Terepi
madárhatározó
vadgazdálkodóknak
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Irányelvek és javaslatok
természetkímélô,
sportszerû vadászati
módok alkalmazásához
Terepi madárhatározónkban a legfontosabb védett és vadászható madárfajainkat igyekszünk bemutatni, azzal
a céllal, hogy segítséget nyújtsunk felismerésükhöz, megismerésükhöz, javaslatokat tegyünk, mit tehet a vadászterületen tevékenykedô hivatásos és
sportvadász védelmük érdekében.
Egyik célunk az volt, hogy csökkentsük
a védett fajok véletlenszerû, tévedésbôl történô elejtésének lehetôségét. Ez
nem könnyû feladat. Gyakori eset, hogy
rossz látási viszonyok mellett (késô
este, kora reggel, ködben stb.) folyik a
vadászat, ahol másodpercek töredéke
alatt kell dönteni, elsütjük-e a fegyvert.
Amennyiben tévedés történik, már
nincs lehetôség a bajt orvosolni és a
kedvezôtlen látási körülmények nem
mentesítenek senkit a felelôsségre vonás terhétôl.
Egyszerûbb megelôzni a bajt és minimálisra csökkenteni a tévedés lehetôségét, a megfelelô vadászati mód
valamint a megfelelô helyszín és idôpont megválasztásával. Ehhez kívánunk egy kis segítséget nyújtani.
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Vadrécevadászat
Egyetlen vadászható fajunk a tôkés
réce, mely közismert faj, mégis adódhat probléma a hasonló védett fajok
elejtése miatt.
- Táplálkozóterületein (tarlók, vetések,
kisvizek stb.) folytatott vadászat során
kisebb a valószínûsége más récefajok
felbukkanásának, erre azonban mindig
számítani kell. Ilyenkor – többek között
– a testméret (pl: csörgô réce, böjti
réce,), a has színe (a fehér, világos
hasú récék védettek pl: cigányréce,
kendermagos réce, fütyülô réce) jó
megkülönböztetô jel. A fehér szárnytükörrel vagy szárnycsíkkal rendelkezô
récék mind védettek.
- Kíméljük a nagyobb természetes
vizeket, a fontosabb nappalozó, gyülekezôhelyeket. A tôkés réce a folyamatos zavarást nem tûri, onnan hamar
távozik, nyugalmasabb vizeket keres.
A legértékesebb vizes élôhelyeinken
jogszabály is tiltja a vadászatot. Ahol
nem, ott is legyünk mértékletesek –
heti egy, esetleg kettô napra korlátozzuk a vadászatot, ezzel nyugalmat biztosítunk a tôkés réce mellett sok egyéb
védett és vadászható faj számára.
- A téli idôszakban a tartós fagyok a
kisebb vízfolyásokra, hôforrások által
táplált jégmentes vizekre szorítják a
récecsapatokat. Ezekben az idôszakokban az önmagát nem korlátozó
vadász napokon, esetenként heteken
keresztül jelentôs mennyiségû récét

nyári ludak

zsákmányolhat az összeszûkült élôhelyén túlélni kényszerülô állományból.
Kíméljük a tartós fagyok alatt a telelôhelyeken rekedt récéket. Elejtésük kétes vadászati élményt nyújt, nem méltó
a bölcs hasznosítás elveihez és gazdasági jelentôsége is minimális, mivel
a lesoványodott récék sokszor emberi
fogyasztásra nem is alkalmasak.

testûek a vadászható fajoknál. Ezek a
fajok rendszerint nagy létszámú nagy
lilik csapatokban bukkannak fel, ezért
fontos, hogy a lôtávolban repülô csapatból soha ne a kis testû egyedeket
vegyük célba. A kis lilik – amennyiben
kisebb, fajtársaiból álló csapatban repül – jellemzôen nem a lúdféléknél
megszokott „V” alakban repül.

Vadlúdvadászat

Gerle- és galambvadászat

A vadludak hangja kis gyakorlás után
viszonylag jól felismerhetô. Vannak
ugyan kivételek, de a nyári lúd gágogását mindenki el tudja különíteni a
többi lúdfaj hangjától. Azokban az idôszakokban, mikor a nyári lúd vadászati
idénye nem egyezik a többi lúdfajéval,
a hang alapján történô elkülönítés fontos a véletlen elejtések számának
csökkentésében.
Féltett, fokozottan védett vonuló vadludaink (elsôsorban a kis lilik és a
vörösnyakú lúd) – a késôbbiekben leírt
határozóbélyegeken kívül – általában
abban is különböznek, hogy kisebb

A balkáni gerlét a vadgerlétôl, az örvös
galambot a kék galambtól kell tudni
biztonsággal megkülönböztetni. A határozóban leírtak alapján ezt könnyen
megtehetik, hiszen ezekre a fajokra általában jó látási viszonyok között folyik
a vadászat. Alapszabály, hogy olyan
galambra, melyben nincs fehér szín,
nem szabad lövést tenni. A gerléknél
pedig érdemes figyelmet fordítani a
fajok röptében látható különbségekre,
hiszen a méret, a testarányok különbsége és a szárnycsapások ritmusa
könnyen elkülöníti a vadászható balkáni gerlét a védett vadgerlétôl.
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Varjúfélék vadászata
A varjúfélék között vannak fajok (elsôsorban a dolmányos varjú), melyek érdemben befolyásolhatják a vadászható
madarak állományviszonyait. Szerencse, hogy gyérítésükkel kapcsolatban a
természetvédelem érdekei azonosak a
vadászokéval. Fontos, hogy állományszabályozásuk módszerei az engedélyezett kereteken belül maradjanak.
Tilos a nem szelektív csapdák alkalmazása, a mérgezés és a fészkek megsemmisítése.

Végül, de nem utolsósorban
A legfontosabb alapelv, hogy a mai kor
természeti viszonyai, etikai normái már
nem engedik meg a természetes állományok felelôtlen vadászatát, nem
adnak lehetôséget rekordterítékek eléréséhez. A természetes madárállományok hasznosítása során a sportszerû
körülmények, a kapcsolódó természeti
értékek kell, hogy igazán emlékezetessé tegyék a vadászatot. Ne elégedjünk meg a vadászható fajok felismerésével. Szánjunk rá – akár a vadászidényen kívül – egy-egy alkalmat, hogy
távcsôvel a kézben biztosabbá tegyük
fajismeretünket és – a vadászzsákmány
mellett – értékeljük egy-egy ritka madárfajunk látványát is.
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Nagy lilik

Nagyobb mocsarak,
halastavak, természetes tavak.
Tömegesen az Alföldön fordul
elô, de a Dunántúlon is jelentôs
számban mutatkozik.

(Anser albifrons)
Ôszi-tavaszi átvonuló,
de rendszeresen áttelel.
Csak kemény telek esetén,
táplálék hiányában vonul tovább.
Vadászható* (október 1 - január 31.).
Magyarországi vonuló állománya
növekvô. Natura 2000 jelölôfaj.
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Vetési lúd
(Anser fabalis)

Ôszi-téli
vendég.

A tundrák fészkelôje.
Általában 5-6 tojást rak.
Növényevô, legelô madár,
de tarlókon sok gabonamagvat
is fogyaszt. A vizeken éjszakázik,
majd reggel indul a környezô
szántókra, gyepekre.
Napközben – fôleg déltájban –
újra a vizekre húz, majd délután
megint a táplálkozóterületekre.
Késô este, már sötétedéssel
tér vissza éjszakázni.

Kisebb és sötétebb színû, mint
a nyári lúd. Csôre rózsaszínû, fölötte
fehér homlokfolt. Lába narancssárga.
Az idôsebb madarak hasán fekete keresztfoltok láthatók. A fiataloknál a fehér
homlokfolt és fekete hasfoltok hiányoznak. Hangja csengô „lii-lik” kiáltás.
Nagy csapatokban mozog, hangját folyamatosan hallatja.
JAN

Hasonló fajok
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Vadászható
(október 1 január 31.).
Nagyobb a nagy liliknél, nyaka, oldala
sötétebb, lába narancsszínû. Csôre
sárga-fekete mintás, homlokfoltja és
hascsíkjai nincsenek. Hangja kétháromtagú trombitaszerû „ung-ung”.
Magyarországon fôként a Dunántúlon
vonul át, az utóbbi idôben állománya
jelentôs csökkenést mutat. A Tiszántúlon ma már kifejezetten ritka.

E

ELÔFORDUL

* A felsorolt vadászható fajok vadászati idényét, az esetleges területi és terítékkorlátozásokat
a mindenkori vonatkozó jogszabályok határozzák meg, a kiadványban feltüntetett vadászati
idények a kiadás idôpontjában érvényes szabályozást tartalmazzák.

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Vadászati hasznosítás: A vadászterületen lévô éjszakázóhelyek nyugalmának biztosítása a faj vonulási veszteségeit csökkenti és lehetôvé teheti a
rendszeres és hosszabbtávú vadászati
hasznosítást. Az éjszakázó helyeken
történô vadászat egy-két alkalommal

nagyobb zsákmányt ígér, de a rendkívüli zavarás hamarosan távozásra
készteti a ludakat. A táplálkozóterületeken (vetések, tarlók, gyepek) is célszerû heti két alkalomra korlátozni a
vadászatokat, így nagyobb esély van
rá, hogy hosszabb ideig területünkön
maradnak a lilikcsapatok. Az éjszakázóhelyek kímélete egyéb vízhez kötôdô
védett és fokozottan védett madárfajok
védelmét is segíti.

Kis lilik
(Anser erythropus)

Ôszi-tavaszi átvonuló
és téli vendég.

Fokozottan
védett.

A Magyarországon átvonulók
száma mindössze 40-120 egyed.
Világállománya veszélyeztetett.
Valamivel kisebb, mint a nagy lilik,
de ez a szabadban nem érzékelhetô. Csôre rózsaszínû, fehér
homlokfoltja felnyúlik a fejtetôre.
Szemgyûrûje élénksárga. Ez legbiztosabb határozójegye, mert
ez a fiatal példányokon is látható.
Hangja csengô „lii-lik” kiáltás.
Általában nagy lilik csapatokban
tûnik fel, elsôsorban az Alföldön.
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Nyári lúd

Nagyobb, nádas, gyékényes
mocsarak, halastavak, természetes tavak fészkelôje.
Állománya az utóbbi években
jelentôsen nôtt, 2012 óta
vadászható faj.

(Anser anser)
Állandó. Csak kemény
teleken, táplálék hiányában
vonul el. Vadászható
(október 1 - december 31.).
Magyarországi állománya
növekvô. Natura 2000 jelölôfaj.
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Nagyobb kiterjedésû nádas, gyéknyes,
sásos területek fenntartása segíti megtelepedését. A kikelô fiókák összegyûjtése és háznál történô felnevelése egyes
területeken komoly károsító tényezô.
Fokozott ellenôrzéssel csökkenthetô az
így okozott veszteség.
Amennyiben éjszakázóhely található a
vadászterületen, azt becsüljük meg,
nyugalmát ôrizzük, az emberi zavarást
kerüljük, így lehetôvé válik a táplálkozóterületeken történô rendszeres és hoszszabbtávú vadászati hasznosítás.

(Alopochen aegyptiaca)

Újabban
vadászhatóvá
nyilvánított faj.

Táplálék
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ELÔFORDUL

Mit tehet a vadgazdálkodó?

Nílusi lúd

Páronként települve fészkel.
Költôhelyei elsôsorban nádasok
és gyékényesek, de egyéb vízinövényzetben is megtelepszik.
Évente egyszer költ. Korán,
február végén, március elején
már tojásokon ül. Általában
5-6 tojást rak.

Legnagyobb termetû lúdfajunk.
Szürkés színû (szôke liba).
Csôre a nálunk elôforduló alfaj
esetében rózsaszínû, nincs rajta fekete
mintázat. Hangja, mint a házi lúdé, jellegzetes gágogás.
JAN

Hasonló fajok

A földhasználókkal-tulajdonosokkal egyeztetve a mély fekvésû területeken a
vízvisszatartás, valamint a gabona- és
kukoricatarlók minél tovább történô
fenntartása kedvezô élôhelyi feltételeket
teremt számára.
A mezôgazdasági vadlúdkár elhárítása
céljából engedélyezett idényen kívüli,
télvégi, kora tavaszi hasznosítás során
különös figyelemmel kell lenni véletlenszerû elejtésének elkerülésére, mivel
ilyenkor már a párba állt, fészkeléshez
készülô nyári ludak eshetnek áldozatul.
Kis gyakorlattal hangja alapján még
rossz látási viszonyok között is könnyen
elkülöníthetô a többi vadlúdfajtól.

