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A kék vércse és vetési varjú költőállományának helyzete a Partiumban és a Bánságban
A kék vércse térségünk egyetlen telepesen fészkelő ragadozómadara. Mint ismeretes, az összes többi sólyomféle, így a kék vércse sem épít 
fészket. Telepei ezért csak a vetési varjú kolóniákban tudnak kialakulni.  2. oldal



2 | 2009. április - december

A kék vércse 
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és a Bánságban

Nagy Attila 
Daróczi J. Szilárd 
Arthur Botoş

A kék vércse térségünk egyet-
len telepesen fészkelő raga-
dozómadara. Mint ismeretes, az 
összes többi sólyomféle, így a kék 
vércse sem épít fészket, telepei 
ezért csak a vetési varjú kolóni-
ákban tudnak kialakulni. Telepek 
hiányában magányosan is költhet, 
ilyenkor szarka vagy dolmányos 
varjú fészkét foglalja el. Bizonyítást 
nyert azonban, hogy a vércsék si-
keresebben nevelik fel fiókáikat 
egy telepen, mint szoliter fészek-
ben, ezért a vetési varjú védelmi 
státusza az egyik legfontosabb té-
nyező a kék vércse kárpát-meden-
cei populációjának sorsát tekintve. 
A hazai vetési varjú állomány az 
utóbbi évtizedekben a túlhajszolt 
gyérítésnek betudhatóan drasz-
tikusan lecsökkent, sok helyen a 
varjak az őket veszélyeztető ténye-
zők elől behúzódtak a városokba. 
Ebből kifolyólag több térségből el-
tűnt a kék vércse is, a megmaradt 
állomány sorsa pedig továbbra is 
erősen függ a vetési varjú helyze-
tétől.

Az Európai Unió LIFE Nature 
programja által finanszírozott kö-
zös román-magyar kék vércse vé-
delmi pályázat egyik fontos eleme 
a kék vércse valamint vetési varjú 
költőhelyeinek ismerete, hiszen 
ezek alapján tudjuk kidolgozni a 
szükséges védelmi intézkedéseket. 

2008-ban illetve 2009-ben foly-
tattuk hát a két faj elterjedésének 
felmérését a négy megye (Szatmár, 
Bihar, Arad és Temes) síksági ré-
gióiban, és a munka során a már 

ismert telepeken kívül sikerült 
újakat is találnunk. Ezeknek egy 
része újonnan alakult, a zöméről 
azonban kiderült, hogy léteztek 
korábban is, azonban a megelőző 
években nem kerültek elő. Az évek 
során gyűjtött tapasztalataink 
alapján feltételezzük, hogy az ala-
pos területbejárás ellenére is létez-
hetnek még olyan telepek illetve 
szoliter párok, amelyekre még nem 
bukkantunk rá. Ezeknek tudatá-
ban a beazonosított 323 (2008) il-
letve 383 (2009) fészekfoglaló kék 
vércse páron kívül bizonyosan 
további, néhány tíz olyan pár volt, 
amelyek kiestek a felmérésből. A 
jelenleg rendelkezésre álló adatok 
illetve a folyamatosan bővülő terü-
letismeret alapján az ország nyu-
gati részében fészkelő kék vércsék 
számát 380-420 párra becsüljük. 
Ez a szám mindig függ az adott 
évet megelőző évek költési sikeré-
től valamint a vonulás során adódó 
veszteségektől is.

1. A vetési varjú állománya 
2008-2009-ben

A vetési varjú költőállomány fel-
mérésére szolgáló legjobb időszak 
március illetve április hónapok 
végére tehető, amikor a varjak a 
leginkább aktívak, hiszen ilyenkor 
tatarozzák fészkeiket illetve etetik 

fiókáikat. Ezekben a periódusok-
ban a fészekhez építőanyagot vagy 
élelmet hordó varjak röptét követ-
ve könnyen juthatunk a még nem 
ismert telepek nyomára. 

A kisebb telepek felmérését a 
foglalt fészkek számlálásával, míg 
a nagyobbakat a tatarozott fészkek 
illetve a telep körül mozgó párok 
számlálása illetve becslése alapján 
végeztük. A pontosan nem meg-
határozható költőállománynál 
minimum és maximum adatokat 
rögzítettünk. Az alábbi kimuta-
tások elkészítésénél a számsze-
rű adatok a felmért állományok 
középértékei alapján lettek ki-
számítva. Megjegyezzük, hogy 
jelen felmérésből kimaradtak a 
nagyobb városok (Szatmárnémeti, 
Nagyvárad, Arad, Temesvár) ál-
lományai, melyeket a kék vércse 
védelmének szempontjából nem 
tartunk kiemelkedő fontossá-
gúaknak. Ugyanakkor a falvak, 
községek és kisebb városok tele-
peit rendszeresen figyeljük, hiszen 
több olyan településről van tudo-
másunk, ahol a kék vércsék kö-
vették a varjakat és behúzódtak a 
belterületre. A felmért, hozzávető-
legesen 8-9000 párnyi vetésivarjú-
állomány megyénkénti megoszlása 
a következőképpen alakult az el-
múlt két évben:
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Megállapítást nyert, hogy a múlt 
században még meglévő hatalmas, 
ezer párnál is többet számláló 
varjútelepek megszűntek, elapró-
zódtak, napjainkban a kevesebb 
párból álló, szétszóródott vetési 

folytatás a 4. oldalon

varjú kolóniák a jellemzőek, mint 
ahogyan az alábbi grafikonon is 
látható. A költő párok számának 
tekintetében tehát a következő-
képpen oszlott meg a 2008-ban 
felmért 97 telep:

2. A kék vércse állománya 2008-
2009-ben

Összességében elmondható, 
hogy az elmúlt két év előnyös volt 
a kék vércse számára, a költési 
periódusban nem voltak olyan ki-
lengő időjárási viszonyok (hosszan 
tartó esős periódus, viharok, stb.), 
amelyek negatívan befolyásolták 
volna a vércsék költési sikerét.

