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A Naszály hegy madárvilágának intenzív felmérését az 1990-es évek közepén kezdték meg a Pest
Környéki Madarász Kör (PKMK) tagjai. A madárfauna pontosabb feltérképezése miatt az általános
bejárások mellett a speciális életmódú fajok kimutatása érdekében számos esetben végeztünk éjsza-
kai megfigyeléseket, a ragadozó és egyéb nagy testű madárfajok jelenlétének megállapítása miatt ún.
szinkronokat, a vonuló énekesek felmérése okán pedig gyűrűző táborokat.

Megállapítást nyert, hogy a Naszály madártanilag is sokszínű terület, az északi oldal harká-
lyokban és ragadozó madarakban gazdag bükköseivel szemben a déli oldal sziklagyepein mediterrán
fajok fészkelnek.

A hegyen közel 150 madárfaj fordul elő, s ezek közül mintegy 100 faj több-kevesebb rendsze-
rességgel fészkel is. A 130 faj védett faj közül 20 élvez kiemelt törvényes oltalmat, 33 pedig, mint ún.
Natura 2000 jelölőfaj nemzetközi jelentőséget ad területünknek.

A Naszály legjelentősebb madártani értékét a kiemelkedően gazdag ragadozómadár-fauna, az
összes hazai harkályfaj előfordulása és (egy kivételével) fészkelése, illetve a mediterrán faunaelemek
– mint amilyen a kígyászölyv (Circaetus gallicus) vagy a bajszos sármány (Emberiza cia) – jelenléte
adja.

A Magyarország 74 legveszélyeztetettebb szárazföldi gerincese között szereplő 34 madárfaj
közül eddig 13 előfordulása bizonyosodott be a területen.

A dolgozat rendszertani sorrendben, rövid jellemzéssel mutatja be a Naszály területén eddig
előfordult madárfajokat, saját és publikált irodalmi forrásokból ismert adatok alapján.

BEVEZETÉS

A Naszály madárvilágának intenzív feltárása a 1990-es évek közepétől indult
meg: ekkor a Pest Környéki Madarász Kör (PKMK) megfigyelői több száz terepi
órát eltöltve mérték fel a hegy madártani értékeit. Az erről készült összefoglaló
munka – kutatási jelentés formájában – a Göncöl Alapítvány megbízásából látott
napvilágot (FODOR 1996a).

Érdekes módon a magyar madártani bibliográfiában alig találhatók a hegyről
szóló publikációk, s a kevés fellelhető információ is csak alkalmi megfigyelések-
ről tesz tanúbizonyságot (RÉTHY 1980). Ennek azért volt jelentősége, mert így –
szemben, pl. a sokszor alapos botanikai leírásokkal – madártani szempontból nem
találtunk „kapaszkodót” a korábbi állapotokkal való összehasonlítás tekintetében.
Ugyanakkor ez a helyzet egyben vonzóvá is tette a feladatot, hiszen madártani ér-
telemben szűz területről kellett információkat gyűjteni.



Bejárásaink során már a kezdeti időkben olyan ritka és érdekes fajok kerül-
tek elő, mint pl. a havasi szürkebegy (Prunella collaris), amely a Kárpátok bér-
ceiről húzódik le a tél elől az alacsonyabb fekvésű területekre (ún. vertikális vo-
nuló). Ez a madárfaj hazánkban szórványos előfordulásai során a vulkanikus
alapkőzetű területeket részesíti előnyben, de naszályi megfigyeléseink révén
emelkedtek a mészkőalapú hegyekről származó adatai.

Természetesen a ritka madarak alkalmi előfordulásai mellett – amelyek
dokumentálása a következetes terepi munka sava-borsa – a hangsúly a fészkelő
fauna pontos feltérképezésén van. Ennek okán az elmúlt évtized során territóri-
um- és fészektérképezéseket, ragadozó-szinkronmegfigyeléseket és szisztema-
tikus bejárásokat végeztünk, hogy a Naszály madárfaunájáról alkotott képet tel-
jesebbé tegyük.

A teljességre nyilvánvalóan csak törekedni lehet, elérni nem, hiszen a fau-
na folyamatos változásai újabb és újabb fajok előkerülését, illetőleg (időszakos)
eltűnését jelentik. Erre hozható példaként, hogy az elmúlt tíz évben (az 1996-os
jelentést véve kiindulásként) 23 fajjal bővült a Naszályon megfigyelt madárfa-
jok száma, amelyek közül (a módszerek pontosabbá válása és a felmérési alkal-
mak számának növekedése révén) 20 faj fészkelése is bebizonyosodott!