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

Kanadai lúd
(Branta canadensis)

Újabban vadászhatóvá
nyilvánított faj.

Afrikából került Európába, sokfelé díszmadárként tartják. Németországban és
Hollandiában már többezres állományban fészkel. Már Magyarországon is
próbálkozott költéssel.

Észak-Amerikából
telepítették be Skandináviába, illetve a
Brit-szigetekre ahol
már elterjedt költômadár, nálunk rendkívül ritka kóborló.
Egyik nem ôshonos
faj sem kívánatos
kívánatos a hazai
madárfaunában,
vadászhatóságukat
elsôsorban ez
indokolja.
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Vörösnyakú lúd

Lúdfajok röpképei

(Branta ruficollis)
Ôszi-tavaszi átvonuló és téli vendég.
Magyarországi vonuló állománya
ritka, de növekvô. Világállománya
veszélyeztetett. Fokozottan védett.
Natura 2000 jelölôfaj.

Nagy lilik

Kistermetû, színes lúdfaj. Testoldalán fehér
sáv fut végig. Nyakának elülsô része és
a nyakoldal barnásvörös. Lába, csôre fekete.
Hangja gyorsan ismétlôdô éles kiáltás. Magányos
példányai általában nagy lilik csapatokban
tûnnek fel, azonban ha több példány tartózkodik
egy területen, azok gyakran elkülönülnek.
JAN
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Kis lilik
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Elôfordulás
Nagyobb mocsarak,
halastavak, természetes
tavak. Fôként az Alföldön
vonul, de a Dunántúlról
is vannak megfigyelései.
Az utóbbi években
gyakoribbá vált, egyes
esetekben több száz

példány tartózkodik
hazánkban. Elôfordulásainak gyarapodását
nem az állomány növekedésének, hanem romló
élôhelyviszonyok miatt
a vonulási útvonala
nyugat felé tolódásának
tulajdonítható.

DEC

RITKA
PÁRVÁLASZTÁS
KÖLTÉS
ELÔFORDUL

Költés

Vetési lúd

A nyílt és az erdôs tundrák fészkelôje Északnyugat-Szibériában.
Általában 3-6 tojást rak.

Táplálék
Növényevô, legelô madár,
de tarlókon is táplálkozik.

Nyári lúd

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Az éjszakázó vadlúdcsapatok nyugalmának biztosítása e faj szempontjából
is elsôdleges. A vadászható fajoktól
kisebb mérete, messzirôl sötétebb, kö-

zelrôl tarka színezete, eltérô röpképe
(viszonylag hosszú szárnyú, rövid nyakú
lúd) alapján elkülöníthetô. Ahol a faj elôfordulása feltételezhetô, a véletlenszerû
elejtések elkerülése érdekében fokozott
óvatosság szükséges.

Vörösnyakú lúd
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Böjti réce

Csörgô réce

(Anas querquedula)

(Anas crecca)

Magyarországon költ.
Nagyobb számban átvonul.
Magyarországi állománya
csökkenô.
Fokozottan védett.
Natura 2000 jelölôfaj.

Gyakori átvonuló.
Magyarországon alkalmi
fészkelô.Magyarországi átvonuló
állománya stabil. Védett.
Natura 2000 jelölôfaj.
Legkisebb récefajunk. A gácsér feje
barna, rajta jellegzetes zöld szemfolt.
Összecsukott szárnya felett fehér sáv
húzódik. Mellén kétoldalt fekete
pettyezés. Teste szürke. A tojó
sárgásbarna színezetû. Mindkét nem
szárnytükre zöld. Hangja dallamos
„kri-kri-kri”, de a csapatban repülô madarak hangja sípolásként érzékelhetô.

Igazi apróréce. alig nagyobb
a csörgô récénél. Galamb nagyságú.
A gácsér melle barna, hasa fehér. Fején feltûnô fehér szemsáv húzódik.
Nyugalmi tollazatban a két nem hasonló, de a gácsér szárnyfedôi ekkor
is kékesszürkék. Hangja nászidôben jellegzetes érdes perregés.
JAN
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Elôfordulás

Költés

Táplálék

Elôfordulás

Sokfelé, de nem nagy
számban költ idôszakos
vízállásokon, holtágak,
mocsárrétek mentén
ritkábban sekély tavakon.
Kora tavasszal és nyár
végén állománya megnô
a vonuló példányokkal.

Nyílt vizekkel tarkított vízállásokon, szikes tavakon
költ. Fészke általában a
víz közelében lévô szárazulaton, néha mezôgazdasági területen található.
Április végén kezd kotlani.
6-13 tojást rak.

Táplálékának zöme
növényi eredetû (zöld
részek, magvak), de
kisebb mennyiségben
rovarlárvákat, csigákat
is fogyaszt. Ritkán áll
„tótágast”, inkább a
vízfelszínrôl táplálkozik.

Vonuló, bár néhány (1-12)
pár költése rendszertelenül elôfordul. Ôszi-tavaszi
vonuláskor, tavakon,
halastavakon, nagyobb
vízállásokon nagyobb tömegben fordul elô. Folyó-

Fokozottan védett státusza miatt a legfontosabb teendô a faj biztonságos fel-

ismerése és a tévedésbôl történô elejtés elkerülése. Apró termete jól elkülöníti
a vadászható tôkés récétôl. Vadászaton leginkább nyár végén, ôsz elején
találkozhatunk vele, fôként kisebb vizeken, árasztásokon.

R

R

SEP

E

E

vizeken is megfigyelhetô.
Kis számban áttelelôk is
akadnak, sôt átnyaralókkal is találkozhatunk.

Költés
Vizektôl távolabb, erdôs,
bokros területeken költ.

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Mit tehet a vadgazdálkodó?

AUG

A vadászható tôkés récétôl testnagysága alapján rosszabb látási viszonyok
között is jól elkülöníthetô. Kisebb-nagyobb csapatokban szélsebesen vágódnak a víz fölé, majd újra fel és néhány
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A költés fô idôszaka májusra esik. 8-10 tojást rak.

Táplálék
Fôként magvakat, zöld
növényi részeket fogyaszt.
Az állati táplálék jóval
kisebb arányú.

kört leírva ereszkednek le. Csapatokban sípolásnak tûnô hangjáról is jól felismerhetô.
Természetes vizeink kíméletes vadászati hasznosításával, a zavarás mérséklésével segítjük vonuló állományait.
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Elôfordulás

Tôkés réce

Gyakori, szinte minden vizes
élôhelyünkön elôfordul. Természetes és mesterséges tavak,
folyók, csatornák, mocsarak,
vízállások egyaránt kedvelt
élô- és költôhelyei.

(Anas platyrhynchos)
Állandó. Télen az északabbra
költô példányok nagy számban
telelnek nálunk. Vadászható
(augusztus 15 - január 31.).
Magyarországi állománya stabil.
Natura 2000 jelölôfaj.

Költés
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ELÔFORDUL

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Egyetlen vadászható récefajunk. A természetes állomány hasznosítása során
elsôsorban a vizektôl távolabb, a kinti
táplálkozóterületeken, éjjeli, átmeneti
tartózkodási helyein történô vadásza-

(Anas strepera)

Védett.

Táplálék

JUN

K

Kendermagos
réce

Fészkelôhelye igen változatos.
Vízpartok sûrû növényzetében,
faodvakban, sôt víztôl távoli
gyepeken, gabonaföldeken is
fészkelhet. Évente egyszer költ,
korán – március végén, áprilisban – megkezdi a tojásrakást,
de fészkelése akár júliusig elhúzódhat. Általában 9-13 tojást
rak. Fészkét pihetollakkal béleli.

Legnagyobb termetû, leggyakoribb
úszórécénk. A gácsér feje, nyaka
zöld, nyakán fehér gyûrû. Melle barna,
oldala szürke. Fehér farka közepén
fekete színû, kunkorodó tollak találhatók.
A tojó barnásan mintázott. A szárnytükör
mindkét nem esetén bíborkék. A gácsér
csôre zöldessárga, míg a tojóé narancssárga alapon sötéten mintázott.

E

Hasonló faj

tára törekedjünk. Itt kisebb az esélye
védett récefaj elôfordulásának és egyúttal nyugalmat biztosít a faj nappali
tartózkodási helyein. Ahol lehetôség
van rá, ott nyár végi árasztásokkal, a
tarlók hosszabb ideig történô fennhagyásával teremthetünk vonzó élôhelyi
feltételeket számára. Fagyos idôben kíméljük, ne vadásszunk rá.

Táplálékának zöme növényi
eredetû (zöld részek, magok),
de emellett sok csigát, rovart,
ebihalat is fogyaszt. Aratás
után (árpa, búza, kukorica stb.)
a tarlókat is látogatja.

Alig valamivel kisebb a tôkés récénél.
Szárnytükre fehér. A nászruhás gácsér
szürkés színû, farkfedô tollai feketék,
más tollruhákban a tôkés réce tojójához hasonló, de a fehér szárnytükör
mindig elkülöníti. Szikes tavak, holtágak, elöntések, halastavak mentén
fordul elô. Fôként az Alföldön fészkel.
Kis létszámú állománya erôs csökkenés után az utóbbi években némi
növekedést mutat. Nyugalmi tollazatban, gyenge látási viszonyok között
könnyen összetéveszthetô a tôkés
récével. Tarlókon, kisebb vizeken kicsi
az esély, hogy a vadász találkozik
vele. A változatos élôhelyi kínálatú,
nagyobb állóvizek nyugalmának
biztosítása sok egyéb faj mellett
a védett réceféléknek is kedvez.
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Fütyülô réce

Nyílfarkú réce

(Anas penelope)

(Anas acuta)

Átvonuló.
Magyarországi
átvonuló állománya
lassan csökken. Védett.

Rendkívül ritka fészkelô,
rendszeres átvonuló.
Enyhe teleken áttelelôk
is akadnak. Védett.
Magyarországi átvonuló
állománya csökken.

A tôkés récénél némileg kisebb,
zömök, rövid csôrû. Nászidôszakban
a gácsér feje, nyaka gesztenyebarna,
a homlok, fejtetô krémsárga. Oldala szürkés, szárnyán nagy fehér folt, szárnytükre
zöldes. A tojó fakó vörösesbarna vagy szürkés. Hasa fehér. Nyugalmi tollazatban
– ahogyan a kora-ôszi vonuláskor látjuk – legfeltûnôbb a tôkésnél hegyesebb szárnya és farka, valamint fehér hasfoltja. Hangja jellegzetes füttyentésszerû, trillázó hang.
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Elôfordulás
Rendszeres átvonuló
nagyobb tavainkon, néha
folyókon is, fôleg az Alföldön. Fôként szeptembernovember és februármárcius hónapokban láthatjuk. Kis számban átte-
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Tôkés réce méretû, annál karcsúbb
testalkatú úszóréce. A gácsér nászruhában nagyon tetszetôs, feje, nyaka
gesztenyebarna, háta, oldala szürke. A tojó egyszerûbb színezetû, barnásan
mintázott. Nyugalmi tollazatban a gácsér a tojóhoz hasonló, háta sötétebb.
Hosszú, hegyes farka mindenkor jó határozó bélyeg.

DEC

R

JAN

R

lel, sôt alkalmilag kisebb
csapatai átnyaralnak.

lévô fás, cserjés területeken van. 6-11 tojást rak.

Költés

Táplálék

Európa és Ázsia északi
területein tavak, vízállások
közelében költ. Fészke
általában a víz közelében

Zömmel növényi eredetû,
de kisebb mennyiségben
rovarokat, lárvákat is fogyaszt.