A már bejáratott módszer sze-
rint a kék vércse telepeket éven-
te minimum kétszer (június 
10-30. illetve július 1-31. között 
egy-egy alkalommal) ellenőriz-
tük, a számlálás során az adott 
hely adottságaitól függően több 
módszert is használtunk. A vetési 
varjú telepeken költő kék vércsé-
ket rendszerint a telepen kívülről 
számláltuk hajnali kihúzáskor, 
vagy amennyiben erre mód volt, 
egy magaslati pontról igyekeztünk 
bemérni a telepre etetni behúzó 
vércsék fészkeit. A költőládákból 
álló mesterséges fészektelepeken 
az ellenőrzés a műfészkek tetejére 
erősített tükröknek köszönhetően 
könnyebben elvégezhető volt.

Az felmért pároknak az elfoglalt 

fészkek eredete alapján való meg-
oszlását az alábbi diagram érzékel-
teti, megyénként:

Érdekes eredményeket kapunk 
azt vizsgálva, hogy a 2008-ban köl-
tő kék vércse párok fészkelőhelyei 
milyen közegben találhatóak. A 
vércsék által fészkelésre használt 
facsoportokat három fő kategó-
riába soroltuk be: természetes 
környezet, mesterséges környezet 
(belterület illetve mezőgazdasági 
épületegyüttesek), útmenti faso-
rok. A fészkelőhelyeknek ilyetén 
besorolása több esetben szubjek-
tív, hiszen bizonyos, természe-
ti környezetnek titulált telepek 
antropikus hatásoknak is alá van-
nak vetve (pld. juhakol, kisebb 
tanyaépület van közvetlenül a fa-
csoport alatt, mellett), míg egyes, 
településen lévő telepek a fészkek-
nek helyt adó fák magasságának 
illetve megközelíthetetlenségének 
betudhatóan viszonylagos zavar-
talanságot élveznek. 
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Ennek ellenére fontosnak tart-
juk a kék vércse állományalakulá-
sának a fenti szempontok alapján 
való követését, hiszen ez alapján 
jobban meg tudjuk határozni a 
védelmi szükségleteket. Jelen eset-
ben azt szűrhetjük le az alábbi 
kimutatásból, hogy a kék vércse 
partiumi illetve bánsági elterjedési 
területének nagy részén nem ki-
elégítőek a természetes élőhelyen 
rendelkezésre álló fészkelési lehe-
tőségek (összevetve a szomszédos 
magyarországi helyzettel megje-
gyezzük, hogy nyugati szomszé-
dunknál példátlan a kék vércse 
költése lakott településeken). Így 
egyrészt hangsúlyt kell fektetni a 
különböző másodlagos előhelyek 
védelmére (jelenleg ilyen környe-
zetben fészkel a felmért állomány 
47%-a), ugyanakkor szorgalmazni 
kell telepek kialakítását a kék vér-
cséknek jobban megfelelő termé-
szetes környezetben. 

Beszámolónk végén térképen 
mutatjuk be a 2009-ben felmért 
kék vércse illetve vetési varjú köl-
tőállomány földrajzi eloszlását. 
A telepek térbeli elhelyezkedését 
szemlélve megállapíthatjuk, hogy 
a nyugat-romániai kék vércse ál-
lomány szorosan követi a veté-
si varjú elterjedését. Ezen kívül 
szembetűnő az is, hogy a kék vér-
cse költőállomány bizonyos régi-
ókban összpontosul, az egyetlen 

kirívó kivétel a Nagykároly mellet-
ti, meglehetősen elszigetelt telep. 
Itt említjük meg, hogy sok év után 
először ismét költőtelep került elő 

az Erdélyi-medencéből (bizonyí-
tottan 7-10 pár fészkel egy Torda 
környéki élőhelyen). 

Összevetve a nyugat-romániai 
illetve a szomszédos magyarorszá-
gi és szerbiai kék vércse elterjedé-
si térképeket (az adatok felvétele 
nem egyazon évben, illetve vál-
tozó intenzitással történt, ezért 
a megjelenítés csak hozzávetőle-
ges) kitűnik az, hogy a Bihar me-
gyei állomány a hajdú-biharival, 
az Arad megyei (a Maros illetve 
Fekete Körös közötti) állomány a 
Békés megyeivel, a Temes megyei 
állomány pedig a szerb bánsági il-
letve vajdasági populációval alkot 
egységes egészet. Mindezek arra 
engednek következtetni, hogy a 
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Ilfovi erdők

Corina Cioflec 
Vlad Cioflec

Az ország legkissebb, mono-
kultúrás mezőgazdasági terüle-
tek által dominált megyéje még 
rejteget értékes fajokban gazdag 
herpetológiai értékeket, annak el-
lenére is, hogy az utóbbi időszak-
ban a főváros terjeszkedése egyre 
nagyobb területeket hódít el a ter-
mészettől. 

A Vlăsiei-erdők hajdan Dél-
Románia nagy területeit borítot-
ták be, beleértve Ilfov megyét és a 
mostani főváros, Bukarest terüle-
tét is.

A sűrű erdők fontos és bizton-
ságos menedékhelyül szolgáltak a 
helyi embereknek a bevándorló, 
felfegyverzett lovasok elől. 

Az erdős területek nagyrésze 
viszonylag érintetlen maradt egé-
szen a XIX. századig, mikor, a helyi 
kereskedelem fejlődésnek indulá-
sával megnőtt a gabona és faanyag 
iránti kereslet. Ekkor kezdődtek el 
a nagymértékű fakitermelési mun-

kálatok, hogy helyüket mezőgaz-
dasági területeknek adják át.

Napjainkban, a Vlăsia erdősé-
geiből csupán kis elszigetelt er-
dőfoltok maradtak fenn, melyek 
közül az egyik, turisták és termé-
szetbarátok által is talán legjob-
ban ismert és gyakran látogatott a 
Giurgiu megyei Comanai erdő.