ANYAG ÉS MÓDSZER

A zoológiai vizsgálatok általában időigényes és különleges szakmai fel-
szerelést igénylő feladatot jelentenek a jellemzően specialista (azaz életüket és
munkásságukat egy bizonyos állatcsoportnak szentelő) kutatók számára. Sze-
rencsére a madártani alapkutatások zöme elvégezhető önkéntes szakemberek
bevonásával, speciális felszerelések nélkül is.

Ugyanakkor az alapvetéseken (pl. jelenlét-hiány) túli megállapításokhoz
(pl. elterjedés, állománynagyság) sokszor jelentős emberi és anyagi ráfordítás
szükségeltetik, amelynek okán a hegyen végzett felmérő munkáinkat az alábbi
három kategóriába sorolhatjuk.

Csekély mértékű ráfordítást jelentő vizsgálatok

Terepbejárások: a felmérést végző személy alkalmi vagy szisztematikus
(terepnaplóba rögzített útvonalú) bejárásokon megfigyelt fajokról gyűjt infor-
mációt. Az adattábla tartalmaz a viselkedésre (táplálkozás, fészkelés stb.) vo-
natkozó részt is. A bejárások egész évben folynak a hegy teljes területén. Ilyen
terepbejárások során került két ízben is távcső elé a fokozottan védett fehérhátú
fakopáncs (Dendrocopos leucotos) a Szarvas-hegy tölgyeseiben.
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Közepes mértékű ráfordítást jelentő vizsgálatok

Éjszakai megfigyelések: egyes, éjszakai aktivitású fajok életmódjából adó-
dó helyzet, hogy kimutatásuk csak speciális módon lehetséges. A jelenlét-hiány,
illetve az elterjedés legtöbbször akusztikus eszközök felhasználásával (territori-
ális hangok le- vagy visszajátszása) állapíthatók meg. Éjszakai felmérésekkel
próbáltuk megállapítani a lappantyú (Caprimulgus europaeus) naszályi elterje-
désének mértékét. Ez a régen kecskefejőnek nevezett, valójában rovarokkal táp-
lálkozó madár ma még gyakorinak mondható; a hegylábi gyümölcsösök és
gyepterületek, illetve az erdei élőhelyek találkozásán kialakuló szegélyvegetá-
ció jellemző fészkelője.

Táborok: a vonuláskutatás klasszikus módszere a nagy területű hálós befo-
gás, amelyet ún. gyűrűző táborokba szervezve oldanak meg az ezzel foglalkozó
szakemberek. Az általunk – két ízben is a Kőporos aljában – megtartott, egy-egy
hetes, kora őszi tábor kiváló alkalmat adott arra, hogy a Naszály hegylábi vonu-
ló faunájáról képet alkothassunk. Ugyanakkor nem elhanyagolható a terepen
való 24 órás jelenlétből fakadó adatgyűjtési lehetőség sem, ami során a nem há-
lózható fajok (pl. gázlómadarak, ragadozók) átvonulását detektálhatjuk. A fü-
leskuvik (Otus scops) naszályi előfordulásának bizonyító példányai a 2002-ben
megrendezett tábor hálóiból kerültek elő; a két madár a tudományos célú gyűrű-
zést és a biometriai adatok felvételét követően elengedésre került.

Jelentős mértékű ráfordítást jelentő vizsgálatok

Territóriumtérképezések: fajcsoportonként változó módszerrel: standard
transzektek (kijelölt útvonalak) többszörös bejárásával, vagy egy-egy faj élőhe-
lyén végzett célzott (egy fészkelési periódus alatt szintén többször elvégzett)
felméréssel valósul meg. A Naszályon több éven keresztül végeztünk ún. dán
rendszerű pontszámlálást, valamint a bajszos sármány (Emberiza cia) déli terü-
leteken fészkelő állományának felmérése is territóriumtérképezéssel folyt.