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Csökkenô létszáma miatt védett faj, így
a legfontosabb teendô a faj biztonságos felismerése és a tévedésbôl történô
elejtés elkerülése. Tarlókon, nagyobb

vizektôl távolabb kicsi az esély, hogy
találkozunk vele. Vadászattal érintett
vizeken gyakran kerülhet elénk esti, hajnali fényviszonyok között, korlátozott
látási viszonyok mellett. Ilyenkor kisebb
termete, gyors, nyilalló röpte és jellegzetes, sípoló hangja alapján kell elkülöníteni a tôkés récétôl.
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Elôfordulás
Nagyon kisszámú, ma
már rendszertelen fészkelô, fôként a Tiszántúl
szikes tavainak, mocsarainak környékén lévô
szárazulatokon. Vonuláskor – fôként március
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és október hónapokban
– sokfelé elôfordul.
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ként azonban gabonában
is fészkelhet. Áprilisban
költ, 7-10 tojást rak.

Költés
Hazai költése leginkább a
szikes tavak, mocsarak
környéki gyepterületekhez köthetô. Alkalman-

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Mérete hasonló a vadászható tôkés
récééhez. Ritkán tarlókon is megjelenik,
szürkületkor kisebb vízállásokat is látogat, így a vadászok találkozhatnak vele

Táplálék
Zömmel gyommagvak,
zöld növényi részek,
csigák.

esti récevadászatokon. Elkülönítése ilyenkor nehéz, gyorsabb röpte, karcsúbb
alkata és hosszú, hegyes farka lehet
segítségükre, hogy elkerüljék a veszélyeztetett és védett faj elejtését.
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Kanalas réce

Barátréce

(Anas clypeata)

(Aythya ferina)

Kis számú, de rendszeres
fészkelô, gyakori átvonuló.
Enyhe teleken áttelelôk is akadnak.
Magyarországi költô állománya
ingadozó, csökken. Védett.
Natura 2000 jelölôfaj.

Vonuló. Enyhe teleken gyakran
áttelel. Magyarországi állománya
csökkenô. Világállománya
veszélyeztetett.
Védett. Natura 2000 jelölôfaj.
JAN

E

Közepes termetû úszóréce. Nevét
jellegzetes kanálformájú csôrérôl kapta.
A gácsér nászruhában feltûnô jelenség,
feje zöld, melle fehér, hasa és oldala barna, válltollai világoskékek.
Hátoldala fekete-fehér. A tojó barnás tollazatú, vállán kékes színezet.
JAN
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Elôfordulás

Költés

Táplálék

Fôként az Alföldön költ,
vizenyôs réteken, idôszakos mocsarak környékén.
A Dunántúl hasonló
élôhelyein is elôfordul
fészkelôként. Gyakori
átvonuló fôként március
és október-novemberben.

Változatos növényzetû
szikes tavak, mocsarak
környékén költ, megtelepszik sekélyebb
halastavakon is. Április
végén kezdi ülni 8-12
tojását.

Tápláléka inkább állati
eredetû, vízi rovarokból,
apró rákokból, férgekbôl
áll. Magvakat és zöld
növényi részeket is
fogyaszt.

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Esti récevadászatokon felbukkanhat,
fôként pusztai vízállásokon, kisebb víz-
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Tömzsibb, kisebb a tôkés récénél.
A gácsér feje, nyaka vörösbarna,
melle és feneke fekete, háta, teste
halványszürke. Csôre fekete, rajta
világoskék gyûrû. A tojó hangosabb, rekedt „kherr” hangot hallat.

Elôfordulás
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Hasonló faj
Üstökösréce
(Netta rufina)

Védett.

Nagyobb nyílt vizekkel szabdalt mocsarak, tavak, halastavak. Folyók.

Költés
Nagy, tömött fészket épít, április
végén a magasabb növényzetû
parti sávban. 8-11 tojást rak.

Táplálék
Bukóréce, mély vizeken táplálkozik.

folyásokon. Viszonylag jól elkülöníthetô
a tôkés récétôl, annál kisebb termetû
és nagy, kanalas csôre miatt úgy tûnik,
mintha feje nagyon hosszú lenne és a
szárnyai teste hátsó felére esnének.

E

AUG

Mit tehet a vadgazdálkodó?
A legfontosabb teendô a faj biztonságos felismerése és a tévedésbôl történô elejtés elkerülése. Tarlóra nem jár,
nagyobb vizektôl távolabb kicsi az

Gácsérjának csôre piros, oldala fehér, így
a hasonlóság ellenére jól elkülöníthetô, a
tojó és a fiatal viszont hasonló a barátréce tojójához, kivéve világos pofafoltjukat és széles fehér szárnycsíkjukat.

esély, hogy találkozunk vele. Vadászattal érintett vizeken viszont gyakran kerülhet elénk esti, hajnali látási viszonyok
mellett. Ilyenkor kisebb, tömzsibb termete és egyenes, gyors röpte alapján
kell elkülöníteni a tôkés récétôl.
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Cigányréce

Kontyos réce

(Aythya nyroca)

(Aythya fuligula)

Vonuló. Lecsökkent,
kisszámú magyarországi
állománya újra erôsödôben van.
Világállománya veszélyeztetett.
Fokozottan védett.
Natura 2000 jelölôfaj.

Kisszámú, rendszeres fészkelô,
gyakori átvonuló és fagymentes
vizeken rendszeres téli vendég.
Magyarországi költô
állománya stabil. Védett.
Natura 2000 jelölôfaj.

A barátrécénél kisebb. Szárnycsíkja,
hasa fehér. Feje, nyaka, melle, oldala vörösesbarna. A tojó hangosabb, rekedt
„khörr” hangot hallat. Röpte gyorsabb, könnyedebb, mint a többi bukórécének.

Tollazata fekete-fehér, a gácsér fején
hosszabb hátranyúló kontytollak. A tojó inkább barnás, kontya nem feltûnô.
Röptében fehér szárnycsíkja jól látható, a szárny végéig ér.
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Elôfordulás

Költés

Táplálék

Elôfordulás

Költés

Táplálék

Vízinövényekkel borított,
nyílt vizekkel szabdalt
mocsarak, tavak, halastavak, mélyebb vízállások. Az Alföldön gyakoribb, de a Dunántúlon
is sokfelé vannak állományai.

Fészkét általában a talajra a parti sávban, kisebb
növényzettel benôtt
szigetekre építi. Pehelytollakkal tömött fészket
épít, május elejétôl.
8-12 tojást rak.

Bukóréce, olyan vizeken
táplálkozik, ahol víz alá
bukva szerezhet eleséget. Tápláléka nagyon
vegyes, magvak, zöld
növényi részek, lárvák,
rovarok. Ritkán apró
halakat is megfog.

Mélyebb tavakon,
halastavakon, folyókon
fordul elô. Magyarországon fôként a Dunántúlon
és nagyobb folyóinkon
láthatjuk.

Vízpartok közelében
lévô füves, bokros
szárazulatokon fészkel.
Május közepén kezdi
költeni 6-12 tojását.

Bukóréce, táplálékát is
jórészt alábukva szerzi,
amely vízi rovarokból,
apró rákokból, férgekbôl,
csigákból áll. Zöld növényi részeket is fogyaszt.

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Fokozottan védett státusza miatt a legfontosabb teendô a faj biztonságos
felismerése és a tévedésbôl történô elejtés elkerülése. Mélyebb, nagyobb kiterjedésû tavakon és mocsarakban gyû-

lik össze nagyobb számmal. Tarlóra
nem jár, nagyobb vizektôl távolabb kicsi
az esély, hogy találkozunk vele. Vadászattal érintett vizeken viszont gyakran
kerülhet elénk esti, hajnali látási viszonyok mellett. Ilyenkor kisebb termete,
fehér szárnycsíkja, jellegzetes gyakran
hallatott hangja és egyenes, gyors röpte
alapján kell elkülöníteni a tôkés récétôl.

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Mélyebb vizektôl távolabb viszonylag
ritkán tûnik fel, így récevadászatokon
alig találkoznak vele. A nagyobb, gazdag madárvilágú vizek kímélete, zavartalanságuk biztosítása a kontyos réce
vonuló, áttelelô állománya számára is

nagy jelentôségû. Amennyiben vadászaton elôkerül, cigányrécére emlékeztetô megjelenése segíti elkülöníteni
a tôkés récétôl.
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Kerceréce

Szárcsa

(Bucephala clangula)

(Fulica atra)

Vonuló. Téli vendég.
Magyarországi telelô
állománya stabil. Védett.
Natura 2000 jelölôfaj.

Vonuló.
Enyhe teleken
rendszeresen áttelel.
Vadászható (szeptember 1 - január 31.).
Magyarországi állománya stabil.

Kisebb a tôkés récénél.
A gácsér fekete-fehér színezete
messzirôl feltûnik. Feje sötétzöld, csôre mögött fehér pofafolt. Nyugalmi
tollazatban feje feketés, melle fehér. A tojó feje barna, nyakán fehér örv
található. Röptükben mindkét nem esetében jól látható a nagy fehér szárnyfolt.

Zömök, fekete madár. Csôre és homloka fehér. Lába zöld. A fiatalok barnásak,
torkuk és hasuk fehér. Kitûnôen bukik, fél percig is víz alatt marad. Nehezen
kap szárnyra, felszállás elôtt hosszasan tapossa a vizet. Hangját gyakran
hallani, sûrûn pittyeg.
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Elôfordulás
Elôfordulás
Fészkelôterülete hazánktól északabbra esik, de
nálunk is volt már bizonyított költése. Nagyobb
folyóinkon, tavainkon
vonul és telel át, fôként a
Dunán és a Dunántúlon.

Az Alföldön kisebb
számban fordul elô.

Költés
Odúban költ, erdei
tavak, vízfolyások mentén. 6-11 tojást rak.

Táplálék
Inkább állati eredetû táplálékot fogyaszt. Kagylók,
csigák, rovarok szerepelnek étlapján. Hínárfélék
zöld részeit is eszi.

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Vadászati jelentôsége soha nem volt
számottevô. Védett, ezért a legfontosabb teendô a faj biztonságos felismerése és kímélete. Ez nem jelent prob-

MAJ

Elterjedt fészkelô
mocsarak, holtágak,
halastavak, elöntések,
kubikgödrök vizein.

Költés
A nádasokkal, gyékényesekkel szabdalt mélyebb
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vizeket kedveli. Április
közepétôl költ. A növényzet víz felé esô
sávját választja költôhelyül. Fészkét biztonságos magasságba (20-30
cm) a víz színe fölé emeli.
Általában 7-9 tojást rak.

Mit tehet a vadgazdálkodó?
lémát, mert könnyen felismerhetô és
szinte kizárólag a folyami vízivad vadászatokon találkozhat vele a vadász.
A repülô gácsér szárnya jellegzetes
csilingelô hangot kelt.

K

AUG

Vadászati jelentôsége nem nagy. Nagyobb vizes élôhelyeken a nádasok
tavaszi aratására, égetésére vonatkozó
tilalmak betartása és betartatása kedvez – sok egyéb faj mellett – a szárcsának is.
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Táplálék
Tápláléka vegyes.
Zsenge hajtások,
moszatok mellett
magvakat is eszik,
de rovarok, pókok,
ebihalak, csigák is
szerepelnek étlapján.

Vadászata legtöbbször csónakból történik, ami jelentôs zavarást is okozhat
értékes, gazdag madárvilágú vizeken,
ezért körültekintôen kell döntést hozni
arról, vadászatával nem okozunk-e komolyabb kárt természeti értékeinkben.
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Récefajok röpképei
Böjti réce
Tôkés réce
Cigányréce

Csörgô réce
Barátréce
Kendermagos réce
Kerceréce
Fütyülô réce

Kontyos réce
Nyílfarkú réce

Üstökös réce
Kanalas réce
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Hasonló faj

Kárókatona

Kis kárókatona

(Phalacrocorax carbo)

(Phalacrocorax pygmeus)

Fokozottan
védett.

Hazánkban költô
és átvonuló madár.
Enyhe teleken,
fagymentes vizeken
egész évben kitart.
Magyarországon védelemben
részesülô faj. Magyarországi
költôállománya jelenleg csökken.

Elôfordulás
Mélyebb vizû természetes
tavak, halastavak, nagyobb
folyók, mocsarak. Magyarországon a folyó menti ligeterdôkben,
vízben álló fás állományokon
többfelé költ.