Bukarest közelében is fellelhetők 
azonban még olyan értékes erdők, 
melyek vonattal vagy autóbusszal 
is könyen megközelíthetőek. 

Az elmúlt években a Kétéltű- 

Pannon biogeográfiai régió kék 
vércséinek védelme kizárólag ha-
táron átnyúló összefogással, a 
közös állományok együttes védel-
mével valósulhat meg. 

A kék vércse védelmi LIFE pá-
lyázat védelmi tevékenységeiről a 
www.falcoproject.hu weboldalon 
tájékoztatunk minden kedves ér-
deklődőt. A nyugat-romániai kék 
vércsék vonulást megelőző gyü-
lekezőiről, a színes gyűrűs prog-
ramnak köszönhetően felszínre 
került állománydinamikai adatok-
ról, illetve a műholdas jeladókkal 
felszerelt kék vércsék vonulási 
útvonalairól egy későbbi lapszá-
munkban számolunk majd be.  

folytatás a 6. oldalon

és Hüllővédelmi Munkacsoport 
(román nevén Grupul de Lucru 
pentru Protecția Amfibienilor şi 
a Reptilelor - G.L.P.A.R.) feltérké-
pezte a környék herpetofaunáját és 
ahol szükségeltetett, mentési akci-
ókat is végzett.

A terepmunkák során gyűjtött 
és összesített adatok alapján, figye-
lembe véve a negatív antropikus 
tényezők hatásait is, szeretnénk 
egy ízelítőt adni az ország déli ré-
szén átutazó természetjáróknak az 

Réti gyík • Fotó: Corina Cioflec
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Az ilfovi erdők műholdképe. Forrás: Wikimapia

általunk legjobbnak ítélt területek-
ről.

A scroviştea-i erdő (1) és a 
căldăruşani-i erdő (2) a főváros 
északi, illetve északkeleti oldalán 
fekszik. Bár a terület zavartsága 
folymatosan nő az egyre nagyobb 
méretet öltő ingatlanberuházások 
miatt, még mindig igen fontos 
és erős állománya él itt a pannon 
gyíknak (Ablepharus kitaibelii) 
és a kis tavibékának (Pelophylax 
lessonae).

A megye ÉNY-i részén fekvő 
Buftea település mellett található a 
Corbeanca erdő (3), mely területre 
kisebb az előbbieknél, de jelentős 
tarajos gőte (Triturus cristatus) és 
pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) 

állománnyal rendelkezik.
Egy másik fontos erdő, melyet a 

látogatók figyelmébe szeretnénk 
ajánlani, a Cernica erdő (4), mely 
a főváros keleti oldalán fekszik. Az 
erdő hétvégén sok látogatót vonz a 
közelben található kolostor miatt, 
de ennek ellenére igen jelentős réti 
gyík (Darevskia praticola) és réz-
sikló (Coronella austriaca) popu-
lációval bír.

Természetesen, az általunk a te-
rületre nézve reprezentatívnak mi-
nősített fajok mellett számos más, 
közönségesebb kétéltű- és hüllő-
fajjal is találkozhatunk. Így tavasz-
szal megfigyelhetünk itt vöröshasú 
unkát (Bombina bombina), bar-
na ásóbékát (Pelobates fuscus), 
barna (Bufo bufo) és zöld varan-
gyot (Bufo viridis), levelibékát 
(Hyla arborea), nagy tavibékát 
(Pelophylax ridibundus), kecske-
békát (Pelophylax kl. esculentus) 
és erdei békát (Rana dalmatina) 
is.

A hüllők közül ezidáig a 
G.L.P.A.R. önkéntesei a követke-
ző fajokat azonosították: mocsári 
teknős (Emys orbicularis), lábatlan 
gyík (Anguis fragilis), fürge gyík 
(Lacerta agilis), zöld gyík (Lacerta 
viridis), fali gyík (Podarcis 
muralis), vízisikló (Natrix natrix), 
kockás sikló (Natrix tessellata).

Ajánljuk tehát az Önök figyel-
mébe a fent említett erdős terüle-
teket, annak reményében is, hogy 
az általunk észlelt fajok listáját új 
fajok megtalálásával egészítik ki.  

Pannon gyík • Fotó: Corina Cioflec folytatás a 7. oldalon

Szibériai fenyőszajkó 
megfigyelések

Ambrus László 
Baltag Emanuel 
Dehelean Luca   

2008. november 11-én Baltag 
E., Bolboacă L. és Ştefan A., meg-
figyeléseket végezve a iaşi-i bota-
nikus kertben, négy fenyőszajkót 
(Nucifraga caryocatactes) észlel-
tek, melyek közül két példányt 
részletekbe menően is meg tudtak 
vizsgálni. Ezek egyike a Nucifraga 
caryocatactes macrorhynchos szi-
bériai alfajra utaló jegyeket viselt 
magán. A madár nagyon szelíd 
volt és 2 m távolságra is közel en-
gedte magához a megfigyelőket. 

Későbbi kiszállások alkalmával 
további, a fent említett alfaj je-
gyeit mutató példányokat (max. 
3 egyed) észleltek, melyek 2009. 
februárjáig tartózkodtak a kert te-
rületén.

Egy másik adat a temesvári bo-
tanikus kertből származik, ahol 
2008. november 20-án, Dehelean 
L. észlelte a szibériai fenyőszajkó 
egy példányát.

2009. január 30-án a 
macrorhynchos alfajra vonatko-
zó megfigyelések listája egy újabb 
adattal bővült, az Ambrus L. által 
Szabédon (Maros megye) megfi-
gyelt példány révén.

