rá, mind a költési, mind a telelési és kóborlási időszakban.

Their sharp eyes, talons and beaks cannot protect eastern imperial eagles against human negligence and evildoing, nor from the threats of civilization. Sadly, these magnificent birds of prey
are still considered nuisance animals and prosecuted by many farmers during their nesting,
overwintering and roaming seasons.
Áramütött madár égési sérülésekkel /
Burn wounds of an electrocuted bird
Fotó/Photo: Horváth Márton

A madarak pusztulásának okai a megtalált esetek alapján /
Mortality of fledglings and adults according to case studies:
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Söréttel meglőtt sas röntgenképe /
X-ray picture of an eagle injured with buckshot
Fotó/Photo: Budapest Zoo

Egyéb, pl. éhezés vagy ismeretlen okok
miatti pusztulások
Mortality due to starvation or other,
unknown causes
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A program indulása előtt
kifejezetten magas volt a madarak
ellen elkövetett bűncselekmények,
a mérgezések és lelövések aránya.
A szándékos mérgezések számát
csökkenti a téli etetőhelyek
fenntartása, ahol táplálékhiányos
időszakban is biztonsággal találnak
élelmet a madarak.

A madarak lelövése mellett
sajnos fészekbe puskázások is
előfordulnak. A sasok élőhelyén
járőröző természetvédelmi
őrök, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület
(MME) munkatársai, jogkövető
vadászok és mezőőrök is
biztosítják a madarak védelmét.

Before the initiation of the
HELICON LIFE+ Project, the
sheer volume of crime against
birds (poisoning, shooting) was
extremely high on both domestic
and continental levels. Poisoned
bait is less likely to be consumed
if eagles have permanent access
to proper food at winter feeders.

Besides the actual killing of
specimens, also nests are
occasionally shelled. On-site
protection of eastern imperial
eagles is facilitated by patrolling
park rangers, members of the
Hungarian Ornithological and
Nature Conservation Society
(MME), law-abiding hunters and
fieldguards.
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Közúti és vasúti gázolások /
Collision with vehicles

Áramütés / Electrocution

A közúti forgalom és a vasút
állandó elütésveszélyt jelent.

A középfeszültségű elektromos
hálózat oszlopain madarak ezrei
szenvednek áramütést évről évre!
Ezért nagyon fontos, hogy az
elektromos szolgáltatóval közösen
minél több oszlopra
kerüljön szigetelés.

Eagles are sometimes run over by
cars and trains.

Thousands of birds, including
raptors, suffer electrocution on
MV networks each year! It would
be very important to increase bird
safety by insulating as many power
poles as possible.

Mérgezett sas teteme / Carcase of poisoned eagle
Fotó/Photo: MME

Zavarás miatt a madarak elhagyhatják fészküket /
Birds may flee the nest due to human disturbance
Fotó/Photo: Sallai Zoltán

SÉRÜLT PARLAGI SASOK MENTÉSE
REHABILITATION OF INJURED EAGLES
A meglőtt, áramütést szenvedett vagy mérgezett parlagi sasnak akkor van esélye a túlélésre, ha a
szakemberek segítségével mielőbb bekerül az állatkerti elsősegélyhelyre. A Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi központja biztosítja a HELICON parlagisas-védelmi programban a súlyosan sérült
és mérgezett sasok ellátását. Az elmúlt egy évtizedben összesen 77 mérgezett parlagi sas került a
természetvédelmi szakemberek látókörébe. Legtöbbjüket elpusztultan találták vagy olyan súlyos állapotban, hogy már nem lehetett rajtuk segíteni. Azokat az állatokat viszont, amelyek valamivel jobb
állapotban voltak, nagyrészt eredményesen lehetett kezelni, így a sikeresen meggyógyított madarak
aránya az elmúlt években elérte az ötven százalékot. A parlagi sas Magyarországon fokozottan védett
faj, egy-egy madár vagy tojás természetvédelmi értéke 1.000.000 Ft.

A kis ablakok a Tokaj nevű madár meg
menekülésének történetét mesélik el.
The small displays tell the story of a
bird named Tokaj.

