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Mi a life?

A parlagi sas

A LIFE az Európai Unió egyetlen olyan pénzügyi eszköze,
kerete, amely közösségi érdekû természet- és környezetvédelmi programokat támogat. 1992-ben hozták létre az
1973/93 sz. Európa Tanácsi rendelettel, azzal a céllal,
hogy az EU környezetpolitikájának megvalósulását támogassák. A LIFE-Nature keretében megvalósuló projektek a
Madárvédelmi- és az Élôhely-védelmi Irányelv által elôírt,
kötelezôen kialakítandó Natura 2000 hálózat területeinek
hatékonyabb védelmét hivatottak elôsegíteni, megalapozni. A LIFE támogatási alap 2006-ban korábbi szerkezetéhez képest várhatóan átalakul.

Világszerte veszélyeztetett, Magyarországon fokozottan
védett, több nemzetközi egyezményben is kiemelten
kezelt ragadozó madár. Hazánk egyik legnagyobb madárfaja, szárnyfesztávolsága a két métert is meghaladhatja,
testsúlya 2,5-4,5 kg.
Elterjedési területe Közép-Kelet-Európától a sztyeppzónát
követve húzódik Közép-Ázsiáig. Magyarországtól nyugatra
csak Csehország és Ausztria legkeletibb területein költ kis
számban. Az Európai Unió 2004-es bôvítésével, Csehország, Magyarország és Szlovákia csatlakozásával az
Unió parlagi sas állománya a korábbi 1 párról (Kelet-Ausztria) közel 120 párra emelkedett. A parlagi sas középhegységekben és mezôgazdasági területeken egyaránt
fészkel, vadászni azonban mindig nyílt területekre jár. A
költôpárok általában a költôterületek közelében telelnek,
de a fiatalok nagy része az ivarérettségi kor eléréséig nagyobb területeken kóborol, télen esetleg délebbre vonul.
Elterjedés / Distribution

Költôterület
Breeding area
Költô- és telelôterület
Year-round range
Telelôterület
Wintering area
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Célok
A Projekt legfôbb célja annak a megalapozása volt, hogy a
parlagi sas állományának növekedése hosszabb távon
fennmaradjon. Ennek elérése érdekében az alábbi célkitûzéseket fogalmaztuk meg, összhangban a program
kezdetén meghatározott négy legfontosabb veszélyeztetô
tényezôvel, amelyek jelenleg vagy a közeli jövôben veszélyeztethetik a hazai parlagi sas állományt:

Öreg parlagi sas. Fotó: Kovács András

A mozaikos mezôgazdasági területek a parlagi sas legkedveltebb élôhelyei. Fotó: Demeter Iván

❯ Az élôhely-romlás mértéke csökkenjen.
❯ Az idôszakos megtelepedési területeken és a vonulási útvonalakon csökkenjen az egyedek pusztulási
aránya.

A LIFE projekt
háttere,
elôzményei

❯ A költôterületeken csökkenjen az egyedek pusztulási aránya.
❯ A faj ismertsége növekedjen a nagyközönség és az
érdekcsoportok körében.

Fiatal parlagi sas. Fotó: Kovács András

A projekt költségvetése
Fogyóeszköz
Tartós használati cikkek
Alvállalkozói költségek
Egyéb költség
Rezsi
Személyi költségek
Utazás
Teljes költségvetés

tevékenységek

Az MME parlagisas-védelmi munkája tehát hosszú múltra
tekint vissza. A korábbiaknál intenzívebb, új módszereket
is alkalmazó LIFE projekt aktualitását hazánk Európai
Uniós csatlakozása adta. A csatlakozást követô években
ugyanis nagy területeket érintô, mezôgazdasági földhasználati változások várhatók. Félô, hogy ezek a változások
hátrányosan hatnak majd a parlagi sas éppen megerôsödött állományára, hiszen ez a faj kifejezetten a mezôgazdasági területekhez kötôdik, az erdôsült területeket csak
fészkelésre használja.
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De vajon hogyan ôrizhetô meg a parlagi sas ezeken a
területeken? Milyen mezô- és erdôgazdálkodásra van
szükség a fészkelô parlagi sas párok számára jelentôs
területeken? Mit lehet, kell és mit nem szabad tenni ezeken
a területeken, azaz mit „szeret” a parlagi sas és mit „nem
szeret”? A költôterületeken kívül hol kell még tennünk valamit a sasokért, azaz merre kóborolnak a nem költô, fiatal
madarak?
A LIFE program során ezekre a kérdésekre igyekeztünk
megtalálni a válaszokat, hogy a parlagi sas védelmét
hosszú távon is megalapozhassuk.