Fészekfelmérések: vegetációs időn kívüli, aprólékos (ideális esetben tucat-
nyi résztvevővel zajló) munka, amely során vonalba állva kerül sor egy-egy te-
rületrész nagy testű ragadozó madarai (természetesen üresen álló) fészkeinek
felmérésére, és azok pontos helyének térképes rögzítésére. A megtalált fészkek
a költési időszakban fokozott óvatosság mellett kerülnek ellenőrzésre, így pon-
tos állományadatok mellett az „átfészkelőket” (azaz amikor egy adott faj másik
faj által rakott fészekben költ) is ki lehet szűrni. A fészektérképezést újabban je-
lentősen segítik a műholdas helymeghatározó módszerekkel, azaz a GPS-szel
végzett felmérések. A Naszályon majd’ tíz éve végeztünk közel teljes ragadozó-
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fészek-felmérést, ennek nyomán sikerült bizonyítani a fokozottan védett kí-
gyászölyv (Circaetus gallicus) fészkelését.

Szinkronmegfigyelések: az erdős területeken fészkelő nagy testű madárfa-
jok, így legfőképp a ragadozók, valamint a fekete gólya (Ciconia nigra) és a hol-
ló (Corvus corax) revírjeinek behatárolásához, pontosításához használt mód-
szer (FODOR 1995, 1996b, 2000). Élőmunkaigénye kimagasló, mivel több, ún.
kiülőponton végzünk egy időben összehangolt megfigyeléseket. A terepen –
időponttal és mozgási iránnyal ellátott – térképvázlatokat rögzítünk, amelyek
összevetésével rajzolhatók ki a később ellenőrizendő feltételezett fészkelőhe-
lyek. A Naszályon minden év május elején végzünk szinkronmegfigyelést,
amelyek során nemcsak a fészkelő fajokról, hanem az átvonuló, kóborló mada-
rakról is információkhoz jutunk. Szinkronmegfigyelésen került távcső elé a fo-
kozottan védett vörös kánya (Milvus milvus), amelynek eddig ez az egyetlen is-
mert adata a hegyről.

EREDMÉNYEK

Felméréseink révén ezres nagyságrendű faunisztikai adattal rendelkezünk,
amelyek zöme adatbázisba szervezve nyújt információkat a madárfauna közel-
múltbeli, illetve jelen állapotához.

A Naszály madártanilag igen sokszínű terület. Legfőbb értékét a kiemelke-
dően gazdag ragadozómadár-fauna, az összes hazai harkályfaj előfordulása és
(egy kivételével) fészkelése, illetve a mediterrán faunaelemek – mint amilyen a
kígyászölyv (Circaetus gallicus) (fotómelléklet: 653. old) vagy a bajszos sár-
mány (Emberiza cia) (fotómelléklet: 654. old) – jelenléte adja (SELMECZI KO-
VÁCS 1994, 2001a, b, 2003).

A Magyarország 74 legveszélyeztetettebb szárazföldi gerincese között
szereplő 34 madárfaj közül (BÁLDI és mtsai 1995) eddig 13 előfordulása bizo-
nyosodott be a területen (SELMECZI KOVÁCS 2004, 2005).

Mindemellett az is egyfajta értékmérő, hogy a hegyen eddig előkerült 146
faj közül 20 tartozik a fokozottan védett kategóriába (KöM 2001).

A Naszály hegyen előforduló madárfajok

A dokumentált, de külön hivatkozással el nem látott adatok zöme (amelyek
részben az egyesület Füzike című folyóiratában publikálásra is kerültek) a Pest
Környéki Madarász Kör (PKMK) tulajdonát képző madártani adatbázisokból
(1994–2004) származik.
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A ritkának mondható madárfajok faunisztikai adatainak további forrásául
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, illetve dr. Hadarics Tibor
nevéhez köthető Túzok adatbázis – http://www.mme.hu/megfigyel.shtml
(1993–2003) –, valamint a Pest Környéki Madarász Kör (PKMK) által működte-
tett interaktív internetes madártani adatbázis – http://www.birding.hu (2004–2008)
– szolgált.

Az alábbi fajlista alapját az Association of European Rarities Committees
(AERC) által összeállított „Checklist of bird taxa occurring in Western Pale-
arctic region, with distributional notes on subspecies” címmel közzétett nyu-
gat-palearktiszi taxonlistára támaszkodó Magyarország madarainak névjegyzé-
ke (MME Nomenclator Bizottság 2008) adta.