Jól ismert tény, hogy 2008–2009 
telén a fajnak egy nagyobb invázi-

Szibériai fenyőszajkó • Fotó: Emanuel Baltag
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folytatás a 8. oldalon

A molnárgörény 
(Mustela eversmanii) 
új jelzései Románia 
pannon régiójából

Hegyeli Zsolt

A Migrans 2008. júliusi számá-
ban rövid hír formájában közöltük a 
molnárgörény (Mustela eversmanii) 
első bizonyított előfordulásait a 

Magyar Alföld romániai részén. 
Azóta, főként a pannon régióban 
folytatott intenzív terepmunka és 
a közutakon elütött állatokra való 
fokozott odafigyelés eredménye-
képpen, a molnárgörény előfordu-
lására vonatkozó több új adatot is 
sikerült gyűjtenünk (1. táblázat). 
Az új jelzések alapján a faj megőr-
zésére új Natura 2000-es területeket 
javasoltunk a pannon biogeográfiai 
régióban, amelyek elbírálása még 
folyamatban van. 

A molnárgörény palearktikus el-
terjedésű faj, areája Mongóliától és 
Kínától Ausztriáig és Csehországig 
terjed. Európában két különálló 

1. ábra: Mustela putorius (fotó: Hegyeli Zsolt)

2. ábra: Mustela eversmanii (fotó: Nagy Attila)

populációja (és egyben két alfaja) 
él, amelyeket a Kárpátok vonula-
ta választ el egymástól. Románia 
területén mindkét populáció jelen 
van: a nyugati alfaj (M. eversmanii 
hungarica) az ország pannon régió-
jában fordul elő, a Kárpátokon kívül 
élő állatok pedig a keleti alfajhoz (M. 
eversmanii eversmanii) tartoznak. 
Ennek ellenére romániai elterjedése 
alig ismert, a legfrissebb hivatalos 
adatok is csupán dobrudzsai előfor-
dulásáról tesznek említést, mellőzve 

a faj olténiai és munténiai jelenlétét 
alátámasztó szakirodalmat. Nagy 
elterjedési területén a molnár-
görény változatos élőhelyeken 
(sztyeppek, félsivatagok, kultúrtájak 
stb.) fordul elő, de általában véve a 
nyílt területeket részesíti előnyben. 
Fő táplálékát mindenhol kisemlő-
sök képezik, helyenként (irodalmi 
adatok alapján főként Ázsiában) az 
ürgekolóniák jelenlétéhez kötődik. 
Magyarországi vizsgálatok szerint 
mezőgazdasági területeken leg-
fontosabb táplálékállatai a gyakori 
kisemlősfajok (mezei pocok, hör-
csög, erdei egerek). Hamar Márton 
1960-as években végzett vizsgálatai 

ója volt, így több olyan helyen is 
észlelték, melyek távol esnek köl-
tőterületeitől és ahol a faj megje-
lenése még a téli időszakban sem 
jellemző.

Ez a nagyarányú beözönlés nem 
csak hazánkban, hanem a szom-
szédos országokban és Nyugat-
Európában is jól érezhető volt. 
A megfigyelések megnövekedett 
száma Európa szerte megmutat-
kozott, úgy a törzsalakra, mint a 
szibériai alfajra vonatkozó észlelé-
sekben is.  

Úgy tűnik, hogy a faj invázi-
ói Európa középső felében rit-
kák és igencsak rendszertelenek. 
Hazánkban az erre az alfajra vo-
natkozó megfigyelések és múze-
umi begyűjtött példányok száma 
igen alacsony és csak néhány adat-
ra korlátozódik, melyek több 
évtizeddel korábbi időszakból 
származnak.      

A fent említett és alfajra biz-
tosan meghatározott egyedeken 
kívül a tél folyamán, hazánk terü-
letén több olyan példányt is észlel-
tek, melyek a törzsalak és az alfaj 
közötti köztes jellegeket viselték 
magukon, vagy melyek esetében 
valószínűsíthető az ehhez az alfaj-
hoz való tartozás, de a biztos meg-
határozás nem volt lehetséges. 
Minden, biztosan meghatározott 
példányról dokumentáló felvételek 
is készültek.  

Szerkesztői megjegyzés:
Az alfaj terepen történő biztos meg-

határozása nem minden esetben lehet-
séges. A szibériai fenyőszajkó jellemzője 
a csipesz alakú, igen hegyes csúcsban 
végződő hosszú csőr, melynek csőrká-
vái általában jóval keskenyebbek, mint a 
törzsalaké. Ha a madarat kis távolságból 
észleljük, ez a határozóbélyeg jól látható. 
Az alfajra jellemző még, hogy a farok vé-
gén található fehér szalag szélesebb mint 
az európai fenyőszajkónál, azonban ez a 
bélyeg terepen nehezen megállapítható 
és inkább a kézben tartott madarak ese-
tében ajánlott használni.

folytatás a 6. oldalról
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folytatás a 10. oldalon

Település Megye Dátum Észlelők Adatgyűjtés módja Bizonyíték

Nagykomlós Temes 2007.09.13 Nagy A. Elütött példány Fotó

Nagykomlós Temes 2008.04.30 Nagy A. Elütött példány Fotó, begyűjtött példány

Nagyősz Temes 2008.07.19 Botoş A., Daróczi J. Sz., Hegyeli Zs., Nagy A. Elütött példány Fotó, begyűjtött példány

Kiskomlós Temes 2008.07.20 Hegyeli Zs. Elütött példány Fotó, begyűjtött példány

Gyertyámos Temes 2008.07.20 Hegyeli Zs., Nagy A. Elütött példány Fotó

Csanád Temes 2009.05.12 Nagy A. Elütött példány Fotó

Nagyszentmiklós Temes 2009.07.18 Csathó A., Kovács I. Elütött példány Fotó

Lovrin Temes 2009.07.29 Csathó A., Dhenaut G. Elütött példány Fotó

Alsósimánd Arad 2009.09.22 Daróczi J. Sz., Ölvedi Sz. Zs. Elütött példány Fotó

1. táblázat. A molnárgörény (Mustela eversmanii) recens jelzései

szerint Dobrudzsa romániai részén 
a molnárgörény elsősorban szintén 
gyakori kisemlősöket (dobrudzsai 
hörcsög, mezei pocok, közönsé-
ges erdeiegér) fogyaszt. A Temes 
és Arad megyében észlelt elütött 
példányok többsége ugyancsak 
mezőgazdasági területek szom-
szédságában volt megtalálva, így 
valószínűsíthető, hogy a molnárgö-
rény itt is főként beszántott terüle-
teken vadászik. Magyarországon a 
fajt több helyen megtalálták a ro-
mániai határhoz viszonylag közel, 
tehát Románia pannon régiójának 
északabbi részein (Arad és Bihar 
megye) is lehet esély a molnárgö-
rény előfordulására.