Ellenőrizték végtagjait is, hogy
eldönthessék, képes lesz-e az
önálló életre, ha felgyógyul.
Szerencsére semmi maradandó
károsodást nem találtak.

Tokaj a kezelésre jól reagált, így
az ellátást követően az Állatkert
Természetvédelmi mentőhelyére
került át ahol néhány hetes
gyógyszerezés, táplálás
következett.

The survival chances of shot, electrocuted or poisoned eagles are meagre unless delivered
quickly at the Emergency Unit of the Zoo. Heavily injured and poisoned birds recovered as part
of the HELICON Eastern Imperial Eagle Protection Program are customarily rehabilitated by
the veterinarians of Budapest Zoo. Over the last decade a total of 77 poisoned imperial eagles
were found by conservation workers. Most of them were recovered dead or in such a poor condition that they could not be saved. However, some that were in a less fatal condition could
successfully be treated and the ratio of rehabilitated birds reached 50 percent in the past few
years. The eastern imperial eagle is a specially protected species in Hungary, with a “theoretical
value” of HUF 1,000,000 (about USD 3,700) per individual.

Állatorvosaink alaposan
megvizsgálták, méregközömbösítőt
és infúziót adtak neki. Gyűrűje
alapján a madár 2013-ban kelt ki
a tojásból Tokaj környékén, ezért a
Tokaj nevet kapta.

Felgyógyulása után a szakemberek
a madár elengedése mellett
döntöttek. Tokaj kapott a hátára
egy műholdas jeladót, hogy
nyomon követhessék későbbi
mozgását.

A madarat 2014. december
1-én találták Békés megyében a
mérgezés idegrendszeri tüneteivel.
A természetvédelmi őrök a
legyengült sast még aznap
beszállították az Állatkertbe.

Tokaj szabadon bocsátása
2014. december 17-én, eredeti
élőhelyének közelében, védett
területen történt, az Állatkert,
az MME, valamint nemzeti parki
szakemberek együttműködésével.

The bird was found on December
1st, 2014 in Békés county,
exhibiting severe neurological
symptoms. The weakened eagle
was immediately brought to
Budapest Zoo by park rangers.

1.

Upon arrival the bird was
examined by the veterinarians
and administered with poison
neutralizer and an intravenous
infusion. According to her ring the
bird hatched in 2013 near Tokaj,
hence she was named Tokaj.

2.

Also her extremities were carefully
checked to determine whether
she would be able to live on her
own after recovery. Fortunately, no
permanent damage was detected.

3.

Tokaj responded well to treatment
and was thus moved to the
Rescue and Rehabilitation Centre.
A few weeks of intense medication
and artifical feeding followed.

4.

The experts involved in her rescue
decided to release Tokaj back
to the wild upon full recovery.
In order to be able to track her
movements she was outfitted with
a radio transmitter.

5.

Tokaj was set free on December
17th, 2014, in a protected area
close to the habitat she was
originally found in. Representatives
of Budapest Zoo, the Hungarian
Ornithological and Nature
Conservation Society and various
national parks participated in her
release.

6.

A SASBARÁT MAGYARORSZÁGÉRT
FOR AN EAGLE-FRIENDLY HUNGARY
A parlagi sas az 1970-es évek végére a ragadozóüldözés (mérgezések, madarak és fészkek kilövése) miatt csaknem kipusztult Magyarországról, az ismert költőpárok száma alig tíz körül volt.
A faj megmentését célzó munkának, a táplálkozó- és fészkelőhelyek védelmének köszönhetően
napjainkra ez a szám megtízszereződött, és jelenleg hazánkban él az Európai Unió parlagisas-állományának közel kétharmada. A 2015. januári sas-számláláskor 272−280 madarat regisztráltak az ország területén.

By the end of the 1970s, the eastern imperial eagle was almost fully exterminated from Hungary. Prosecution (poisoning, shooting birds, destroying nests) resulted in the near-collapse of
the population, with just about ten pairs remaining. Due to conservation efforts—the protection
of feeding and nesting sites—numbers have increased tenfold, and approximately two-thirds of
the EU’s eastern imperial eagle population now inhabit our country. 272–280 birds were registered in Hungary in January 2015.