Mivel a családok sorrendje ezt a rendszert (és nem a hagyományosnak te-
kinthető Voous-féle jegyzéket) követi, ezért egyes esetekben bizonyos fajok
nem a „megszokott” helyen találhatók a listában.
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1. táblázat. A Naszályon előforduló madárfajok száma

Nem fészkelő madárfajok

Alkalmi előfordulású ritka kóborló 20

Szórványos vendég 26

Rendszeres, gyakori vonuló/telelő 102

Nem fészkelő madárfajok száma összesen 148

Fészkelő madárfajok száma

Fészkelése valószínűsíthető 13

Alkalmi fészkelő 20

Szórványos, ritka fészkelő 25

Gyakori, elterjedt fészkelő 44

Fészkelő fajok száma összesen 102

Törvényes oltalmat élvező madárfajok száma

Védett faj (13/2001. KöM r. szerint) 115

Fokozottan védett faj (13/2001. KöM r. szerint) 21

Nem védett faj (13/2001. KöM r. szerint) 12

Vörös könyves faj (RAKONCZAY 1989) 26

Natura 2000 jelölőfajok (79/409/EEC Annex I.) 34

Törvényes védelmet élvező fajok száma összesen 136



Anatidae – Récefélék

Anser fabalis (Latham, 1787) – vetési lúd – Hazánkon átvonuló csapatai a Naszály felett is átmo-
zognak, a Dunakanyarban telelő akár ezres nagyságrendű tömegei is átrepülnek a hegy fe-
lett a Cserhát lábánál lévő táplálkozó-, illetve a Duna völgyében lévő pihenő-, ivó- és
éjszakázóhelyek közti ingázás során.

Anser albifrons (Scopoli, 1769) – nagy lilik – Az előző fajhoz hasonló státussal bír, de mivel in-
kább alföldi faj, kisebb létszámban van jelen a környéken.

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 – tőkés réce – Potenciális fészkelő a vizes területeken, első-
sorban a Vaditató, illetve a Lósi-völgy területén. Átvonuláskor a hegy felett is fel-felbuk-
kannak csapatai.

Tetraonidae – Fajdfélék

Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) – császármadár – Egykori előfordulásának emléke egy Váci
Közlönyben megjelent rövid hírben lelhető fel, amely szerint 1889 novemberének utolsó
napján rendezett hajtóvadászaton egy példánya esett a Naszályon (ANONYMUS 1889). A faj
ma már országosan is igen ritka, további előfordulása kizártnak mondható.

Phasianidae – Fácánfélék

Perdix perdix (Linnaeus, 1758) – fogoly – Potenciális fészkelő a hegylábi területek mezőgazdasá-
gi művelésű részeinek mezsgyéin. Ugyanitt a téli időszakban összeverődő családjai kerül-
nek alkalmilag a megfigyelők elé.

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) – fürj – Kisszámú fészkelő a hegyláb mezőgazdasági terüle-
tein és magas füvű részein. Tavaszi átvonulásakor éjjel gyakran hallani megpihenő példá-
nyainak jellegzetes pitypalattyolását.

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 – fácán – Elterjedt fészkelő, egész évben megfigyelhető az
alacsonyabb területeken, hegylábi részeken.

Ardeidae – Gémfélék

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 – szürke gém – A Naszályon érthető okokból nem fészkel, és nem
is jellemző, bár az év bármely hónapjában találkozhatunk a hegy felett átrepülő magányos
példányaival, kisebb csapataival.

Ciconiidae – Gólyafélék

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) – fekete gólya – Erdőlakó faj, amely – bár az élőhelyi adottságok
nagyobbrészt megvannak – nem fészkel a Naszályon. Szórványos átvonuló a tavaszi idő-
szakban, elsősorban a hegy déli oldalánál (a déli meddő és a Látó-hegy közelében), amely
igen fontos termikelőhely ezen nagy testű madarak számára. Felbukkan a május–júniusi
időszakban is, ezek vélhetően pár nélküli, a fészkelésből kimaradó egyedek. A környező te-
rületeken (a Börzsönyben és a Cserhátban) fészkelők állományalakulása reményt ad a faj
közeljövőben való megtelepedésére. Ehhez természetesen az északi oldalon álló idős tör-
meléklejtő-erdők és bükkösök fennmaradása, illetőleg fészkelési időben biztosított zavarta-
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lansága nélkülözhetetlen. – Dokumentált előfordulási adatai: 2007. július 11., Vác, Na-
szály, 1 pld. (Szél L., Kiss Á.); 2007. április 10., Vác, Látó-hegy, 1 ad. pld. (Kiss Á.); 2005.
június 16., Vác, Nyugati-meddő, 2 ad. pld. (Pintér B.); 2002. április 19., Vác, Naszály, 1
pld. (Selmeczi Kovács Á., Rottenhoffer I.); 2001. május 26., Vác, Naszály, 1 pld. (Fodor
A.); 1999. május 2., Vác, Gyadai-rét, 1 pld. (Selmeczi Kovács Á. és tsai); 1996. május 5.,
Vác, Naszály, 2 pld. (Fodor A., Horváth G., Szinai P.).