Költés

Nagytermetû, vadlúd nagyságú, fekete tollazatú madár. Fejoldala és torka,
egyes fiatalok hasoldala fehér. Hangja mély, gurgulázó, röfögésszerû, melyet
ritkán, leginkább költô- és éjszakázó helyein hallat.
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Évente egyszer költ, de a fészekalj pusztulása esetén pótköltése
gyakori. Magasabb fákon, ennek
hiányában alacsonyabb bokrokon, esetenként nádban is fészkel. Telepeinek létszáma néhány
tíz pártól akár több száz párig is
terjedhet. 3-5 tojást rak. A fiókák
5-6 hetes korukig maradnak
a fészekben.

Táplálék

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Az 1970-es, 1980-as években kezdôdô
erôteljes állománynövekedése miatt komoly halastavi károsítóvá vált, de hatása természetes vizeken is jelentôs
lehet. Jelenleg kártételének megelôzése
és állományának ésszerû szabályozása
a cél. Az állomány fegyveres szabályozására sok helyen a vadászatra jogosultat kéri fel a halgazdálkodó. A kárókatona fegyveres gyérítését, riasztását a

természetvédelmi hatóság feltételekkel
engedélyezi. A 13/2001 (V.9.) KöM rendeletben meghatározott idôszakokban,
területeken és az ott elôírt feltételekkel
engedély nélkül is riasztható, gyéríthetô.
A kármegelôzési módszerek azonban
nem veszélyeztethetik egyéb védett és
fokozottan védett madárfajok állományait. Fegyveres gyérítése leginkább a
tórendszereken lévô éjszakázó helyeken lehet eredményes. Célszerû egyeztetni a helyi természetvédelmi szakemberekkel, hogy ne okozzunk kárt
ritkább madárfajok állományában.

Halevô madár. Az elfogyasztott napi mennyiséget sokszor
eltúlozzák, de mindenképpen
jelentôs. Becslések szerint
napi 25-40 dkg is lehet. Fôként
a 7-30 cm közötti mérettartományban zsákmányol, de a
nagyobb halakat is megpróbálja
és erôs csôrével súlyos sebeket
ejthet rajtuk. Gyakran csapatosan táplálkozik.

Magyarországon az 1980-as évek
végén jelent meg újra rendszeres
fészkelôként a Tisza-tavon. Mára
sokfelé megtelepedett az Alföldön,
de dunántúli telepei is ismertek.
A kárókatonánál jóval kisebb, kb.
feleakkora. Tavasszal feje és nyakoldala barnás színezetû. Termete
alapján is jól elkülöníthetô nagyobb
rokonától, ennek ellenére a kárókatona
gyérítésénél különös körültekintéssel
kell eljárni, nehogy a fokozottan
védett faj essen áldozatul az
állományszabályozásnak.
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Sárgalábú sirály

Sárszalonka

(Larus michahellis)

(Gallinago gallinago)

Ôszi-tavaszi átvonuló,
de kisebb számban
egész évben megfigyelhetô.
Magyarországon védelemben
részesülô faj. Hazai állománya stabil.

Vonuló faj. Néha áttelel.
Magyarországi
költôállománya
ingadozó.
Fokozottan védett.
Natura 2000
jelölôfaj.

Jóval nagyobb a dankasirálynál,
egerészölyv-méretû. Háta, szárnya szürke,
a szárnyvégek feketék. Teste fehér.
Csôre élénksárga, lába halványsárga.
A fiatalok barna mintázatúak.
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Elôfordulás
Az ország egész területén elôfordul, de fôként
a nagy alföldi halastavak
környékén. A tavakon és
szántókon egyaránt táplálkozik. Kora tavasszal
és ôsszel gyakoribb, de
egész évben látható, sôt
néhány pár költ is.
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Hangja változatos,
rikoltozás és mélyebb,
kacagó, ugatásszerû
hangok.
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Fô élettere a tengerpart.

Költés
Magyarországon néhány
helyen, kis számban tavak
és halastavak szigetein
költ. Általában 3 tojást rak.

Táplálék
Tápláléka nagyon válto-

Mit tehet a vadgazdálkodó?
A 13/2001 (V. 9.) KöM rendelet más
fajok mellett a sárgalábú sirály és a
nagyon hasonló sztyeppi sirály esetében is szabályozza a riasztás, gyérítés
lehetôségét. Vizes élôhelyeken e két faj
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zatos. Magvak, termések,
rovarok, csigák, halak.
Kirabolja más madarak
fészkét, szívesen jár a
dögre és hulladékra is.
Vízen, földön, levegôben
egyaránt zsákmányol.
Gyakran jelenik meg
frissen szántott, tárcsázott tarlókon.

együtt fordul elô védett és fokozottan
védett fajokkal, ezért gyérítése, riasztása során körültekintôen kell eljárni.
Csak az lôjön sirályra, aki biztosan tudja
a fajokat elkülöníteni egymástól! A felmerülô problémák megelôzése érdekében célszerû természetvédelmi szakemberrel egyeztetni.

Barnás színû, hosszú csôrû madár. Nagyságban a fürjhöz hasonlítható. Cikázó röpte, felröppenésekor hallatott érdes „kreekk” hangja alapján könnyen felismerhetô.
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Elôfordulás

Költés

Hazánkban az idôszakos
vízállású élôhelyeken,
mocsarak szélén, vizes
legelôkön, zsombékoló
növényzetben fészkel.
Július-augusztustól átvonuló példányai is megjelennek és kitartanak az
elsô fagyokig.

Költôhelyén jellegzetes
nászrepülését figyelhetjük meg. A terület fölött
gyorsan cikázó madár
röptét zuhanórepülésekkel szakítja meg és a
zuhanás közben tisztán
hallható egy báránybégetésre emlékeztetô hang,
melyet farktollainak

Mit tehet a vadgazdálkodó?
A vizes élôhelyek fenntartása, zavarásának mérséklése, a vízivad vadászat
ésszerû szabályozása ôszi idôszakban
a sárszalonka és valamennyi más, vizes
élôhelyhez kötôdô szalonkaféle számára is kedvezô. Fokozottan védett faj,
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rezgése kelt. A vizenyôs
terület szárazabb emelkedésén kapar mélyedést,
ahová négy tojást rak.

Táplálék
A nedves talajból szerzi
táplálékát, férgeket,
csigákat és egyéb apró
gerincteleneket. Ritkán
magvakat is fogyaszt.

ezért az este, gyenge látási viszonyok
mellett behúzó, felröppenô madarak
tévedésbôl történô elejtésére figyelmeztessük vadásztársainkat. Fegyelmezett
vadásznál ez felesleges, hiszen este
sem téveszthetô össze semmilyen vadászható madárral.
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Fácán
(Phasianus colchicus)
Állandó madár.
Vadászható
(október 1 - február 28.).
Magyarországi
állománya stabil.

Közismert, tyúknagyságú
madár hosszú farktollakkal.
A kakas feltûnô, fényes bronzvörös színezetû,
a feje zöldes fémfényû, a tojó szürkésbarna. Költés idején, esti felgallyazáskor,
illetve ragadozó jelenlétét jelezve a kakas jellegzetes „kakatoló” hangot hallat.
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Mit tehet a vadgazdálkodó?
Vadászati jelentôsége nagy, apróvadas
területeken szerepe elsôdleges. Állományát mesterségesen felnevelt egyedekkel szinte minden apróvadas vadászatra jogosult lehetôségei szerint
pótolja, ugyanakkor a természetes körülmények között élô és nevelkedô
fácánállomány a hosszútávú, fenntartható hasznosítás alapja. A mesterséges

kibocsátás a természetes fácánállomány szaporodási képességének csökkenése, fertôzések és viselkedési zavarok (pl. kannibalizmus) terjedése
mellett az élôhelyek leromlását is okozhatja (pl. állandó zavarás).
Legfontosabb teendô a folyamatos élôhelyfejlesztés (cserjések, csenderesek
létesítése), a vegyszermentes, környezetkímélô vadföldgazdálkodás megteremtése és a természetes állományból
származó tyúkok maximális kímélete.

Elôfordulás

Költés

Táplálék

Erdôfoltokkal tarkított
bokros réteken, mezôgazdasági területeken,
út- és árokszegélyek,
fasorok mentén fordul
elô, de kis számban
gyakorlatilag bármely
élôhelytípusban
elôkerülhet.

Poligám (többnejû)
madár: egy kakashoz
5-7 tyúk is tartozhat.
A talajon fészkel, tíznél
is több tojást rak. Csak
a tyúk kotlik és ô neveli
a fiókákat is; a fiatalok
hamar röpképessé
válnak.

Fôként magvakkal
és friss hajtásokkal táplálkozik, költési idôben
sok rovart is fogyaszt.
Az etetôket, szórókat
rendszeresen felkeresi.
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Fogoly

JAN

E

(Perdix perdix)

RITKA

Galambméretû, rövid vörös farkú madár,
hasán jellegzetes mélybarna folt (patkó) található.
Az öreg madár háti része barnás sávozású, nyaka
és melle szürkés, torka, homloka narancsbarna.
A két ivar biztosan csak a szárnyfedôk alapján különíthetô el. A fiatalok
egész teste barnásan sávozott, fiatal fácánhoz hasonlítanak. A fácánnál
rejtettebb életmódú, félénk madár, leginkább csirregô hangja alapján tûnhet
fel. Megriasztva farkának mélyvörös színe és élénk riasztóhangja alapján
azonosíthatjuk. A fogolycsalád egészen a következô tavaszig együtt marad.

A vadászterületen a gazdák bevonásával törekedni kell a kései, június végi
kaszálásra. A kaszálás során vadriasztó
lánc használata és madárbarát kaszálási mód alkalmazása (belülrôl kifelé haladva) nagymértékben elôsegíti sikeres
költését. A szakszerû vadföldgazdálkodás, illetve a vadászatra jogosult által
megfelelôen használt földterületek magas aránya egyéb fajok mellett a fogoly
számára is kedvezô. A táblaszegélyek
védelme, növényvédôszer-mentesen
tartása, a mozaikos élôhelyszerkezet
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kialakítása nélkülözhetetlen a faj megôrzése szempontjából. Cserjesorok telepítése, vadbúvók létesítése további
életteret biztosíthat e fajnak is.
A tél végéig fennhagyott tarló, illetve a
mesterséges etetés nagymértékben
segíti téli táplálékforrásának biztosítását, különösen tartós hóborítás idején.
A megengedett módszerekkel - fegyveres gyérítés, de különösen a megtervezett, megfelelô módon és idôszakban
végrehajtott csapdázás - végzett, vadászható emlôs ragadozó fajokra és
varjúfélékre irányuló állományszabályozás jelentôsen segíti a foglyok túlélését.
Megmaradt élôhelyein a vaddisznó nem
tûrhetô meg.
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KÖLTÉS

Elôfordulás

Állandó madár.
Magyarországi
állománya erôsen csökken.
Kibocsátott példányai
vadászhatók
(október 1 - december 31.).

Mit tehet a vadgazdálkodó?

E

Fôként szántóföldek szegélyében, gyepeken fordul elô, de kedveli az út
menti árkokat, csatornapartokat is. Búvóhelyül
sûrû aljnövényzetû fa- és
bokorcsoportokat keres,
ezek megtelepedésének
fontos feltételei. Állománya az elmúlt évtizedekben erôsen megfogyatkozott, olyannyira, hogy
ma már kritikusan ala-
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csony szintû. Európában
sérülékeny állományú.

elhagyják a fészket, de
csak 2-3 hetesen lesznek röpképesek.

Költés
Utódnevelése példamutatóan gondos. A szülôk
között életre szóló párkapcsolatok alakulnak ki,
a tyúk áprilisban, májusban rakja le akár tíznél is
több – néha húszat is
meghaladó – tojását a
földön kapart mélyedésbe. A fiókák kelés után

Táplálék
Fôként gyommagvakat,
zöld növényi részeket,
kisebb arányban rovarokat eszik. A fiókák
kizárólag állati eredetû
táplálékot, fôként rovarokat fogyasztanak.
Téli tápláléka különféle
magvakból áll.
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Túzok
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(Otis tarda)

RITKA

Állandó madár.
Magyarországi állománya
a 20. század második felében drasztikusan
lecsökkent és alacsony szinten állandósult.
Világállománya veszélyeztetett.
Fokozottan védett.
Natura 2000 jelölôfaj.