A projekt idôtartama alatt 13 különbözô tevékenységet végeztünk, amelyek mindegyike – közvetlenül vagy közvetetten – a faj védelmét szolgálta.
1. Élôhely minôség értékelése a földhasználattal összefüggésben, élôhely-kezelési javaslatok kidolgozása (A.1)
2. Középfeszültségû elektromos oszlopok szerkezetének
módosítását célzó szakanyag elkészítése (A.2)
3. A legalább két költô parlagi sas párt eltartó területek
Különleges Madárvédelmi Területté (Special Protection
Area – SPA) történô kijelölésének biztosítása (C.1)
4. Az ismert és a potenciális költôterületek monitorozása (D.1)
5. Hagyományos (VHF) rádiós nyomkövetés (D.2)
6. Fiatal egyedek mûholdas nyomkövetése (D.3)
7. Megfigyelô-hálózat létrehozása az idôszakos megtelepedési területeken (D.4)
8. A legveszélyesebb elektromos tartóoszlopok behatárolása és szigetelése (D.5)
9. Mûfészkek építése és az instabil fészkek megerôsítése (D.6)
10. Emberi zavarás hatásainak csökkentése és a veszélyeztetett fészkek ôrzése (D.7)
11. Kiadványok készítése (E.1)
12. Sajtóanyagok készítése illetve prezentálása a média
számára (E.2)
13. Fórumok, találkozók szervezése a parlagisas-védelemben érdekelt csoportokkal (E.3)

Fotó: Demeter Iván

❯

Az Európai Unióhoz történô csatlakozás idôpontjára
Magyarország is köteles volt a Madárvédelmi- és az
Élôhelyvédelmi Irányelv elôírásai alapján létrehozni a Natura 2000 hálózatot, amelynek kijelölésében a parlagi sas
elterjedését is figyelembe kell venni. Ezeken a területeken,
ellentétben a „rezervátumszerû” védelemmel, folytatható
gazdálkodás, de oly módon, hogy az ne veszélyeztesse
azokat a fajokat vagy társulásokat, amelyek miatt az adott
terület bekerült a Natura 2000 hálózatba.

❯

Az MME 1974-es megalakulását követôen fokozatosan
kialakult egy olyan, lelkes önkéntesekbôl álló országos hálózat, amely egyre növekvô figyelemmel és áldozatvállalással foglalkozott számos hazai madárfaj, köztük a parlagi
sas állományának felmérésével, megismerésével, védelmével. A természetvédelem megerôsödésének, az elmúlt
évtizedek kedvezô élôhelyi változásoknak és az aktív védelmi munkáknak köszönhetôen a hazai parlagi sas állomány az 1980-as évek végén növekedésnek indult. Ez a
növekedés leginkább az alföldi, mezôgazdasági hasznosítású területekre jellemzô, míg a hegyvidéki állomány továbbra is stabil maradt. Míg 1980-ban mindössze 10 pár
fészkelésérôl voltak adatok (és nagy valószínûséggel a
nem ismert párok száma sem haladta meg a 10-15 párat),
2005-ben már 73 volt az ismert parlagi sas párok száma.