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) – fehér gólya – A hegy környező településein (Vác, Ősagárd)
fészkelő párok alkalmi felbukkanásai mellett tavasszal átvonuló példányai használják ki a
déli oldalakon képződő felszálló meleg légáramlatokat. Az élőhelyi adottságok okán meg-
telepedése, tartós jelenléte nem várható.

Accipitridae – Vágómadárfélék

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) – darázsölyv (fotómelléklet: 653. old) – Szórványos fészkelő,
3–5 pár közötti állományú, fokozottan védett faj, amely a hegy nyugati és délkeleti oldalát
kedveli leginkább speciális táplálkozásmódja okán. A Látó-hegyen és szűkebb környékén
is gyakran előfordul, de leginkább a Szendehely-Katalinpuszta fölé magasodó Vaskapunál
láthatók egyedei. Vonulás során akár kisebb csapatokban is megjelenik, előszeretettel hasz-
nálva a termikeket.

Milvus migrans (Boddaert, 1783) – barna kánya – Alkalmi vendég. Eddig mindössze néhány al-
kalommal, a tavaszi átvonulás során került a megfigyelők elé a hegy déli és nyugati térségé-
ben, a Látó-hegy és a Vaskapu felett. A Dunakanyar ártéri erdeiből a 90-es években tűnt el
az utolsó fészkelő pár, s azóta átvonulóban is ritkán jelentkezik. Ennek – és a faj számára
megfelelő élőhelyek hiánya – okán tartós jelenléte, megtelepedése a Naszályon nem várha-
tó. – Dokumentált előfordulási adata: 1996. április 22., Vác, Naszály, 1 pld. (Fodor A.,
Selmeczi Kovács Á.).

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) – vörös kánya – Alkalmi vendég. Eddig mindössze egy alkalom-
mal, májusi átvonulása során került távcső elé egy példánya a hegy nyugati területei felett.
Hazánkban ritka fészkelő; a Dunakanyarban néhány előfordulása ismert. Ennek – és a faj
számára megfelelő élőhelyek hiánya – okán tartós jelenléte, megtelepedése a Naszályon
nem várható. – Dokumentált előfordulási adata: 1994. május 7., Vác, Vaskapu, 1 ad. pld.
(Fodor A., Horváth B.).

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) – rétisas – Hazai állományának megerősödésével párhuza-
mosan a Dunakanyarban az utóbbi évtizedben telepedett meg. A téli időszakban kóborló fia-
tal példányai a Naszály felett is megjelennek, de tartósan a hegy élőhelyeit nem használják.

Gyps fulvus (Hablizl, 1783) – fakó keselyű – Országos szinten is kiemelkedően ritka vendég,
amelynek eddig egy előfordulása ismert a Naszályról (MAGYAR 1997). – Dokumentált elő-
fordulási adata: 1995. szeptember 5., Vác, Kőbánya (Öregbánya), 1 juv. pld. (Fodor A.).

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) – kígyászölyv (fotómelléklet: 653. old) – A fokozottan védett,
kiemelkedő természetvédelmi értéket jelentő ragadozók közül naszályi vonatkozásban két-
ségkívül legbecsesebb a kígyászölyv, amely a közelmúltban fészkelt is a zavartalan tölgye-
sekben. (Korábban Szendehely-Katalinpuszta környékén volt bizonyított fészkelése, itt egy
fiókára gyűrű is került 1978 júliusában Haraszthy L. jóvoltából.) Előfordulása rendszeres,
amely már csak azért is figyelmet érdemlő tény, mivel a környéken nincs bizonyított költé-
se. A kora nyári időszakban mégis a Naszály meleg területein élő hüllők szolgálnak táplálé-
kul itt vadászó példányainak, amelyek revírje (megfigyeléseink szerint) a börzsönyi
Kő-hegy környékén található.
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Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) – barna rétihéja – Tavaszi átvonulás idején rendszeresnek
mondható a hegy felett, a déli oldal termikelőhelyeit előszeretettel használja.