A molnárgörény nagyon köze-
li rokona a közönséges görénynek 
(Mustela putorius), a két faj hibri-
dizálásáról is vannak adatok. Mivel 
e fajok küllemre is nagyon hasonlí-
tanak egymáshoz, a következőkben 
a helyes meghatározást elősegítő 
lényegesebb különbségeket mutat-
juk be:

M. putorius (1. ábra): sötétbarna 
vagy fekete alapszínű, a melltájék és 
a lábak enyhén sötétebbek a testol-
dalnál, amelynek a fedőszőrök adta 
világosabb alapján mindig sok feke-
te koronaszőr található. A farok leg-
többször dús, teljes hosszában sötét 
színű. A pofán végigfutó maszk szí-
ne nem sötétebb a hátoldal színénél. 
A téli bunda valamivel világosabb, 
ilyenkor nagyobb a kontraszt a törzs 
és a lábak színe között.

M. eversmanii (2. ábra): vilá-
gosbarna vagy sárgás alapszínű, a 
melltájék és a lábak sötétbarna vagy 

3. ábra: Mustela putorius (balról) és M. eversmanii (jobbról) koponya, a posztorbitális tájék kiemelve
(fotó: Hegyeli Zsolt)

fekete színe élesen elüt a testoldal 
színétől, amelyet csak kevés sötét 
koronaszőr borít, viszont a hátol-
dalon bőven vannak sötét szőrök, 
ez adja a hát középső részének sötét 
színét. A farok viszonylag vékony 
(sosem olyan dús, mint a közönsé-
ges görénynél), első fele a testoldal 
színével megegyező világos, csak 
hátsó fele sötét. A maszk színe min-
dig sötétebb a hátoldal színénél.

M. putorius (3. ábra): a koponya 
postorbitalis tájékán (a szemüreg 
mögötti rész) nincs erős befűződés, 
annak két széle többé-kevésbé pár-
huzamos. A postorbitális tájék leg-
kisebb szélessége a condylobasalis 
hossznak (a koponya hosszának) 
min. 23,9%-át teszi ki. Az állkap-
cson a foramen mandibulae (az áll-
kapocs belső oldalán található nagy 

nyílás) alulnézetből nem, vagy csak 
alig látható.

M. eversmanii (3. ábra): a 
postorbitalis tájékon erős befűződés 
látható, amitől annak két széle nem 
párhuzamos, hanem első és hátsó 
éle a befűződésnél tompaszögben 
találkozik. A postorbitális tájék 
szélessége a legkeskenyebb helyen 
(a befűződésnél) a condylobasalis 
hossznak max. 23%-át teszi ki. 
Az állkapocscson a foramen 
mandibulae alulnézetből jól látható.

A meghatározásnál illetve bi-
zonyítékként is nagy jelentősége 
van az állatokról, bőrökről, kopo-
nyákról készített fényképeknek. 
Amennyiben az elpusztult állat 
külső bélyegek alapján nem egyér-
telműen meghatározható, célszerű 
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folytatás a 11. oldalon

A Szamosmenti-
dombság 
kisemlősfaunájának 
vizsgálata 
bagolyköpetek 
segítségével

Aczél-Fridrich Zsuzsanna 
Hegyeli Zsolt

Sok európai országgal összeha-
sonlítva Romániában a bagolykö-
pet-vizsgálatok még nem terjedtek 
el kellőképpen, noha egy bizonyos 
terület kisemlősközösségének 
faunisztikai vizsgálata ezzel a 
közvetett módszerrel végezhető 
a leghatékonyabban. A módszer 
alkalmazásának szűkkörűsége 
az egyik fontos oka annak a hiá-
nyosságnak, amit a hazai emlős-
fajok elterjedésének ismeretében 
tapasztalhatunk. A köpetvizs-
gálatok során nemcsak az illető 

bagolyfaj táplálékösszetételéről 
kapunk ismereteket, hanem a 
környező területeken előfordu-
ló kisemlősfajokról és gyakran az 
egyes fajok arányáról is. Változatos 
táplálékuk miatt a faunisztikai ku-
tatásokban Európában a legna-
gyobb eredménnyel használható 
fajok a gyöngybagoly (Tyto alba), 
illetve a macskabagoly (Strix 
aluco). 

2008 őszétől a Szamosmenti-
dombság gyepterületekben és más 
értékes sztyeppi élőhelyekben még 
viszonylag gazdag délkeleti részé-
nek kisemlősfaunáját vizsgáljuk. E 
dombos vidékre a száraz és félsz-
áraz gyepek dominanciája jellem-
ző, amelyeket legelőként és (mára 
már kisebb mértékben) kaszáló-
ként hasznosít a lakosság. Ezt a 
tájképet szinte csak a völgyekben 
szakítja meg a kisparcellás mező-
gazdasági területek mozaikja. Az 
egykor beszántott domboldalakat 
legtöbb esetben felhagyták, ezért 
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Sorex araneus     11             4   14 29