Tervezett költség €
208,417
121,069
35,796
15,494
40,983
158,456
5,260
585,475

Megvalósult költség €
193,273
101,381
34,870
5,614
38,116
162,708
1,612
537,574

A különbözô akciók felépítését, a kitûzött célokhoz való viszonyát mutatja be az alábbi ábra:
ÁLLOMÁNYNÖVEKEDÉS FENNMARAD
1. Élôhely-vesztés
csökkentése
A.1

C.1

2. Egyedi mortalitás
csökkentése
D.6

D.7

3. Társadalmi
tudatosság növelése

A.2

D.4

D.5

D.2

E.3

D.3

E.2
E.1

D.1
F.1 Projekt menedzsment

F.2 Könyvelés

Eredmények
Mesterségesen keltetett fióka elsô mérlegelése. Fotó: Demeter Iván

Monitoring
A költôállomány alakulása 1980 és2005 között

Becsült nem ismert
Hegyvidék
Síkvidék

Fotó: Demeter Iván

Költések alakulása, a fiókák gyûrûzése
A monitoring munkában 83 terepi felmérô vett részt, akik
egységes adatlapon küldték el megfigyelési adataikat,
amelyek azután egy adatbázisba kerültek. A fészkelések
rendszeres megfigyelése tette lehetôvé, hogy kivételesen
indokolt esetben – azaz ha a fészekalj veszélybe került –
idôben avatkozhattunk be a fészekalj megmentése
érdekében. Így a projekt ideje alatt

Állománynövekedés

❯

Ritka látvány: három-fiókás hegyvidéki fészekalj.
Fotó: Demeter Iván

2005
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A projekt három éve alatt is örvendetesen tovább
növekedett a hazai ismert parlagi sas költôpárok száma,
amiben nagy szerepe volt a fokozott monitoring
tevékenységnek, amellett, hogy számos valóban új költô
pár jelent meg. Az új párok mindegyike síkvidéki
területeken került elô. Míg a projekt kezdetekor 54 párról
voltak információink országszerte, 2005-ben az ismert
párok száma 73 volt.

• 3 esetben mentettünk ki fészekbôl tojásokat, és
próbálkoztunk – részben sikerrel – a megmentésükkel,
azaz a mesterséges keltetésükkel. 2004-ben és 2005-ben
Európában elsô ízben sikerült kikeltetni egy-egy fiókát természetes fészekaljból mentett tojásokból, ôket 2-3 hetes
korban természetes sasfészkekben helyeztük el, ahol a
mostohaszülôk befogadták és felnevelték ôket.

Mesterségesen keltetett fióka újra természetes fészekben. Fotó: Demeter Iván
Sérült egyed mûtéte a
Fôvárosi Állatkertben.
Fotó: Horváth Márton

• 4 esetben eltávolítottuk a veszélyeztetett fészket még a
költés megkezdése elôtt – az érintett párok új fészekbe
költöztek, és sikerrel költöttek.
Ha valahol sérülten, vagy legyengülve került meg parlagi
sas, annak elszállításáról és megfelelô helyen történô
kezelésérôl, tartásáról gondoskodtunk. Három év alatt
kilenc madár került ilyen helyzetbe, közülük öt egyedet
sikerült a késôbbiekben szabadon engedni. A gyógykezeléseket egy esetben a hortobágyi Madárkórház, majd
a Fôvárosi Állat- és Növénykert végezte el, ellenszolgáltatás nélkül. Ezúton is köszönjük támogatásukat!
Az ismert fészkek környékérôl rendszeresen begyûjtöttük
a zsákmánymaradékokat, amelyeket a gyöngyösi Mátra
Múzeumban pontosan meghatároztak: összesen 61 faj
mintegy 1400 egyedét.

A parlagi sas kedvelt
zsákmánya, egy hörcsög
a fészekben.
Fotó: Demeter Iván
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A költést veszélyeztetô emberi zavarás csökkentése érdekében három esetben szerveztünk fészekôrzést, önkéntesek – elsôsorban diákok – bevonásával. Mindhárom
esetben sikeres volt a költés. Egy síkvidéki költôpár fészkét
biztonsági kamerarendszer segítségével figyeltük három
fészkelési periódusban. A fészeknél történt eseményeket
rögzítettük, a felvételek fontos és újszerû információkkal
szolgáltak a madarak táplálkozásáról és viselkedésérôl.

Fióka szárnypróbálgatásai
a fészekkamera felvételein.