Elôfordulás

Költés

Táplálék

Vigyázó, óvatos madár,
élôhelye a nyílt, pusztai
környezet. Dürgôhelyei
fôként a szikes gyepeken
és az azokat övezô szántóterületeken vannak,
de költésre a magasabb
füvû sztyeppréteket,
illetve az ezek területén
kialakított szántókat
választja. Hozzáférhetô
táplálék hiányában –
kérges hóborítás esetén
– egészen Dél-Európáig
elkóborol.

Földön fészkel, fészekalja
1-3, általában 2 tojásból
áll. A tojásrakás április
második felében kezdôdik, de a fészkelôhely
feltérképezését már
március közepétôl végzik
a tyúkok. A négy hétig
tartó kotlást követôen
a fiókák még további
6-8 hétig fokozott
veszélynek vannak
kitéve, mivel ilyenkor
még röpképtelenek.

Mindenevô. Változatos
tápláléka fôként rovarokból (bogarak, sáskák stb.)
áll, de kisebb rágcsálókat
is fogyaszt. Emellett rendszeresen eszik magvakat
és zöld növényi részeket
is. Fiókái a tyúk kíséretében, eleinte kizárólag
rovarokkal táplálkoznak,
2-3 hetes koruktól fogyasztanak növényi táplálékot is. Nyár végétôl
tarlókon, lucernaföldeken,
ôszi vetésekben táplálkozik. Télen fontos tápláléka az ôszi káposztarepce
áttelelô, zöld levele.

Nagytermetû, erôteljes megjelenésû madár.
Háta mélyvörös alapon feketén keresztsávozott.
A kakas nyaka igen vastag, a mellen vörhenyes,
széles örv húzódik, dürgéskor kifordított fehér
tollruhája jellegzetes. A tyúk kisebb méretû,
szerényebb színezetû. Mindkét nemre jellemzô az erôteljes szárnyak repüléskor
feltûnô világos színe. A tyúk, különösen a szaporodási idôszakban, rendkívül
rejtett életmódot folytat. Veszély esetén a fészken ülô, vagy fiókát vezetô madár
lapulva próbál elrejtôzni, gyakran a traktor elôl csak 1-2 méter távolságból ugrik
fel. A költô tyúkok és a fiókák rejtôszínük segítségével tökéletesen belesimulnak
környezetükbe. Költési idôn kívül már messzirôl menekülnek. Röpte erôteljes.

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Kevés vadászterület büszkélkedhet állandó túzokállománnyal, olyannal, ahol
párzási, költési idôben is elôfordul.
Nagy a felelôssége a vadgazdálkodónak, hogy tevékenységével segítse a faj
védelmét, szaporodását, különös tekintettel a vadászható ragadozófajok és
varjúfélék, valamint a vaddisznó állományának gyérítésére. Emellett legfontosabb a zavarás elkerülése, mérsék-

lése. Ez ott okoz gondot, ahol a dürgôhely egyben jó „ôzes” terület is, hiszen
a tavaszi ôzbakvadászat kezdete a legaktívabb dürgési idôszakra esik. Ilyen
esetben a túzoké legyen az elsôség. A
ma elterjedt bakvadászati módszer, a
gépjármûvel történô „barkácsolás” zavaró hatása nem kérdôjelezhetô meg.
Áthidaló megoldás lehet, ha dürgôhely
közelében beállt értékes bakot a vadgazdálkodó más módszerrel – lesrôl,
esetleg cserkelve – próbálja meglövetni,
figyelemmel a túzokok napi mozgására,
aktivitására. A legjobb azonban, ha

PÁRVÁLASZTÁS

KÖLTÉS

ELÔFORDUL

ezeken a területeken ôznász idején
történik a hasznosítás, amikor a zavarás a túzok szempontjából már nem
számottevô jelentôségû. Ma is visszatérô probléma a túzok tévedésbôl történô elejtése, a ködre, rossz látási viszonyokra való hivatkozással. A felelôtlenül lövöldözô, a legalapvetôbb írott
és íratlan szabályokat sutba dobó vadászokat nem csupán a törvényeknek,
de a vadásztársaknak is keményen el
kell ítélniük.
Kemény, havas telek esetén a repcevetéseken, lucernatáblákon hóekével
vagy egyéb módon kialakított hómentes sávok ôzállományunkat is segítik,

egyben a túzokok telelése, helyben tartása szempontjából is fontosak.
A túzok érdekében végzett élôhelyfejlesztési tevékenységek (ugaroltatás,
kései kaszálás, szegélyélôhelyek kímélete, speciális vetésszerkezet kialakítása, növényvédôszerek – különösen a
rovarölôszerek – használatának korlátozása) minden esetben közvetlen pozitív hatással vannak az apróvadállományra is1.
1

A földhasználathoz kötôdô élôhelyfejlesztési javaslatainkról bôvebben olvashatnak a Terepi madárhatározó gazdálkodóknak címû kiadványunkban.
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Fürj

Császármadár

(Coturnix coturnix)

(Bonasa bonasia)

Vonuló madár.
Védett.
Magyarországi állománya
mérsékelten csökken.

Állandó faj. Hazai állománya
a kipusztulás közelében van.
Fokozottan védett.
Natura 2000 jelölôfaj.

Ököl nagyságú, barnás színû madár,
krémszínû, hosszanti csíkozással. Ritkán kerül szem elé, leginkább jellegzetes,
éjjel is gyakran hallható „pitypalatty” hangja árulja el jelenlétét. Felriasztva gyors
szárnycsapásokkal, alacsonyan repül, majd újra eltûnik a sûrû fûben, gabonában.

Fogoly méretû, rejtôzködô
életmódú fajdféle. Barnásszürke
madár, reptében gyakran csak
a fekete végszalaggal ellátott farok
tûnik fel. A kakas dürgési idôben
sziszegô sípolással hívja a tyúkot.
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Elôfordulás

Költés

Táplálék

Elôfordulás

Költés

Táplálék

Gyepfoltokkal, ugarterületekkel tarkított nyílt
mezôgazdasági területek
madara. A változatos,
kisparcellás, mozaikos
szerkezetû élôhelyeket
kedveli. Ôsszel elvonul,
a telet a Földközi-tenger
partvidékén tölti.

Évente kétszer költ,
leggyakrabban májusban
és júliusban. A talajon
fészkel. Fészekhagyó,
a 10 naposan már
röpképes fiókákat
a tojó egyedül neveli.

Tápláléka fôként állati
eredetû; rovarokból,
pókokból áll, egyébként
magvakat, hajtásokat
is fogyaszt.

Hazánkban állandó állománya mára csak az
Aggteleki Nemzeti Parkban ismert. Vegyes korú,
többszintû elegyes erdôállományban él, ahol sok
bogyótermô cserjét talál.

A földön fészkel. A kotló
tojó annyira beleolvad
környezetébe, hogy csak
akkor lehet észrevenni,
ha felugrik. 8-12 tojásán
21-23 napig kotlik,
a fiókák fészekhagyók,
anyjuk vezeti ôket
másfél hónapig.

Bogyókat, rügyeket,
barkát (pl. mogyoró),
leveleket és hajtásokat
fogyaszt, tavasszal és
nyáron sok gerinctelen
állatot is eszik.

Mit tehet a vadgazdálkodó?
A fogoly esetében leírtak nagyban segítik a fürj állományának növekedését is.

A kései kaszálás, vegyszermentes vadföldek nagy aránya, a megfelelô ragadozógazdálkodás és az illegális vadászatok visszaszorítása mind-mind
hozzájárul a faj állományának stabilizálásához.

Mit tehet a vadgazdálkodó?
A fészekaljak védelmében a vaddisznóállomány túlszaporodásának megakadályozása, a róka, a borz és a nyest
létszámának korlátozása fontos feladat.
Ismert császármadár-élôhelyeken tilos

szórók, etetôhelyek létesítése, a vaddisznó számára vonzó táplálkozási
körülmények kialakítása. A nyiladékok
tisztítása során különös figyelmet kell
fordítani a gyümölcstermô cserjék védelmére.
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Erdei szalonka

Barna kánya

(Scolopax rusticola)

(Milvus migrans)

Vonuló faj. Hazai költôállományának nagysága nem ismert.
Kizárólag kutatási célból, a monitoring
programban résztvevô vadászatra
jogosultak részére kiadott engedély
alapján, mintavétel céljából ejthetô el.

Vonuló.
Magyarországi állománya
erôteljes csökkenés után jelenleg stabil.
Fokozottan védett. Natura 2000 jelölôfaj.
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Galamb méretû, hosszú csôrû madár. Finom tollmintázata kiváló rejtôszínt biztosít
az avaron lapuló erdei szalonkának. Leginkább a földrôl váratlanul felrebbenve,
vagy kora tavaszi estéken és hajnalokon repülve lehet megfigyelni. A húzó szalonka
4 ütemû, mély korrogó hangot hallat, melyet magas hangú ún. pisszegés tagol.
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Elôfordulás
Hazánkban gyakori átvonuló, március-áprilisban
és szeptember-októberben van a vonulás csúcsa. Idônként kis számban át is telel. A nedves
talajú, fiatalosokkal szab-
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dalt erdôket kedveli, de
ôszi vonulása során
mezôgazdasági területeken is feltûnik.

helyezi 4 tojását áprilismájusban. Egyedül kotlik
(22-24 nap) és neveli a
fészekhagyó fiókákat.

Költés

Táplálék

A tojó a földön kapart
sekély mélyedésbe

Giliszták és egyéb apró
gerinctelenek.

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Költésére fôként a domb- és hegyvidéki erdôkben lehet számítani, ritkán
nagyobb, üde síkvidéki erdôkben is
fészkel. A vaddisznó, a róka és a borz
állományának alacsony szinten tartása
az erdei szalonka esetleges költésének
sikerét is elôsegíti. Az erdei vizes élôhe-

lyek és a környezô nedves talajú területek védelme a gépi taposástól, növényvédô szerektôl stb. az erdei szalonka
mellett számtalan egyéb faj (pl. kétéltûek) védelmét is biztosítja. A láperdôk
és mocsárerdôk kiszáradásának megakadályozása (víz- visszatartás biztosítása), esetleg kisebb erdei tocsogók
kialakítása segítheti az erdei szalonka
életfeltételeinek javítását is.
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Ölyv méretû, de enyhén villás farka
és szárnya hosszabb. Szárnyát kissé
megtörten tartja, így szembôl lapos
M alakú a sziluettje (az egerészölyvé
és a barna rétihéjáé V alakú).
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Hasonló faj
Vörös kánya
(Milvus milvus)

Elôfordulás
Olyan sík- és dombvidéki erdôkben
költ, ahol a közelben folyó vagy tavak
vannak és gazdag a táplálékkínálat.
Gyakran gémtelepek közelében, vagy
azokon fészkel.

Költés
Viszonylag kis fészkét magasra építi.
A fészekbe mindenféle hulladékot behord. Április végén, május elején rakja
le 2-3 tojását, amelyeken a tojó kotlik,
32-33 napig.

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Elsôsorban hullámtéri erdôkben gazdálkodó vadászatra jogosultak számíthatnak elôfordulására, de vizektôl távolabb

Fokozottan
védett.

Jelenleg 8-10 pár költ az országban,
fôként a Dunántúlon. Átvonulóként
(II-III. és X-XI. hónapokban) többfelé
megfordul, ilyenkor az Alföldön is
feltûnik. A barna kányánál karcsúbb,
vöröses tollazatú és farka mélyebben
villás. Világállománya veszélyeztetett.

is megtelepedhet. A költés ideje alatt
legalább a fészektôl számított 100 belül
fenn kell tartani az erdôállományt.
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Elôfordulás

Egerészölyv

Erdôkkel, fasorokkal,
ligetekkel tarkított tájakon
mindenütt gyakori.

(Buteo buteo)

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

Állandó madár.
Magyarországi
állománya stabil.
Védett.

Hasonló fajok
Darázsölyv
(Pernis apivorus)

Vonuló madár
Fokozottan
védett.