Sorex minutus 6 5 1 1 7 20

Crocidura leucodon 1 31 6 5 1 3 211 8 266

Crocidura suaveolens 3 6 108 3 25 2 3 22 6 17 195

Crocidura spp. 2 1 3

Neomys anomalus 1 1 1 3

Neomys fodiens 5 5

Sicista subtilis 1 1 2

Apodemus agrarius 1 8 9 2 8 6 4 3 11 7 14 73

Apodemus spp. 3 4 4 1 13 6 5 2 19 13 12 82

Micromys minutus 2 3 1 1 1 3 6 4 10 31

Mus spp. 6 5 5 2 7 5 13 6 1 50

Rattus spp. 3 2 5

Nannospalax leucodon 1 1

Microtus agrestis 14 14

Microtus arvalis 1 6 35 39 1 40 16 17 9 37 77 130 408

Microtus spp. 20 11 3 1 9 3 16 11 46 46 166

Cricetus cricetus 1 2 3

Muscardinus avellanarius         2               2

Összesen 1358

1. táblázat: A Szamosmenti-dombságon gyűjtött köpetanyagból származó kisemlőstaxonok.

is nagy a másodlagos gyepek ará-
nya, amelyek közül egyesek szépen 
regenerálódtak az évtizedek alatt. 
Bár a terület Kolozsvárhoz közel 
(a Kis-Szamos bal partján) terül el, 
emlősfaunáját alig kutatták. Ennek 
értékes sztyeppi elemeit az egy-
kori apahidai tanár, Orosz Endre 
fedezte fel már a 19. század vé-
gén: ő találta meg Apahidán a csí-
kos szöcskeegér (Sicista subtilis) 
egyetlen erdélyi példányát, illetve 
mutatta ki a nyugati földikutya 
(Nannospalax leucodon) jelen-
létét a területen. Részben az ő 
adataira alapozva az utóbbi évek 
kutatásai nyomán kiderült, hogy 
a Szamosmenti-dombságon él 
ez utóbbi faj legnagyobb ismert 
Kárpát-medencei állománya.

Kutatásunkban a területen fész-
kelő két épületlakó bagolyfaj, a 
gyöngybagoly és a kuvik (Athene 
noctua) köpeteit vizsgáltuk. Eddig 
összesen 12 lelőhelyről gyűjtöt-
tünk 406 darab köpetet és jelen-
tős mennyiségű, meghatározatlan 
korú törmelékanyagot. A törmelék 
esetében nem mindig tudtuk kü-
lönválasztani a két zsákmányoló 
bagolyfajt, így ezeket ilyenkor kö-
zösen tárgyaltuk. A lelőhelyeket 
főként régi, felhagyott gazdasági 
épületek és templomtornyok ké-
pezték, amelyeknek egy részét elő-
zetes ismeretek alapján kerestük 
fel.

A begyűjtött mintaanyagaból 
összesen 17 kisemlőstaxon 1358 
egyedét azonosítottunk (1. táb-
lázat). A leggyakoribb faj a me-
zei pocok (Microtus arvalis) volt 
(30%), ezt követte a mezei cikány 
(Crocidura leucodon) 19,54%-
os előfordulással, majd a keleti 
cikány (C. suaveolens) 14,35%-kal. 
További gyakori zsákmány-
nak bizonyultak az erdeiegerek 
(Apodemus spp.), illetve a pirók-
egér (A. agrarius). Ritka táplálék-
nak számít a nyugati földikutya, 
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Néhány adat a havasi 
lile történelmi 
előfordulásairól
Popescu-Gajdos Cornel 
muzeológus

A Migrans egy korábbi lapszá-
mában már olvashattunk a havasi 
lile (Charadrius morinellus) néhány 
történelmi előfordulásáról, melye-
ket most a nagyszebeni Brukenthal 
Nemzeti Múzeum állattárában fel-

lelhető adatokkal szeretnék kiegé-
szíteni.

A múzeumi gyűjtött példányok 
adatait, melyek most is az eredeti 
címkéket viselik, a mellékelt táblá-
zatban teszem közzé. 

Ezek mellett egy saját megfigye-
léssel is rendelkezem: 1978. au-
gusztusában a Csibin-hegységben 
(Csindrel csúcs) három havasi lile 
példányt figyeltem meg, melyek 
nemét nem tudtam meghatározni.  

Leltári szám Ivar
és kor Gyűjtési hely Prepa-

rátum
Gyűjtési
dátum Gyűjtő

Új Régi

1263 483 Juv. Bongárd (Szeben megye) kiállított 1893.11.25 Pr. Plattner

1264 484a Hím Kiscsűr (Szeben megye) kiállított 1895.10.25. Joh. Gromer

1265 484b Tojó Kiscsűr (Szeben megye) kiállított 1895.10.25. Joh. Gromer

1266 485 Juv. Sadului-hegység (Csindrel) kiállított 1922.08. ? E. Witting

1267 486a Ad. hím Csibin-hegység (Csindrel) kiállított 1863.06.28. A. Bielz

1268 486b Pull. Csibin-tó (Csindrel) kiállított 1863.06.28. A. Bielz

1269 486c Pull. Csibin-tó (Csindrel) kiállított 1863.06.28. A. Bielz

1270 4484 Hím Tótfalu (Hunyad megye) kiállított 1863.04.11. A. Buda

1289 4889 Juv. Csindrel-hegység bőr 1967.08.04. P. Zsivanovits

folytatás a 8. oldalról

Újabb jelölt 
madarakra vonatkozó 
megkerülések

A közelmúltban a bütykös haty-
tyú (Cygnus olor) elsősorban 
vonulásban és a telelés idején 
volt megfigyelhető a Kisjenő és 

Székudvar (Arad megye) között 
fekvő halastórendszeren, ezért a 
nyári periódusból kevés adat volt 
a fajt illetően. Az utóbbi években 
azonban, egy pár megtelepedett 
ezen a tórendszeren is.

