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A nyílt élőhelyek éjszakai madarainak felmérését 2014-ben szervezte meg először a „Milvus
Csoport” Egyesület, együttműködésben a Román Madártani Egyesülettel. A projekt egyik fontos célja
volt  a  haris  (Crex  crex),  lappantyú  (Caprimulgus  europaeus),  füleskuvik  (Otus  scops),  erdei
fülesbagoly (Asio otus), kuvik (Athene noctua), ugartyúk (Burhinus oedicnemus) és más éjszakai fajok
országos  elterjedésének  és  gyakoriságának  a  meghatározása.  A haris  kiemelten  fontos  faj,  ugyanis
Romániában az egyik célfaja az agrár-környezetvédelmi támogatási rendszernek. 

A másik cél a projekt keretében gyűjtött adatok alapján egy monitoring-program beindítása volt.
2016-tól kezdődően indult az az önkéntességen alapuló monitoringprogram, melynek célja bizonyos
négyzetek  évente  egyszeri  felmérése.  Ez  elengedhetetlen  az  állományok  változásának  megfelelő
kiértékeléséhez,  főleg  olyan  erősen  fluktuáló  fajok  esetében,  mint  a  haris.  Bár  jelenleg  nincs
támogatásunk  a  programra,  ha  valaki  igényli,  lehetőségünkben  áll  megtéríteni  az  üzemanyag
költségeket,  főleg a terepjáróval lejárt  nehezebb négyzetek és az önkéntes lakhelyétől távolabb eső
négyzetek esetében.

1. ábra: A 2018-ban felmért négyzetek



A módszer rövid bemutatója

A monitoring egy 10x10 km-es négyzet éjszakai lejárásából áll május 20. és június 10. között,
melynek  során  a  megfigyelők  legalább  10  (esetleg  több)  megfigyelőponton  végeznek  5-5  percnyi
megfigyelést. A megfigyeléseket évente egyszer meg kell ismételni.

Eredmények 2018-ban

Ebben az évben mindössze 24 négyzetből érkeztek megfigyelések (1. ábra), mely egy jelentős
visszalépésnek tekinthető az önkéntes program keretében zajló előző két évhez képest (2014 és 2015-
ben a program egy-egy pályázat keretében zajlott), amikor 35 valamint 33 négyzetet sikerült felmérni
(2. ábra). Főképpen Moldvában érezhető visszaesés a felmért négyzetek számában, 2018-ban ugyanis
mindössze 2  négyzetből érkeztek adatok.

2. ábra: A felmért négyzetek számának alakulása a program kezdete óta. 2014-ben és 2015-ben pályázat
keretében, 2016-tól önkéntes alapon fut a program 

A négyzetek országos eloszlása továbbra is nagyon egyenlőtlen (3. ábra). Erdély és az ország
nyugati  része  relatíve  jó  lefedettséggel  rendelkezik.  Ezeken  kívül  azonban csak  Bukarest  körül  és
Moldova  északi  felében  voltak  felmért  négyzetek.  Moldova  déli  feléből,  Munténia  nagy  részéből,
valamint Olténiából és Dobrudzsából egyáltalán nem érkeztek adatok 2018-ban.

Ami  a  három  legfontosabb  gyakori  célfaj  lefedettségét  illeti  a  program  kezdete  óta,
megállapíthatjuk, hogy:

• a haris lefedettsége kielégítő, bár a Moldvai és Déli Szubkárpátokból hiányoznak az adatok.
Aggasztó viszont a moldvai négyzetek számának esése. 

• a füleskuvik elterjedési területének bizonyos részei kielégítően, más régiók csak kevésbé
vagy egyáltalán nincsenek lefedve. Ez utóbbiak között jelentős állománysűrűségű területek
is vannak, így a lefedettség nem tekinthető megfelelőnek.

• a  lappantyú  állományának  a  lefedettsége  gyengének  mondható,  ugyanis  hiányoznak  a
rendszeresen felmért négyzetek a legjelentősebb állományokkal rendelkező területekről (pl
Dobrudzsából).



3. ábra: A program kezdete óta felmért négyzetek eloszlása. Az ismételt négyzetek Erdélyre, az ország nyugati
részér, Moldvára és Bukarest környékére korlátozódnak, így egész régiók maradnak lefedetlenül.