A nálunk fészkelő, ivarérett parlagi sasok nem vonulnak, többnyire egész évben a fészkelőhely
közelében tartózkodnak. A fiatal madarak azonban 3−4 évig kóborolnak. Ezalatt rengeteg veszély pl. balesetek, betegségek, éhezés, kiszáradás leselkedik rájuk. A tojásból kikelt fiatalok
60–80 %-a sajnos az első években elpusztul! Ezért is különösen fontos, hogy az ivarérett, költő
állományt az emberi gondatlanság, vagy rosszindulat ne pusztítsa tovább.

Adult imperial eagles breeding in Hungary do not migrate but tend to remain in the vicinity of their
nests throughout the year. Young birds, however, roam for 3–4 years after fledging. These birds
are particularly vulnerable to endangerment. Flying accidents, diseases, starvation, dehydration
take a heavy toll on them. Sixty to 80% of the young eagles die in the first years of their lives!
Adult and nesting birds must not be additionally threatened by human negligence and evildoing.

Védjük a ragadozó madarainkat!
A parlagi sasok védelmét célzó természetvédelmi munkát az Európai Unió és a Magyar Állam
2012-2016 között 1,6 millió euróval (mintegy 630 millió Ft) támogatja. A program keretében:
•
•
•
•
•
•
•

felderítik és feltárják a sasok ellen irányuló bűneseteket.
A Nemzeti Nyomózó Iroda és a bíróságok segítségével felelősségre vonják az elkövetőket.
Gyógyítják és a természetbe visszajuttatják a sérült madarakat.
Műholdas jeladókkal követik a sasokat, gyűjtik és értékelik az adatokat.
Fészekőrzéssel, téli etetéssel és műfészkek kihelyezésével segítik a sasok túlélését és költését.
Gazdálkodókkal együttműködve fejlesztik a zsákmányállatok (mezei nyúl és hörcsög) élőhelyeit.
Tájékoztatják a lakosságot a természetvédelmi munka eredményeiről.

Protect our birds of prey!
Eastern imperial eagle conservation efforts are sponsored by the EU and the Hungarian government. Between 2012 and 2016 1.6 million EUR (about 630 million HUF) is to be spent on the
project. The aim is to:
•
•
•
•

Detect and prosecute crimes oriented against eagles.
Impeach perpetrators with the help of the National Detective Agency and the judiciary system.
Rehabilitate injured birds and release them back to nature.
Track the movements of eagles outfitted with radio transmitters, and to collect and evaluate the
data.
• Aid the survival and breeding of eagles by protecting clutches, putting out artificial nests and
feeding in winter.
• Make habitat features more suitable to prey animals (European hares, common hamsters) in
cooperation with farmers.
• Inform the public about the results of conservation work.

A költési időszakban őrzött fészek /
Nest guarded during to breeding season
Fotó/Photo: XX

Jeladóval ellátott madár / Bird outfitted with a radio transmitter
Fotó/Photo: Csonka Péter

Fotó/Photo: Horváth Márton

Fotó/Photo: Morvai Szilárd

Az itt látható kiállítás is a parlagi sas védelmére létrejött projekt keretében készült, melynek koordinátora az MME, partnerei pedig:
The present exhibition was set up as part of the Eastern Imperial Eagle Conservation Project coordinated by the Hungarian Ornithological and
Conservation Society, and supported in various ways by:

Még több információ, érdekesség található a projekt honlapján:
For further information, noteworthy facts consult the Project’s homepage:

www.parlagisas.hu

The map illustrates the movements of two young, rehabilitated eagles—
Kittenberger (yellow) and Schenk (red)—following their release. Roaming birds
may cover as much as 10,000 km (over 6,200 mi) in just a few months’ time.

Forrás: satellitetracking.eu

A térképen piros színnel a Schenk nevű, sárga színnel a Kittenberger nevű
mentett, fiatal madár sikeres gyógykezelés és elengedés utáni kóborlási útvonala
látható. Ilyenkor néhány hónap alatt akár 10 000 km-t is repülhetnek