2008. augusztus 10-én, madár-
megfigyeléseket végezve a terü-
leten (46031’23 N / 21028’13 E), 
Dehelean Luca és Sandu Andreea 

az egész példány vagy a koponya, 
illetve némi szőrminta begyűjtése. 
Mivel közutakon magyarországi 
tapasztalatok szerint is viszonylag 
sok példány esik áldozatul a gép-
járműforgalomnak, a molnárgörény 
jelenléte legegyszerűbben elütött 
példányok alapján mutatható ki.

Ezúton kérjük olvasóinkat, hogy 
amennyiben molnárgörény-sze-
rű állatot találnak elütve az ország 
bármely részén, vagy (akár régeb-
bi) adataik, fotóik vannak állatok-
ról vagy bőrökről, jelezzék nekünk 
a zsolt.hegyeli@milvus.ro e-mail 
címen vagy a 0735-878.518 tele-
fonszámon. Ugyanakkor a két faj 
különböző populációinak geneti-
kai összehasonlításához szívesen 
fogadunk alkoholban vagy egyéb 
tartósító folyadékban (pl. dimetil-
szulfoxid + NaCl) tárolt, esetleg 
fagyasztott izommintát, illetve borí-
tékban tárolt, hagymástól kihúzott 
szőrmintát közönséges görényből 
és molnárgörényből egyaránt.  

észrevették, hogy a négy fiókát 
vezető pár egyik (hímnek meg-
határozott) öreg madarán gyűrűs 
jelölés van. A sárga alapon feke-
tével feliratozott ‘36EU’ gyűrű a 
madár jobb lábán helyezkedett el, 
míg a bal lábon egy fémgyűrű volt 
látható. A színes jelölési kód leol-
vasása után jeleztük a megfigyelést 
a Magyar Gyűrűzőközpontnak, 
melynek gyűrűzői ezt a típusú je-
lölést használják. Hamarosan ki-
derült, hogy a hattyút Szinai Péter 
gyűrűzte 2002. augusztus 1-én 
Révfülöpön, Veszprém megyében 
(46.51 N / 17.38 E). Jelöléskor a 
madarat öreg (több mint 3 éves) 
tojónak határozták meg és egy 
‘Budapest HU826’ fémgyűrűvel 
látták el.

A jelölési helytől az Arad megyei 
halastavakig a madár 295 km-es 
távolságot tett meg, a mozgás irá-
nya pedig 97 keleti fok volt.

Színesgyűrűs bütykös hattyú. Fotó: Luca Dehelean
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melynek egy példányát törme-
lékanyagban azonosítottuk. Bár 
a vidéken gyakori faj, földalatti 
életmódjánál és méreténél fogva 
ritkán válik baglyok zsákmányává. 
A mogyorós pele (Muscardinus 
avellanarius) két egyedének 
csontjait a terület északkeleti ré-
szén találtuk meg. Főként erdei 
fajként ritka zsákmánynak számít. 

A kutatás eddigi legfontosabb 
eredményének tekinthető a csíkos 
szöcskeegér két példányának meg-
találása, két különböző lelőhelyen. 
Ez a faj Európa szinten ritka és ve-
szélyeztetett, mára több országból 
kipusztult, ezenkívül Natura 2000-
es jelölőfajként is nagy jelentőség-
gel bír a megtalálása. Általában a 
száraz gyepeket kedveli, de elter-
jedési területén sokféle biotópban 
megtalálták.     A kutatott terü-
leten élőhelye még nem ismert; 
az egyetlen, több mint száz éves 
apahidai jelzés nem szolgáltat 
semmiféle, élőhellyel kapcsolatos 
információt. További terveink kö-
zött szerepel a faj élő példányainak 
befogása.

A kutatás 2010-ben is tovább fo-
lyik szezonális gyűjtésekkel immár 
kiterjesztett kutatási területen. Az 
egyik fontos cél a további adatgyűj-
tés a csíkos szöcskeegér előfordu-
lásáról. Eddigi adataink alapján 
is látszik, hogy a terület nemcsak 
értékes száraz gyeptársulásoknak, 
illetve ritka növényeknek és ge-
rincteleneknek ad otthont, hanem 
emlősközösségében is vannak rit-
ka, védendő fajok, ami csak nö-
veli a természetvédelmi területek 
létrehozásának szükségességét a 
Szamosmenti-dombságon.  

folytatás a 9. oldalról

Csőrkrotáliás barátréce • Fotó: Daróczi J. Szilárd

A jelölés és az első hazai leolva-
sás között 6 év, 0 hónap és 10 nap 
telt el. A madarat 2008. november 
1-én észlelték utoljára a tórendsze-
ren.

Romániai megkerülését megelő-
zően ezt a példányt további négy 
alkalommal észlelték (olvasták le 
a színes gyűrűjét) Magyarország 
területén. 

Így megfigyelték már 2004. 
augusztus 12-én a jelölés hely-

színén, Révfülöpön (Albert 
László), 2004. december 25-
én Szigetszentmiklóson (Hajtó 
Lajos), 2005. szeptember 8-án 
Balatonbogláron (Albert L.) és 
2006. július 20-án a Bácsbokodi 
horgásztavon (Gál Jenő). 

Szeretnénk megköszönni a 
Magyar Gyűrűzőközpontnak, 
hogy e további adatokat is rendel-
kezésünkre bocsátotta. 
D. L., S. A.

Madármegfigyelésket végezve a 
mezőtóháti (46034’57 N / 24005’07 
E, Maros megye) halastavaknál, 
2008. július 26-án, Daróczi J. Sz., 
Gyékény G. és Ölvedi Sz. egy 
135 egyedet számláló barátréce 
(Aythya ferina) csapatban pillan-
totta meg azt a rejtőzködő tollru-
hából kivedlő hím madarat, mely 
egy csőrkrotáliát viselt. A csőr-
jelzéses módszer egyre nagyobb 
teret hódít (egyaránt alkalmazzák 
úszórécék és bukórécék esetében), 
és igencsak hatékony, hiszen a ma-
dár nem kell kézre kerüljön ahhoz, 
hogy információt kapjunk róla, 
elégséges messziről látni és leol-
vasni a jelölés kódját.