A túlélésért a fajtársakkal is meg kell küzdeni. Fotók: Kovács András

A fiatal madarak védelme
A program alatt összesen 9 fiatal madarat szereltünk fel
mûholdas jeladóval, 15 fiatal egyedet pedig földi követésû
rádiós jeladóval. A mûholdas jeladók – és így a madarak –
hollétérôl a nemzetközi ARGOS mûholdrendszer folyamatosan szolgáltatta az adatokat, a rádiós jeladót viselô
példányokat pedig rendszeresen lokalizáltuk kézi vevôkészülékekkel.

Gyûrûzés. Fotó: Demeter Iván

Színes gyûrû. Fotó: Demeter Iván

A program idôtartama alatt 140 fiókára került egyedi kóddal ellátott ornitológiai alumíniumgyûrû és távolról is
leolvasható színes mûanyag gyûrû. 2004-tôl a színes
gyûrûs jelöléseket nemzetközi szinten egyeztetve végezzük: ennek értelmében Magyarországon kék alapszín és
fehér színû kód jellemzi a gyûrûket, amelyek természetesen a hagyományos alumínium gyûrûvel együtt kerülnek fel a madarakra.
Költési siker
Év
Az állomány becsült mérete
Megfigyelt párok száma
Fészket építô párok száma
Tojást rakó párok száma
Fiókát nevelô párok száma
Fikát röptetô párok száma
Kirepült fiókák száma
Gyûrûzött fiókák száma
Kirepült fiókák száma
fészkenként

2002
60-65
54

38
63
36
19x1,
13x2,
6x3
Átlagos költési siker 1. (kirepült 1,17
fióka / összes aktív fészek)
Átlagos költési siker 2. (kirepült 1,66
fióka / sikeres fészek)

2003
66-70
66
65
58
45
43
69
31
22x1,
16x2,
5x3
1,06

2004
70-75
70
69
63
46
41
63
36
21x1,
18x2,
2x3
0,91

2005
75-80
79
73
67
57
55
90
70
22x1,
28x2,
4x3
1,23

1,60

1,54

1,64

A fiatal madarak mozgásáról és viselkedésérôl nagyon sok
új információt sikerült összegyûjteni, ami más módszerekkel nem lett volna lehetséges. A mûholdas jeladót viselô
sasokról ez idáig mintegy 1500 pontos helymeghatározásunk van, a rádiós sasoktól pedig 500 ponttal
rendelkezünk országszerte.
A szülôktôl (általában szeptember-október folyamán)
függetlenné váló madarak életük legnehezebb idôszakába
lépnek: önállóan kell zsákmányt szerezniük, és túl kell
élniük az elsô telet életükben. Költeni csak háromnégyéves korukban kezdenek el, addig nagy területeken
kóborolnak, de szívesen tartózkodnak hosszabb ideig is
táplálékban gazdag területeken. Az összegyûlt mûholdas
és rádiós nyomkövetési, valamint megfigyelési adatok

A fiatal parlagi sasok által kedvelt területek elhelyezkedése.

alapján egyértelmûen kirajzolódnak Magyarországon azok
a területek, amelyek a fiatal sasok túlélése szempontjából
kulcsfontosságúak, ezek az ún. idôszakos megtelepedési
területek (ábra).
Ezeket a területeket a fiatal sasok nagyon jó eséllyel
fedezik fel kóborlásaik során, hiszen – mint az a
nyomkövetés során kiderült – ebben az idôszakban akár
egy nap alatt is képesek több száz kilométert megtenni.

Fiatal madarak túlélési aránya az elsô télen, illetve egy évvel a kirepülés után (10 rádiótelemetriás madár alapján)
Idôszak
Túlélési arány

Kirepüléstôl a következô év március 31-ig

Kirepüléstôl a következô év július 31-ig

A kirepülést követô év március 31 és július 31 között

70%

40%

57%

Mûholdas jeladóval felszerelt
madarak mozgásának egyszerûsített térképe.