Táblázat: A megfigyelt fajok listája és az észlelt egyedek száma 2018-ban.

Latin név Magyar név Észlelt egyedek száma

Acrocephalus arundinaceus Nádirigó 24
Acrocephalus palustris Énekes nádiposzáta 16
Acrocephalus schoenobaenus Foltos nádiposzáta 2
Acrocephalus scirpaceus Cserregő nádiposzáta 1
Asio otus Erdei fülesbagoly 25
Athene noctua Kuvik 30
Caprimulgus europaeus Lappantyú 11
Coturnix coturnix Fürj 28
Crex crex Haris 47
Cuculus canorus Kakukk 5
Gallinula chloropus Vízityúk 1
Locustella fluviatilis Berki tücsökmadár 4
Locustella luscinioides Nádi tücsökmadár 4
Locustella naevia Réti tücsökmadár 1
Lullula arborea Erdei pacsirta 19
Luscinia luscinia Nagy fülemüle 47
Luscinia megarhynchos Fülemüle 101
Otus scops Füleskuvik 177
Perdix perdix Fogoly 1
Phasianus colchicus Fácán 1
Pica pica Szarka 1
Strix aluco Macskabagoly 19
Strix uralensis Uráli bagoly 1



A haris  szempontjából 2018 a program indulása óta messze a leggyengébb év volt.  Néhány
kivétellel, a megfigyelt harisok száma erősen elmaradt az előző évektől még a legjobb négyzetekben is,
például a Gyergyói-medencében vagy a Feketügy mentén. A legvalószínűbb magyarázat a kivételes
áprilisi  és május  eleji  szárazság lehet,  ami meggátolta  a  harisnak elengedhetetlen magas vegetáció
kialakulását  május  elejére,  mire a  fészkelő madarak  megérkeztek a  telelőterületekről.  A füleskuvik
állománya 2018-ban magasabb volt, mint az előző két évben.

Módszertani és fajfelismerési hibák

Szeretnénk felhívni a figyelmet néhány, az utóbbi évek folyamán többször észlelt módszertani
és  a  madarak  helyes  meghatározása  kapcsán  felmerült  problémára.  Javasoljuk  a  módszertan
újraolvasását minden évben, ugyanis egyik évről a másikra gyakran előfordul, hogy elfelejtődnek vagy
helytelenül emlékszünk bizonyos részletekre. Néhány gyakoribb hiba:

1. Nem kerül feljegyzésre az összes észlelt faj. A módszertan minden faj feljegyzését kéri, beleértve a
nem célfajokat. Az énekesmadarak térképre rajzolása opcionális, de a feljegyzésük kötelező.

2. A megfigyeléseket már fényben, teljes sötétedés előtt, elkezdik a megfigyelők. A megfigyeléseket
csak a teljes sötétség beállta után szabad elkezdeni, ami júniusban nagyjából 22:30-kor van.

3.  A fülemüle  fajok téves  határozása. A két  fülemüle faj  azonosítása  ének alapján  meglehetősen
nehéz, tapasztalatot és figyelmet igényel. Segítségképpen a 4. ábrán megtekinthető a két faj elterjedési
területe,  mely jelenlegi  tudásunk szerint  csak kevéssé fed át.  Amennyiben a  az egyik faj  normális
elterjedési területén a másik fajt hallják énekelni, kérjük próbálják meg rögzíteni az énekét (például
telefonnal) és küldjék el nekünk is.

4. ábra: A fülemüle és a nagy fülemüle elterjedési területe Romániában

4.  Lappantyúnak határozott zöld varangy vagy lótücsök. Kérjük nagyon figyeljenek erre a még
mindig előforduló hibára! Ennek a két fajnak a lappantyúhoz hasonló pirregő hangja van (egy távoli
lappantyúnak tűnhet), de hiányzik a hangjukból a lappantyúra jellemző moduláció. Ugyanakkor, főleg a



lótücsök hangja, nem hallatszik messze, néhány métert közelítve hamar egyértelművé válik, hogy egy
közeli, gyenge hangforrásról, nem pedig egy távoli lappantyúról van szó.
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