A fent említett példányt hozzá-
vetőlegesen egy órán át néztük. 
Ez idő alatt sikerült a csőrkrotália 
összes betűjét pontosan leolvasni. 
Alapszíne világoskék volt, szem-
ből nézve az élén egy „A” betű volt 
olvasható, míg a két oldalon „HC” 
felirat állt, mindenik fekete szín-

nel. A madár a jobb lábán egy fém-
gyűrűt is viselt.

Adatainkat elküldtük a krotáliás 
jelöléseket koordináló programve-
zetőnek, akitől megtudtuk, hogy 
a barátrécét Alain Caizergues 
jelölte Franciaországban, Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu település-
nél, (47.02.37,91 N / 1.38,40,43 V) 
2007. október 17-én. A csőrjelölé-
sen kívül, a jobb lábán DA264090 
feliratú gyűrűvel lett ellátva. A be-
fogás időpontjában a madár 930 
grammot nyomott.  

Az első tóháti megfigyelés után 
a madarat több alkalommal is ész-
leltük ugyanazon a tavon; a leg-
utolsó adat 2008. szeptember 7-ről 
származik.

A jelölés és az utolsó megfigye-
lési időpont között 0 év, 10 hónap 
és 10 nap telt el. A madár 1.776 km 
távolságot tett meg K-DK irányba.
D. J. Sz., Ö. Sz.
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Örvös lúd Dobrudzsában

Kovács István

2008. december 29-én a Tulcea 
megyei Sălcioara mellett egy meg-
közelítőleg 3000 egyedet szám-
láló vegyes libacsapatban (nagy 
lilik, vörösnyakú lúd és nyári lúd) 
egy öreg tollazatú örvös ludat 
(Branta bernicla bernicla) sikerült 
megfigyelni és lefényképezni. A 
faj főként Nyugat-Európában te-
lel, és rendkívül ritkán vetődik el 
Romániába. 

A megfigyelésnél a következő 
személyek voltak jelen: Dhainaut 
G., Fenesi A., Kiss R. B., Kovács 
I., Pap P. L., Pârâu L., Petrescu E., 
Ruprecht E. és Vágási I. Cs.

Apácalúd Călăraşi mellett

Nicu Călin
(www.branta-ruficollis.com)  

2009 március 9-én, a Duna 
töltése melletti Rasa település-
nél (CL), árpaföldön tartózkodó 
mintegy 1500 nagy lilik (Anser 

albifrons) között egy apácaludat 
(Branta leucopsis) figyeltem meg. 
A faj igen ritka madárvendégnek 
számít hazánkban. 

Szeretném megjegyezni, hogy 
a fent említett napon, az itt tar-
tózkodó libák között nem sike-

rült vörösnyakú ludat (Branta 
ruficollis) megfigyelnem, holott 
március 4-én 1000 példányát ész-
leltem, melyek egy 4000 egyedet 
számláló nagy lilik csapattal mo-
zogtak együtt.

AdójánAk 2%-vAl hozzájárulhAt A természet
és mAdárvédelemhez!
A törvény értelmében, éves adójának 2%-val támogathat bármilyen Romániában bejegyzett, nonprofit szervezetet, mint 
amilyen a Milvus Csoport is. Ezzel az összeggel hozzájárulhat a fontos, hazai természetvédelmmel kapcsolatos problémák 
megoldásához. A 2% -os adó felajánlásával nagymértékben támogathatja a Milvus Csoport által működtetett madármenhely 
fejlesztését és működését. Egyesületünkhöz sokszor hetente kerülnek be védett, sérült madarak, melyek azonnali ellátásra szo-
rulnak. Ahhoz, hogy a madarak visszakerülhessenek eredeti környezetükbe, sokszor egy hosszas és költséges kezelésen kell 
átmenjenek. Az Ön hozzájárulása nagy segítséget nyújthat a beteg madarak gyógykezelésében, életfeltételeiknek javításában 
és elősegíti mielőbbi felépülésüket és szabadon engedésüket.

Miért fontos kihasználni ezt a lehetőséget?
• Önnek nem kerül semmibe;
• ily módon Ön is hozzájárulhat és dönthet a közpénzek hasznos elosztásáról;
• segíthet a természetvédelmi problémák megoldásában, ha adójának 2%-át a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi 

Egyesületnek utalja.

Mi az eljárás?
Annak függvényében, hogy jövedelme honnan származik, töltse ki saját adataival a kétféle nyomtatvány valamelyikét: - ha 
jövedelme csak fizetésből származik, töltse ki a 230 -as nyomtatvány (Declaraţia 230), A és B pontjait. Ha nem ismeri a pontos 
összeget, amely adójának 2%-át képezi, hagyja üresen a megfelelő négyzetet, az illetékes pénzügyi hivatal személyzete majd 
kiszámítja és kitöltik azt; - ha éves jövedelme nem csak fizetésből származik, hanem van más kereseti forrása is, töltse ki a 
200-as nyomtatvány (Declaraţia 200) III-as pontját.

Adataink:
• a szervezet neve: Asociaţia „Grupul Milvus”
• azonosítószám (cod de identificare fiscala/codul fiscal): 14198928
• számlaszám (Cod IBAN) : RO 98 BRDE 270 SV 03140262700 – BRD – Tg. Mureş

A nyomtatványok letölthetők weblapunkról: www.milvus.ro
A nyomtatványok leadásának határideje minden év május 15-e. A nyomtatványt, a 
fiszkális papírról készült másolattal együtt (fişă fiscală) a helyi Adó- és Pénzügyi Hivatalhoz (Agenţia 
Locală de Administrare Fiscală) kell leadni (vagy postán, ajánlott levélben elküldeni).

Köszönjük a segítségét!

Apáca lúd • Fotó: Nicu Călin