Fotó: Demeter Iván
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Rádióadó felszerelése közben. Fotó: Demeter Iván
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Közvetlen védelmi akciók
Középfeszültségû szabadvezetékek oszlopainak
szigetelése
Hazánk területén a középfeszültségû elektromos hálózat
teljes hossza meghaladja az 50 000 km-t (~650 000
oszlop). A hálózat oszlopain a nagyobb testû madarak
gyakran szenvednek végzetes áramütést.
Önkéntes felmérôk (közel 100 önkéntes) segítségével
szerveztünk meg három alkalommal országos szabadvezeték-felmérést. Az adatok egységes adatlapokon az
MME Monitoring Központjába kerültek feldolgozásra.
Összesen mintegy 6000 középfeszültségû oszlop ellenôrzése történt meg, ennek során 31 faj közel 1000, áramütéstôl elpusztult példánya került elô. Az áldozatok között
volt négy parlagi sas, illetve rajtuk kívül egy példány túlélte
az elektromos oszloppal történt találkozást. Az elpusztulva
talált védett madarak eszmei értéke közel 35 000 000 forint!
A program során több mint 10 000 db középfeszültségû
oszlop szigetelése történt meg parlagi sas élôhelyeken. A
szigetelések kivitelezéséhez szükséges, az MME által legyártatott szigetelô papucsokat az áramszolgáltatók
helyezték ki, az általunk megjelölt vezetékszakaszokon.
Prioritás területekként elsô lépésben az aktív fészkek öt
kilométeres körzetében található vezetékeket határoztuk
meg, ezek teljes hossza azonban meghaladja a 2000 km-t!
Ekkora hálózat közel 20 000 oszlopnak felel meg; természetesen ennyi oszlop szigetelésére a projekt keretein
belül nem volt lehetôségünk, de hosszabb távú célunk a
fészkek környezetében található összes oszlop szigetelése.
A szigetelések helyes gyakorlatáról elkészült egy részletes
szakanyag, valamint egy leporelló, amelyek ajánlásait figyelembe véve szinte teljes biztonsággal szigetelhetôek a
ma használatban lévô oszloptípusok.

Mûfészkek kihelyezése
Bár a parlagi sas fészeképítô faj, stabil mûfészkek építésével növelhetjük a költésbiztonságot és megtelepedésre
serkenthetünk fiatal párokat. Azonban csak olyan helyre
szabad építenünk, ahol a sasok viszonylagos zavartalanságban költhetnek a teljes költési idôszak alatt. A másik
legfontosabb szempont a stabilitás: olyan fát, illetve
elágazást kell kiválasztani, amely hosszú távon is megfelelôen tartja majd a nagy méretû és tömegû, mintegy
négy óra munkával elkészíthetô mûfészket.
Szigetelô papucs felszerelése. Fotó: Demeter Iván

A projekt idôtartama alatt több mint 60 mesterséges
fészek épült parlagi sas élôhelyeken, amelyek közül sokat
elfoglaltak a madarak. Évrôl évre, az ismert parlagi sas
párok 10-15%-a mûfészekben költ.
A projekt során épült mûfészkek térképe.
Frissen elkészült mûfészek és az építô csapat. Fotók: Demeter Iván

Fészkek környezetében lévô 20 kV-os vezetékek térképi megjelenítése.

A szigetelések mellett az áramütés-probléma hosszú távú
és végleges megoldása érdekében szorgalmaztuk jogszabályi változások bevezetését, hogy eleve madárbarát módon megtervezett oszlopok kerüljenek használatba, azaz
az áramszolgáltatók ne használhassanak a jövôben madarakra veszélyes szerkezeteket. Több megbeszélés zajlott
le az érintett hivatalokkal és áramszolgáltató cégekkel,
sajtótájékoztatók és sajtómegjelenések hívták fel a figyelmet a probléma súlyosságára. Emellett elkészült egy, a
problémát részletesen feltáró, és a megoldásra átfogó
javaslatot tevô szakanyag, amelyet minden érintetthez
eljuttattunk.
Áramütéstôl elpusztult fiatal parlagi sas rádiós jeladóval. Fotó: Demeter Iván

Fotó: Demeter Iván
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Hegylábi mintaterület. Fotó: Demeter Iván

Ürge. Fotó: Kovács András

Élôhely-védelem
Élôhelytérképezés és zsákmányállatállományfelmérések
Közel 700 km2 parlagi sas élôhely felszínborítási térképezése történt meg a projekt három éve alatt, 1:10 000 léptékben. Három mintaterületen a fészkek körüli 5 km-es
körzetben, 54 territóriumban a fészkek körüli 1 km-es területen készült digitális térkép a mezôgazdasági táblákról
és az azokban található növénykultúrákról.