Táplálék
Kistermetû rágcsálók jelentik
legfôbb táplálékát. Télen fôként
mezei pockot zsákmányol, ezzel
hozzájárul a rágcsálók számának
csökkentéséhez. Dögre, így a
mezôgazdasági munkák miatt
nagy számban elpusztuló fácán
vagy mezei nyúl tetemekre is
szívesen jár.

Leggyakoribb,
közepes termetû
ragadozómadarunk. Gyakran
kerülnek szem elé utak melletti
oszlopokon, bokrokon ülô, pocokra
vadászó példányai. Tavasszal vijjogva nászrepül territóriuma fölött. Színezete
változatos, barna alapon fehéres mintázattal. Széles szárnyát körözéskor
testéhez képest kissé felfelé V alakban tartja, farka sûrûn keresztsávos.
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Farka, szárnya, nyaka hosszabb,
farkán széles végszalag és elôtte
két keresztszalag van. Rejtôzködô
életmódú faj, azonban nászrepülése
könnyed lepkeszerû röptével, széles,
tapsoló szárnycsapásaival egészen
feltûnô, más ragadozó madárral
nem összetéveszthetô.

ELÔFORDUL

Gatyás ölyv
(Buteo lagopus)

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Lucernatáblákon és más „pockos élôhelyeken” T-fák kihelyezése segíti az
ölyveket a vadászatban és csökkenti a
vezetékoszlopokon történô áramütés
veszélyét. Sokszor felmerülô kérdés
az egerészölyv apróvad fogyasztása.
Abban talán nincs vita, hogy felnôtt
egészséges apróvadat az egerészölyv
nem képes megfogni. A kora tavaszi

mezei nyúl szaporulatból, tartósan magas hóborítás esetén legyengült fácán
és fogoly egyedekbôl azonban idôszakosan zsákmányolhat. Az eseti apróvadfogyasztása által okozott károkat
messze felülmúlja a rágcsálófogyasztása okán a biológiai növényvédelemben betöltött szerepe. Hideg havas
teleken sok példánya éhen pusztul.

Téli vendég.
Védett.

Az egerészölyvhöz
hasonló méretû és
táplálkozási módú faj.
Nálunk ritkuló téli vendég,
októbertôl márciusig.
Északon költ a tundrán
és az erdôs-tundrán.
Feje, hasi oldala egészen
világos, fehéres. Farkán
feltûnô fehér sáv, a végén
sötét keresztszalag.
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Rétisas

Hazánk legnagyobb fészkelô ragadozómadara.
Az idôsebb madarak csôre sárga, farkuk ék alakú,
fehér. Színük fakóbarna. A fiatalok feketésbarnák,
csôrük is sötétbarna, ék alakú farkuk még nem
fehér. Röpte lassú, méltóságteljes. Hangját
fôként nászidôszakban hallatja, messze
hangzó, magas, gyors „kli-kli-klikk”.

(Haliaeetus albicilla)
Az idôsebb, költô párok
egész évben a fészek
környékén tartózkodnak.
A fiatalok ivarérettségükig
(5-6 év) kóborolnak, télen
az északon költô
madarakból nagyobb
számban nálunk
telelnek.
Magyarországi
állománya az 1980-as évekre kritikusan
lecsökkent, mára megerôsödött, jelenleg növekvô.
Fokozottan védett. Natura 2000 jelölôfaj.
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Elôfordulás
Vizek közelében, de gyakran
pusztákon is megfigyelhetjük.
Az 1970-es évekre a költô párok
száma tíz alá csökkent. Mára
a költôlétszám megerôsödött,
a nagy folyók ártéri erdeiben,
vizek közelében többfelé költ.
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Mit tehet a vadgazdálkodó?
Megtelepedése esetén már a nászidôszaktól kezdve (december vége-január)
a fiókák kirepüléséig (június-július) az
emberi zavarást, közlekedést kerülni
kell a fészek több száz méteres körzetében. Ez a fészek közelében lévô
magaslesek, egyéb vadászati létesítmények használatának korlátozását is
jelentheti. Egyes párok viselkedése

nagy eltérést mutat. Vannak zavarásra
érzékeny, már egy arra járó embertôl is
fészküket elhagyó madarak, és vannak
sokkal zavarástûrôbb példányok is.
Az illegális mérgezések a mai napig elôfordulnak. Dögöt is fogyasztó madárként több példány esik áldozatul évente
ennek a felelôtlen tevékenységnek. Ne
tûrjük meg vadászterületen az ilyen jellegû törvénysértéseket, hiszen a mérgezés tilos, etikátlan és emellett humán
szempontból is komoly veszélyforrás.

Fészkét víz közeli erdôkben,
facsoportokban idôsebb fákra
építi és nyugalom esetén
évtizedekig használja azt.
Korán költ, már február
elején, közepén tojásokon
ül. Általában 2 tojást rak.

Táplálék
Táplálékát fôként
a vizekrôl szerzi.
A vízfelszín közelébe
kerülô beteg vagy
elhullott halak,
madarak mellett
sokszor jár dögre is.
A tetemeket a vizektôl
távolabb is felkeresi.
A szárazföldön nem
számít ügyes vadásznak,
de néha mezei nyulat
és rágcsálókat is
zsákmányolhat.
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Elôfordulás

Barna rétihéja

Mocsarak, halastavak,
csatornák nádasai, szántók
közé ékelôdô nádfoltok
egyaránt élôhelyei.
Sík- és dombvidéken
is elôfordul.

(Circus aeruginosus)
Vonuló.
Enyhe teleken
több példány
áttelel. Magyarországi
állománya növekvô.
Védett. Natura 2000 jelölôfaj.

Költés
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Kékes rétihéja
(Circus cyaneus)

Gyakori átvonuló
és téli vendég.
Védett.

Fészkét avas nádasokban,
rendkívül ritkán gabonatáblákba építi. Nászrepülését
már áprilisban láthatjuk.
Általában 4-5 tojást rak.

A legnagyobb termetû rétihéjafajunk.
Az idôs hím háta barna, a szárnyfedôk
szürkék. Feje, tarkója, melle barnán
sávozott. A tojó sötétbarna, feje, válla
világosbarna. A fiatalok egyszínû
sötétbarnák, torkuk, fejtetejük sárga.
Röpte jellegzetes, imbolygó. Vadászat közben alacsonyan repül, gyakran siklik.
Hangját ritkán hallani, de nászrepülése közben gyakran hallat éles „kjiû” kiáltást.
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Szerepe egy vadászterület apróvadállományának alakulásában erôsen vitatott. Elfogultságtól mentes, objektív
vizsgálatok azonban rendelkezésre állnak, amelyek alapján kijelenthetô, hogy
a vadászható fajok szaporulatára gyakorolt hatása csekély mértékû. Beka-

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

A hím hamuszürke,
széles fehér farcsíkkal és fekete
szárnyvégekkel, a tojó szürkésbarna,
szintén fehér farcsíkkal. A barna rétihéjánál valamivel kisebb termetû,
a két faj nehezen téveszthetô össze,
bár enyhülô teleinken egyre több
barna rétihéja is áttelel.

DEC

R

R

ELÔFORDUL

Mit tehet a vadgazdálkodó?

Táplálék

merázott fészkeinek megfigyelése során (Dévaványa) elsôsorban apró rágcsálók, madárfiókák, gyíkok fogyasztása igazolódott. Az apróvad aránya a
táplálékában 1% körül alakult. Jó, ha
tudjuk, hogy lábszerkezete sem teszi alkalmassá nagyobb testû, egészséges
apróvad zsákmányolására. Dögre viszont szívesen jár, és az lehet a mezôgazdasági munkák miatt nagy számban
elpusztuló fácán vagy mezei nyúl is.

Hamvas rétihéja
(Circus pygargus)

Vonuló,
hazánk ritka
fészkelôje.
Fokozottan
védett.

Áprilisban érkezik és augusztus
végén, szeptemberben indul telelôterületeire. Kisebb, kecsesebb
a kékes rétihéjánál, bár színezetük
nagyon hasonló. Ritkán láthatók
egy idôben hazánkban, mivel a
kékes rétihéja nálunk téli vendég,
így érkezésekor a hamvas rétihéja
legtöbbször már elvonult. Ritkasága
miatt költésidôben történô (májusjúlius) megfigyelését – az együttmûködés jegyében - jelezzük
természetvédelmi szakembernek.
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Héja

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

(Accipiter gentilis)

Költés

Állandó madár.
Magyarországi
állománya erôsen
csökkenô.
Védett.
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Karvaly
(Accipiter nisus)

Védett.

Fészke mindig a koronaszintben, a fôágak elágazásánál
épül. Március végén, április
elején rakja a tojó 3-4 tojását,
a fiókák 5 hét után kelnek ki,
és ugyanennyi idô múlva
hagyják el a fészket.

Reptében széles, lekerekített
szárnyáról és hosszú farkáról
ismerhetô fel. Az öreg madár
hátoldala szürke, alsóteste sûrûn
kendermagos mintázatú, erôs fehér
szemsávja van. A fiatalok hátoldala
barna, alsótestükön hosszanti
cseppfoltozás látható.
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Táplálék
Ügyes, rámenôs vadász, a
verébtôl a fácánig és a mezei
pocoktól a mezei nyúlig bármit
képes megfogni, de elsôsorban
madarakat zsákmányol.
Zárt erdôben és nyílt
területeken is vadászik.
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Mit tehet a vadgazdálkodó?
A héja drasztikus állománycsökkenésének egyik oka – a nyugat-nílusi láz
nevû betegség megjelenése mellett –
az illegális lelövés és csapdázás. Ahol
jelenléte problémát okozhat (pl. fácántelepeken), hatósági engedély birtokában élvefogó kosárral lehet befogni,
és távolabbra szállítani vagy solymá-

szati célra hasznosítani. Különös figyelmet kell fordítani annak, hogy az egyéb,
esetleg csapdába került fajok (pl. karvaly, kerecsensólyom), azonnal elengedésre kerüljenek. Védelme érdekében
gondoskodni kell a fészkek és a váltófészkek megôrzésérôl, költési idôben
pedig a zavartalanságról is. Megítélése
során vegyük figyelembe, hogy egyre
ritkuló fajról van szó, amelynek táplálékában az apróvadra valóban veszélyt
jelentô varjúfélék elôkelô helyen szere-

pelnek. Fontos megjegyezni, hogy
a vadászható emlôs ragadozó
fajok (róka, borz, aranysakál), a
varjúfélék, valamint a vaddisznóállomány tervszerû és hatékony
szabályozásával megfelelô körülményeket teremthetünk az apróvadállománynak. A védett ragadozómadarak elejtése, mérgezése
ezért amellett, hogy bûncselekmény, szükségtelen és értelmetlen pótcselekvés.

Gyakran olvasható róla, hogy a héja
kicsinyített mása. A tojóra ez valóban
igaznak mondható, bár a méretbeli
különbség érzékelhetô. Alsóteste sûrûn
keresztsávos (a hímeké rozsdabarna,
míg a tojóké szürke). Egész évben megfigyelhetô faj. Hazai állománya újra megerôsödött. Apró termete miatt vadgazdálkodási szempontból közömbös faj.
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Parlagi sas

Nagyméretû, 80 cm testhosszú,
2 m-es szárnyfesztávolságú madár.
Az öreg madarak sötét-barnák,
világos fejtetôvel és tarkóval,
a fiatal madarak világosbarna
alapszínûek fekete sávozással.
Az öregek vállán fehér vállfolt van.
Ritka fészkelô faj. Az állomány
jelentôs része az Alföldön található,
azonban kóborló madarak az ország
egész területén elôfordulhatnak.
Nagy termete miatt összetéveszthetô
a rétisassal. Utóbbi valamivel nagyobb
és világosabb színezetû az öreg
parlagi sasnál, a farka ék alakú és
az öreg madaraké fehér színû.