Tájékoztató tábla egy parkolóban. Fotó: Demeter Iván

Elôadás általános iskolában. Fotó: Horváth Márton

zó dokumentáció. A második rész a veszélyeztetô
tényezôket, problémákat részletezi, és megoldási, cselekvési javaslatokat tartalmaz.
Az élôhely-fejlesztési javaslatok elkészítésében a legfontosabb szempont a zsákmányállatok igényeinek megfelelô,
számukra kedvezô gazdálkodási módszerek meghatározása volt.
A terven belül önálló rész foglalkozik az erdôsült területeken található fészkelôhelyek védelmével.

A térképezés célja az élôhelyi alkalmasság kutatása,
valamint egy hosszú távon összehasonlítható élôhely állapot felmérés volt.
Három mintaterületen mindhárom évben elkészült a négy
legfontosabb zsákmányállatfaj, a hörcsög, az ürge, a mezei nyúl és a fácán állományának felmérése.

Együttmûködés az érdekcsoportokkal, a társadalom tájékoztatása
A kezelési terv kiemelten kezeli a parlagi sas hosszú távú
védelmében érintett, azt meghatározó érdekcsoportokkal
a közös érdekekre építhetô együttmûködési lehetôségeket. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a természetvédelemben, így a parlagi sas védelemben is a védelmi
tevékenység magvalósíthatósága és hatékonysága alapvetôen függ az érdekelt társadalmi-gazdasági csoportokkal történô konzultáció és együttmûködés sikerétôl.

Fajvédelmi élôhely-kezelési javaslat elkészítése
A projekt egyik legfontosabb
célkitûzéseként elkészült egy
átfogó fajvédelmi-, és a parlagi sas számára jelentôs élôhelyek hosszú távú megôrzésére,
illetve fejlesztésére koncentráló részletes kezelési terv. A
terv elsô része a fajjal kapcsolatos alapvetô ismereteket
tartalmazza, ez a védelmi, kezelési javaslatokat megalapo12

A parlagi sas védelem esetében stratégiai érdekcsoportok
az állami természetvédelem hatósági és kezelô szervei, a
vadászati, vadgazdálkodási szervezetek, az erdôtulajdonosok, erdôkezelôk, a mezôgazdasági termelôk, gazdálkodók, valamint az áramszolgáltató vállalatok.

Növénykultúra-térkép egy fészek környezetében

További jelentôs érdekcsoportok az infrastrukturális
fejlesztések országos döntéshozói, önkormányzatok,
madármegfigyelést szervezô turisztikai cégek.

A projekt egésze során nagy hangsúlyt fektettünk a
közvélemény és az érdekcsoportok tájékoztatására. A projekt kezdetén elkészült honlap (www.imperialeagle.hu) a
jövôben is mûködni fog. A projekt által érintett területeken
kilenc információs tábla tájékoztatja a turistákat, kirándulókat, járókelôket.
2005-ben a Magyar Madártani Egyesület az „év madarának” a parlagi sast választotta. Ebbôl az alkalomból parlagi sasos kártyanaptár készült, illetve elkészült egy ismeretterjesztô poszter, amelyet széles körben terjesztettünk.
A három év alatt a parlagi sas védelmével kapcsolatos
sajtómegjelenések gyakorisága országos és regionális
szinten is rendkívül megnôtt, számuk összességében jóval
meghaladta a 300-at (minimálisan mintegy 100 újságcikk,
150 web cikk, 80 rádió- és 50 tv riport).
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Köszönetnyilvánítás

Az erdôsült területek fészkelôhelyeit továbbra is nagy mértékben veszélyezteti
az intenzív erdôgazdálkodás. Fotó: Demeter Iván