(Aquila heliaca)

Állandó madár.
Kis létszámú
magyarországi
állománya
kismértékben növekvô.
Világállománya veszélyeztetett.
Fokozottan védett. Natura 2000 jelölôfaj.
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Elôfordulás
Legtöbbször nagy kiterjedésû nyílt területeken,
gyepeken, mezôgazdasági területeken látható.
Télen a fiatal madarak egy része délebbre vonul,
az állomány jelentôs része viszont télen is helyben marad.
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Mit tehet a vadgazdálkodó?
Megtelepedése esetén már a nászidôszaktól kezdve (december vége-január)
a fiókák kirepüléséig (június-július) az
emberi zavarást, közlekedést kerülni
kell a fészek több száz méteres körzetében. Ez a fészek közelében lévô
magaslesek, egyéb vadászati létesítmények használatának korlátozását is

jelentheti. Egyes párok viselkedése
nagy eltérést mutat. Vannak zavarásra
érzékeny, már egy arra járó embertôl is
fészküket elhagyó madarak, és vannak
sokkal zavarástûrôbb példányok is.
Az illegális mérgezések a mai napig elôfordulnak. Dögöt is fogyasztó madárként több példány esik áldozatul évente
ennek a felelôtlen tevékenységnek. Ne
tûrjük meg vadászterületen az ilyen jellegû törvénysértéseket, hiszen a mérgezés tilos, etikátlan és emellett humán
szempontból is komoly veszélyforrás.

Költés
Néhány évtizede még elsôsorban a domb- és hegyvidéki erdôk déli oldalán
fészkelt, az utóbbi idôszakban azonban egyre gyakrabban az alföldi, fasorokkal
tarkított mezôgazdasági területeken telepszik meg. Kevésbé zavart fasorokba,
facsoportokba vagy idôsebb magányos fákra építi hatalmas fészkét, jellemzôen
a fa csúcsának közelébe, ahonnan jó kilátás nyílik a környezô területekre.
2-3 tojást rak, a 6 hétig tartó kotlást követôen kikelô fiókák 60 napos
korukban válnak röpképessé.

Táplálék
Korábban a leggyakoribb tápláléka az ürge és a hörcsög volt, ám azok
fogyatkozása táplálékváltásra kényszerítette. Napjainkban lényegesen többféle
táplálékállatot fogyaszt, fôként varjúféléket és mezei nyulat, kisebb arányban
galambféléket és fácánt zsákmányol, de több mint 60 madár- és emlôsfaj
szerepel rendszeresen étrendjében. Dögre, így a mezôgazdasági munkák miatt
nagy számban elpusztuló fácán, mezei nyúl vagy ôz tetemekre is szívesen jár.
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Vörös vércse

Sík- és dombvidékek mezôgazdasági területein egyaránt elôfordul. Olyan legelôket, réteket
részesít elônyben, ahol facsoportok, fasorok is találhatók.

(Falco tinnunculus)
Állandó madár.
Magyarországi állománya
a 20. század utolsó
évtizedeiben csökkent,
napjainkban erôsödni
látszik. Védett.

Költés
Nem épít fészket, elsôsorban
varjúfélék elhagyott fészkét használja. Mesterséges költôládákban is gyakran megtelepszik.
Április végétôl júliusig tart költési
idôszaka. Általában 5-6 tojást rak.

Táplálék

Galambnagyságú sólyomféle.
Hasoldala és szárnyalja világos,
fekete pettyezéssel és sávozással.
Háta és válla téglavörös, szárnyvége
fekete. Fészke környékén hangos,
éles vijjogó hangot hallat.

Fô táplálékát kisebb rágcsálók,
gyíkok adják. Gyakran vártahelyekrôl vagy a levegôben szitálva
vadászik pockokra a lucernatarlókon, illetve az utak mentén.

Kabasólyom
(Falco subbuteo)
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Mit tehet a vadgazdálkodó?
A fás, bokros élôhelyek, gallyfészkek
kíméletével a költôhelyek védelmét lehet biztosítani. A dolmányos varjak és

szarkák állományszabályozása során
tilos a fészkekbe lôni, mert abban vörös
és kék vércse, vagy erdei fülesbagoly is
költhet. Csak a fészekbôl kiugrasztott,
elrepülô dolmányos varjú, szarka ejthetô el.

Vonuló.

Hasonló fajok
Kék vércse
(Falco vespertinus)

Vonuló.
Veszélyeztetett
világállományú.
Fokozottan
védett.
Áprilisban
érkezik és
szeptemberben
indul afrikai
telelôhelyei
felé. Kisebb
a vörös
vércsénél.
A hímek sötét
palakék színûek, csupán csôrük, lábuk
és a láb környéki tollak tûzpirosak.
A tojó feje és alsóteste narancsos árnyalatú, szárnya és hátoldala szürkéskék, fekete sávozással. Régebben
fôként a vetési varjú telepeken, csoportosan költött, a varjútelepek felmorzsolódása érzékenyen érintette a fajt. Ma
leginkább a madárvédelmi szakemberek által kihelyezett mesterséges költôládákban, illetve dolmányos varjú és
szarka elhagyott fészkeiben költ. Fôként rovarokkal táplálkozik, de kisebb
rágcsálókat, gyíkokat is zsákmányol.
A magyar természetvédelem kiemelt
feladata állományainak óvása, szaporodásának elôsegítése.

Kisméretû, vércse nagyságú sólyomfaj. A fiatal kabasólyom összetéveszthetô a
kék vércse fiataljaival, de röpte erôteljesebb, melle erôsebb, szárnya hosszabb,
sarló alakú. Fôként elhagyott dolmányosvarjú- és szarkafészkekben költ. Repülô
rovarokat, kisebb madarakat zsákmányol. Áprilistól októberig tartózkodik nálunk.
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Kerecsensólyom

A nyílt puszták, nagy
kiterjedésû mezôgazdasági
térségek, vizes élôhelyek
madara. Általában hazánkban
telel, de a fiatal madarak jelentôs
része nagyobb távolságokba,
akár Észak-Afrikáig is
elkóborolhat.

(Falco cherrug)
Állandó madár.
Magyarországi
állománya jelenleg
stabil. Világállománya
veszélyeztetett.
Fokozottan védett.
Natura 2000
jelölôfaj.
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Vándorsólyom
(Falco peregrinus)

Fokozottan
védett.

Költés

Egerészölyv nagyságú sólyomfaj, amely nagy
valószínûséggel a magyar mondavilág turul madara. Szárnya széles és hegyes,
teste erôteljes. Testének alapszíne barnás, fekete sávozással. A fiatalok sötétebb
tónusúak, míg az öregek világosabbak. A fiatalok lába halványkék színû.
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Mit tehet a vadgazdálkodó?
Zavarásra érzékeny faj, ezért költési
idôben kerülni kell a fészkek közelében
történô munkavégzést. Dögöt általában
nem fogyaszt, azonban más ragadozó-

madaraktól gyakran rabol el zsákmányés így akár csalifalatokat is, ezért az illegális mérgezések ezt a fajt is érzékenyen érintették. A mérgezések teljes
kizárása a vadászterületekrôl a kerecsensólyom fennmaradásának is alapvetô feltétele.

Az intenzív ragadozómadárüldözés miatt korábban középhegységeink sziklás vidékein
költött, az utóbbi idôben
azonban fészkelése egyre
gyakoribbá vált a síkvidéki
erdôkben, fasorokban, magányos fákon és a magasfeszültségû távvezeték-oszlopokra
kihelyezett költôládákban.
Fészket nem épít, gyakran
egerészölyv vagy dolmányos
varjú korábbi fészkét használja.
A számára kihelyezett költôládákat szívesen elfoglalja.
2-5 tojást rak, az 1 hónapos
kotlást követôen a fiókák
6 hetes korukban repülnek ki.

Táplálék
Sokféle állat szerepel étrendjében, magas arányban zsákmányol seregélyt, galambot,
bíbicet és ahol elôfordul, ott
kedvelt tápláléka az ürge is.
Rendszeresen fogyaszt kisebb
rágcsálókat (pl. mezei pockot),
amit gyakran vörös vércsétôl
vagy rétihéjáktól rabol el.

Hazánkból az 1960-as években kipusztult, 1997-tôl fokozatosan foglalja
vissza költôhelyeit. Vonulási idôszakban
és télen kóborló példányai is rendszeresen megjelennek a madárcsapatokat
követve. A kerecsenhez hasonló méretû sólyom, fekete (öreg) vagy barna
(fiatal) sapkájáról, erôteljes barkójáról
jól felismerhetô. Röpte erôteljes, zsákmányoláskor rendkívül gyors. Ügyes
ragadozó, szinte kizárólag madarakat
zsákmányol (galambfélék, seregély stb.).
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Ragadozók röpképei

Barna kánya

Vörös kánya

Karvaly
Héja

Egerészölyv

Vörös vércse

Darázsölyv

Rétisas
Barna rétihéja

Parlagi sas

hím

tojó

Kerecsensólyom

Vándorsólyom
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Balkáni gerle

Magyarországon elôször
1932-ben jelent meg.
Spontán módon terjedt el
egész Európában. Jelenleg
az egész országban gyakori,
de igazán nagy számban
mindig az ember közelében
fészkel.

(Streptopelia decaocto)
Állandó madár.
Magyarországon
gyakori, állománya
stabil.
Vadászható
(augusztus 15.
- január 31.).

Hasonló faj
Vadgerle
(Streptopelia turtur)

Vonuló madár, világállománya
veszélyeztetett. Védett.

Költés
Szinte kizárólag kultúrterületen
költ (települések, majorok,
tanyák). Évente akár négy-öt
fészekalja is lehet. Két tojást rak,
a fiókákat mindkét szülô eteti.

Táplálék
Jellemzôen magevô, a fiókákat
kezdetben begytejjel, késôbb a
begyében felpuhított magvakkal
táplálja. Kultúrnövények (napraforgó, kukorica, búza stb.)
magvait és a gyommagvakat
egyaránt fogyasztja.

Háta egyszínû
szürkés, nyakán
rövid fekete gallér.
Szeme piros.
Hangja jellegzetes,
háromtagú, „hu-húú-hu”
hangzatú búgás.
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Mit tehet a vadgazdálkodó?
Nyár végén, alföldi területeken sokan
vadásznak rá, fôként napraforgótáblák

közelében. Gyakorisága és idôszakos
kártétele miatt vadászati jelentôsége
helyenként elég nagy. A védett vadgerlétôl farokmintázata alapján könnyen
elkülöníthetô.

Április második felében érkezik, szeptember végéig vonul el. Magyarországi
állománya stabil. A balkáni gerlénél
kisebb. Szárnya élénk rozsdabarnán
mintázott, farkán kontrasztos feketefehér színek, a nyak két oldalán jellegzetes, fekete-fehér csíkos folt található. Erdôk, ligetek, fasorok, bokrosok madara. Lakott területeken ritkán
költ. Hangja a jellegzetes májusi gerleszó, lágy, barátságos kurrogás. Nyár
végén, kora ôsszel nagyobb csapatokba verôdik, akár balkáni gerlékkel
és örvös galambokkal együtt gabona-

tarlókon, napraforgótáblákon táplálkozik. Ilyenkor állománya kiegészül
északról érkezô madarakkal. Két évtizede még eseti kártétele miatt napraforgótáblákon külön engedéllyel
lôhetô volt. Ma teljes védelmet élvez.
Ezt minden esetben tartsuk és tartassuk be a vadászterületen, mivel a
faj – bár hazánkban még gyakorinak
mondható – nemzetközi szinten veszélyeztetett, ún. sérülékeny besorolású, állománya sok országban erôsen
megcsappant az elmúlt évtizedekben.
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Örvös galamb

Korábban szinte csak erdôszéleken, mezôgazdasági
területeken található kisebb
erdôfoltokban költött, ma már
a városok belsejében, parkokban, kertvárosokban is mindenütt találkozhatunk vele.
Az egész országban gyakori
madár. Vonuló faj, de idônként
kisebb számban áttelel.

(Columba palumbus)
Vonuló faj.
Magyarországi
állománya
növekvô.
Vadászható
(augusztus 15
- január 31.).
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Kék galamb
(Columba oenas)

Az állomány nagyobb
része vonuló.
Natura 2000
jelölôfaj.
Védett.

Költés

A legnagyobb
galambfajunk.
Alapszíne hamvasszürke, a szárny kézrésze
és a farok végén lévô széles
szalag fekete. Szárnya közepén egy fehér csík húzódik, és az öregek nyakán
van egy fehér folt is. Nászhangja jellegzetes ritmusú búgás, amely két-háromszor
ismételt, öttagú huhogásból áll, majd egy nyomatékos „hu”-val zárul.
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Hasonló faj
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Évente két, néha három
költése van, elôször áprilisban.
Fák oldalágán rakja hevenyészett
fészkét. A hím nászrepülése
során magasra száll és vitorlázva
ereszkedik lejjebb, majd újra
fel és így tovább. A fészekalj két
tojásból áll. A fiókák 16-17 nap
után kelnek ki és kb. egy hónapig maradnak a fészekben.

Táplálék
Elsôsorban gyommagvakon
él. Nyár végén csapatosan jár
a tarlókra, illetve a napraforgótáblákra. A fiókákat szüleik
8-10 napos korukig begytejjel,
majd a begyükben puhított
magvakkal táplálják.

ELÔFORDUL

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Vadászati jelentôsége viszonylag kicsi,
de várhatóan növekedni fog. A védett

kék galambbal ôszi idôszakban gyakran keveredik közös táplálkozó csapatokba. Ilyenkor lényeges a két faj biztonságos elkülönítése a véletlen elejtések elkerülése érdekében.
Örvös galamb

Kék galamb

Legritkább galambfajunk az örvös
galambnál kisebb, rövidebb farkú
galambfaj. Kékesszürke színû madár,
szárnyának szegélye és farkának végszalagja is fekete. Mélyen búgó hangja
kissé bagolyszerû. Az öreg bükkösökben jellemzô fészkelô, de kisebb számban megjelenik ártéri és egyéb síkvidéki
erdôkben is. Ôsszel nagyobb csapatai
láthatók alföldi területeken, ahol az
északi állományok madaraival kiegészülve táplálkoznak és enyhe teleken
át is telelnek. Vigyázzunk, novembertôl
kezdôdôen e faj gyakoribb az akkorra
zömében elvonuló örvös galambnál!
Az örvös galambtól jól elkülöníthetô,
de ôszi csapatos mozgása, hasonló
táplálkozási szokása miatt annak vadászata során elôfordulhat tévedésbôl
történô elejtése, amelyet mindenképpen el kell kerülni. Az örvös galamb
nyakán, szárnyán látható, röptében
feltûnô fehér sáv jól látható megkülönböztetô bélyeg, hiszen a kék galambon
fehér szín egyáltalán nem látható.
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Szajkó

Szarka

(Garrulus glandarius)

(Pica pica)

Állandó madár.Magyarországi
állománya stabil.
Vadászható (július 1 - február 28.).

Állandó. Magyarországi
állománya stabil.
Vadászható (július 1 - február 28.).
Közismert,
fekete-fehér színû
varjúféle. Farka
hosszú, zöldesen csillogó. Legismertebb
ún. cserregô hangja, melyet ragadozók vagy
egyéb ellenség megpillantásakor izgatott állapotban hallat.

Alapszíne rózsaszínes szürkésbarna,
feltûnô fehér farcsíkja és a kéztônél
fekete-türkizkék csíkozású foltja van.
Leggyakrabban harsány riasztásáról
lehet észrevenni („má-tyás”, innen
a mátyásmadár név).
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Elôfordulás
Országszerte megtalálható, tölgyesekben, alföldi erdôfoltokban, de
idôsebb városi parkokban is költ.
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4-7 tojást rak, és 16-17
napig kotlik rajtuk, majd
a hímmel együtt eteti a fiatalokat, amelyek 20-22
nap után repülnek ki.

Táplálék
Költés
Rendkívül rejtetten fészkel. A tojó április végén

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

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Szajkót leginkább apróvadvadászatokon, erdei hajtásokban lô a vadász.
Egyéb vadászati jelentôsége elhanya-
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inkább növényi táplálékon, fôként makkon él,
amelyet a földben elrejt,
raktároz, és ezzel a tölgy
terjedését, az erdôk természetes felújulását is
segíti. Bár madárfiókákat
is fogyaszt, a zsákmányfajokat ez állományszinten nem befolyásolja.

golható. Télen gyakran látogatja a szórókat, etetôhelyeket, melyek a szajkó
számára fontos táplálékforrást jelentenek a szûkösebb idôszakban. Apróvadas területen gyérítése elfogadható,
bár nem tartozik a fontos kártevôk közé.
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Elôfordulás

Költés

Táplálék

Országszerte megtalálható, kisebb erdôkkel,
bokrosokkal tarkított tájakon. Az utóbbi évtizedekben behúzódott a városokba is, és ott jelentôs állománya alakult ki.

Stabilan megépített, fedett gallyfészkét fákra,
bokrokra rakja. Kedveli
a szúrós tövisekkel rendelkezô fásszárúakat
(akác, kökény, galagonya
stb.). 5-8 tojást rak.

Nyári idôszakban fôként
rovarokat fogyaszt, de
tojást, madárfiókát, pockokat, egereket is. Dögre,
akár kommunális hulladékra is rájár. Magvakat,
gyümöcsöket is fogyaszt.

Mit tehet a vadgazdálkodó?
A szarka fontos szerepet tölt be egy-egy
terület életközösségében. Elhagyott
fészkeiben védett madárfajok fészkelhetnek, többek között az erdei fülesbagoly, kabasólyom, vörös vércse és
kék vércse. Költésidôben a szarka vadászata csak külön engedéllyel végezhetô. Helytelen és tiltott gyakorlat a
fészkek eltávolítása, az azokba történô
lövés, mert egyéb fajok egyedeit, azok

költéseit semmisíthetjük meg. Létszámának szabályozása során a mai kor
elvárásainak megfelelô módszert válasszunk. A mérgek használata tilos,
értelmetlen és közveszélyes. Az élvefogó Larsen-csapda használata során
a napi ellenôrzés elengedhetetlen.
Sajnos sokszor találni olyan csapdát,
melyben már alig élô, szomjan és éhen
pusztuló madarak senyvednek. Ez megengedhetetlen állatkínzás.
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Vetési varjú

Nyílt mezôgazdasági területek,
nagy kiterjedésû gyepek madara, de nem idegenkedik az
emberi településektôl sem. A téli
idôszakban rendszeresen megjelenik a nagyvárosokban. Télen
a Kárpát-medencén kívülrôl nagy
tömegekben érkezik hozzánk, de
ezek a madarak a tavasz beálltával visszatérnek költôterületükre.

(Corvus frugilegus)
Állandó madár.
Magyarországi fészkelô
állománya 1970-1990 között
a töredékére csökkent és
alacsony szinten
stabilizálódott.
Védett.
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Csóka
(Corvus monedula)

Hazai állománya
csökkenô.
Védett.

Költés

Tollazata fekete
színû, némi fémes
kék csillogással.
Csôre erôteljes; az öreg madarak
csôrtöve körüli csupasz bôrfelület világos színû.
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Költôhelyei a fasorokkal, facsoportokkal tarkított nyílt mezôgazdasági területek. Emberi
településeken, illetve ártéri
erdôkben is költ. Telepesen
fészkel, egy-egy telepet akár
több száz pár is alkothat.
Évente egyszer fészkel,
a költés meghiúsulása esetén
pótköltésbe kezd. A fészkét
magas fák csúcsába építi, 4-5
tojást rak. Üres fészkeit más
védett fajok gyakran elfoglalják.
A kék vércsék telepei is varjúfészkekben alakulnak ki, de a
vörös vércse, a kabasólyom és
az erdei fülesbagoly is rendszeresen megtelepszik azokban.

Táplálék

Mit tehet a vadgazdálkodó?
A meglévô költôtelepek környékén a
zavarást kerülni kell, újabbak kialakulása esetén a költési idôszakban különösen fontos a vadászati tevékenység
mellôzése a telep közelében. A vetési

varjak telepein költô védett és fokozottan védett madarak, a vércsék és baglyok védelmét is szolgálja a nyestállomány gyérítése. Az állandó zaklatással
nagyvárosokba bekényszerített állományai gyakran keletkeztetnek konfliktust,
amelyet csak úgy lehet megelôzni, ha a
városokon kívül, eredeti élôhelyein nyugodtan költhet.

Fôként állati eredetû táplálékot
fogyaszt (pl. rovarokat, gilisztákat, pockokat), de mindenféle
hulladékot összeszed és a dögre
is szívesen rájár. Tavasszal a
csírázásnak indult és kihajtott
kukoricában, gabonában azok
fogyasztásával károkat okozhat.

Magyarországon egész évben megfigyelhetô madár. A vetési varjúnál
kisebb, galambnagyságú. Fekete és
sötétszürke színek jellemzik, szeme
világos, jellegzetes „csókaszem”.
Erôteljes "csjek" hangját gyakran
hallatja. Kedveli az ember közelségét.
A népes telelô vetési varjú csapatokhoz
gyakran csatlakozik, a varjak károgása
mellett hallhatjuk a csókák élénk kiáltásait. Növényi és állati eredetû élelmet
egyaránt fogyaszt.
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Dolmányos varjú

Holló

(Corvus corone cornix)

(Corvus corax)

Állandó. Vadászható
(július 1 - február 28.).
Magyarországi
állománya enyhén
növekvô.

Állandó madár.
Korábban drámaian
lecsökkent magyarországi
állománya ismét növekvô.
Védett.

A vetési varjúhoz hasonló méretû. Teste
szürke, feje, szárnya, mellfoltja fekete.
Költési idôn kívül kisebb csapatokban mozog.

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

Költés

Táplálék

Hazánkban a zárt erdôk
kivételével mindenütt
gyakori költôfaj. A városokban is megjelent
és jelentôs urbanizált
állományai alakultak ki.

Költôhelyei a szántók,
gyepek közötti fasorok,
facsoportok, magányos
fák, erdôszélek. Fészkét
ágvillába, jelentôs magasságban építi, finoman
béleli. Márciusban
4-6 tojást rak.

Elsôsorban állati eredetû
táplálékot fogyaszt, fôként rovarokat, de tojást,
madárfiókákat, pockokat, egereket is. Szívesen
jár dögre, egyéb hulladékra. Télen elhullott
magvakat is fogyaszt.
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Mit tehet a vadgazdálkodó?
A dolmányos varjú állományszabályozása vadgazdálkodási és természetvédelmi szempontból is elengedhetetlen. Természetes ellenségeinek (pl.
héja) megfogyatkozása miatt országosan jelentôsen elszaporodott. A gyérítés során törekedjünk az etikus, vadászias, ugyanakkor hatékony módsze-

K

Elôfordulás
Hazánkban fôként a nagyobb erdôk lakója, de
fokozatosan visszafoglalja az alföldi területeket is.

Költés
rek alkalmazására. Az állományszabályozás szempontjából legmegfelelôbb
tavaszi gyérítés a vadászati hatóság engedélyével végezhetô. Az élvefogó Larsen-csapda szakszerú használata a
dolmányos varjú esetében is hatásos.
A napi ellenôrzés alapvetô, hogy megelôzzük a befogott madarak szenvedését.
Fegyveres gyérítése csalsípokkal (nyúlsírás, varjúhangok stb.) igazi vadászati
élményt nyújt. Mérgek használata tilos,
értelmetlen és közveszélyes.

MAJ

A nászrepülés és a
fészeképítés vagy
tatarozás már a tél
derekán megkezdôdhet,
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azonban a 4-6 tojást
legtöbbször csak március elején rakják le. A
fiókák 20-21 nappal
késôbb kelnek ki. Kb.
másfél hónaposan repülnek ki, de még sokáig
gondoskodnak róluk
szüleik. Magas fákon,
hegyvidéken sziklapárkányokon is költ, míg

Mit tehet a vadgazdálkodó?
Biztosítani kell a zavarásmentességet a
kotlási és a kisfiókás idôszakban, különösen hideg idôben, nehogy kihûljenek
a tojások vagy a fiókák, ha megriasztva
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alföldi terjeszkedésében
a magasfeszültségû
távvezetékek oszlopai
szolgálnak számára
fészkelôhelyül.

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

lerepül róluk az öreg madár. A 20. századi állománycsökkenése elsôsorban a
mérgezések miatt következett be. A
mérgezés ma már megengedhetetlen,
tiltott tevékenység.
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Méregmentes vadászterületeket!
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