Fotó: Kovács András

A jövô

Bagyura János, Balázs Tibor, Bartha Csaba, Bedô Péter, Béres István, Bezeczky Árpád, Boldogh Sándor,
Borbáth Péter,Czikora János, Csonka Péter, Darányi László, Demeter Iván, Domboróczki Gábor, Dudás Miklós,
Fabók Márton, Fatér Imre, Feldhoffer Attila, Ferenc Attila, Firmánszky Gábor, Fitala Csaba, Fodor István,
Forgách Balázs, Frank Tamás, Harmos Krisztián, Horváth Márton, Jusztin Balázs, Kazi Róbert, Kazsu Attila,
Klébert Antal, Kleszó András, Kovács András, Kovács András (Fegyvernek), Kozma László, Kozma Péter, Kupai Dávid,
Lázár Viktor, Lóránt Miklós, Losonczi László, Majercsák Bertalan, Jozef Mihok, Molnár István Lotár, Németh Ákos,
Petrovics Zoltán, Pongrácz Ádám, Puskás László, Seres Nándor, Serfôzô József, Solt Szabolcs, Solti Béla,
Suta Sándor, Szegedi Zsolt, Széll Antal, Szitta Tamás, Tar János, Tihanyi Gábor, Tóth Imre, Tóth László, Urbán László,
Váczi Miklós, Ványi Róbert, Varga Zsolt, Viszló Levente, Zalai Tamás.

A jövôre nézve a legfontosabb célunk az, hogy a projekt
tapasztalatai hasznosuljanak a természetvédelmi tervezésben, az elkészült fajvédelmi kezelési javaslatot, annak ajánlásait minél szélesebb körben vegyék figyelembe a hazai
természetvédelemben dolgozók. Ennek alapja a jövôben is
az érdekcsoportokkal történô folyamatos konzultáció és
együttmûködés.

Összeállította:
Demeter Iván, Horváth Márton, Kovács András

Emellett természetesen a parlagi sas közvetlen védelmére
irányuló munka is folytatódni fog az MME koordinálásával,
valamint a nemzeti parkok aktív részvételével. Ezek közül
is elsôdleges a folyamatos monitoring tevékenység folytatása, a költések pontos nyomon követése. A már a projekt kezdete elôtt is mûködô, mára továbbfejlôdött monitoring hálózat remélhetôleg továbbra is hatékonyan fog
mûködni.
Az Európai Unió legjelentôsebb parlagisas-állománya
Magyarországon él. Erre büszkének kell lennünk, és mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy ez a fenséges madár a jövôben is megtalálja nálunk életfeltételeit!
Ez sajnos napjainkban még nem garantált! A legfontosabb, ma is fennálló problémák, amelyek veszélyeztethetik
a faj hosszú távú fennmaradását:
❯ Az intenzív gazdálkodási formák,
❯ A fasorok, facsoportok eltûnése, kivágása a síkvidéki fészkelô területeken,
❯ A zsákmányállat-fajok (elsôsorban ürge, hörcsög)
állományainak fogyatkozása,
❯ A költések emberi zavarás miatti meghiúsulása,
❯ Áramütés.
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Köszönettel tartozunk annak a nagy számú önkéntes segítônek, akik közremûködése nélkül nem végezhettük volna
el a kitûzött feladatokat. Külön köszönet illeti Dr. Déri
Jánost (Hortobágyi Madárkórház), Dr. Molnár Viktort és
Dr. Sós Endrét (Fôvárosi Állat- és Növénykert) a sérült
egyedek állatorvosi ellátásáért. Számos segítô vett részt a
monitoring tevékenységben, számos adatot, szakmai
tanácsot, hasznos észrevételt kaptunk külsô szakértôktôl,
kutatóktól, gazdálkodóktól, vadászoktól, erdészektôl,
nemzeti parkokban dolgozó kollégáktól, szimpatizánsoktól. Néhányuk a teljesség igénye nélkül:

A csapat egy része. Fotó: Horváth Márton

Fotó: Horváth Márton

Minden támogatást szívesen veszünk a program
folytatásához, illetve szívesen nyújtunk további
információkat a programmal kapcsolatosan. Elérhetôségünk:
Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület
1121 Budapest, Költô u. 21.
Tel.: 275-62-47
E-mail: mme@mme.hu
Honlap: www.mme.hu, www.imperialeagle.hu
Adószám:19001243-2-43