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) – kékes rétihéja – Szórványos átvonuló, telelő. A Gyadai-rét al-
kalmi vadászterületként kiszolgál egy-egy példányt, de a Lósi-völgy elég szűk ahhoz, hogy
a faj jelenléte tartós lehessen. Tavaszi átvonuláskor a hegy felett átrepülő példányai nem
egy ízben kerültek távcső elé még májusban is.

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) – hamvas rétihéja – A Nyugat-Cserhát mezőgazdasági terüle-
teinek ritka fészkelője, amely szórványosan kerül elő a tavaszi átvonuláson a Naszály déli
hegylábi területein, illetve a Gyadai-rét környékén. Alapvetően alföldi faj, így megtelepe-
dése nem várható, ugyanakkor az átvonuló példányok kiszolgálásában az alkalmi naszályi
táplálkozóhelyek is szerepet játszanak. – Dokumentált előfordulási adatai: 1996. június 1.,
Vác, Naszály, 1 pld. (Fodor A., Varga E.); 1996. május 5., Vác, Naszály, 2 pld. (Fodor A.,
Horváth G., Szinai P.).

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) – héja – Kisszámú fészkelő (2–5 pár), amely elsősorban a déli
oldal fenyves telepítéseiben telepszik meg. A téli időszakban a hegy teljes területén megfi-
gyelhetők vadászó példányai.

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) – karvaly – Nagyobb testű rokonához hasonlóan kötődik a tele-
pített fenyvesekhez, ám egészen a gombási területekig lehúzódik. Állománya csekély, 4–6
pár körül alakul. A téli időszakban az egyik legáltalánosabb ragadozó.

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) – egerészölyv – A hegy legelterjedtebb ragadozója, amelynek a
szinkron- és fészekfelmérések tanúsága szerint 17–22 párja fészkel rendszeresen. Emellett
átvonuláskor csapatos megjelenése is tapasztalható, a déli oldal termikelőhelyeit előszere-
tettel látogatja.

Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) – pusztai ölyv – A magyar fauna ritka fészkelője, amely a tá-
gabb környéken is alkalmi vendégnek számít. Alapvetően az alföldi területekhez kötődik. A
Naszályon eddig egy megfigyelése ismert: a déli hegylábi részek felett egy májusi kóborló
példányát detektálták. További előfordulásaira bármikor lehet számítani, de rendszeressé
válása nem valószínű. – Dokumentált előfordulási adata: 1996. június 1., Vác, Látó-hegy, 1
ad. pld. (Fodor A., Varga E.).

Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) – gatyás ölyv – Alkalmi téli vendég, a Pesti-síkon telelő ma-
darak közül jut el egy-egy példány kóborlása során a Naszály légterébe.

Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831 – békászó sas – Erősen csökkenő elterjedési területtel bíró
sas, amely az elmúlt évtizedben hazánk erdőterületeiből szinte teljesen eltűnt. A korábban a
Börzsönyben fészkelő példányok egyike-másika került szem elé a naszályi ragadozószink-
ronok alkalmával az északkeleti oldal (Kopaszok) környékén. Bár a hegy élőhelyei alkal-
masak e faj megtelepedésére, azonban mivel a tágabb környéken sem fészkel, így kolonizá-
ciójára nincs sok remény; ugyanakkor mindenkori felbukkanása kiemelkedő természetvé-
delmi és faunisztikai jelentőséggel bír. – Dokumentált előfordulási adatai: 1995. szeptember
5., Vác, Naszály, 1 pld. (Fodor A.); 1994. május 7., Vác, Gyadai-rét, 1 pld. (Darányi L. és tsai).

Aquila heliaca Savigny, 1809 – parlagi sas – Inkább az alföldi élőhelyeket preferáló ragadozó,
amely azonban a hegyvidékeken is megtelepszik, így pl. a Börzsönyben több pár is költ. A
Naszályon alkalmi előfordulásait ismerjük a májusi ragadozószinkronok alkalmával, illetve
nyár végi kóborlásakor. Megtelepedése nem kizárt, bár ennek szűk keresztmetszete a meg-
felelő táplálkozóhely (ürgés legelő) közelsége, de ilyen terület jelenleg nem adott. – Doku-
mentált előfordulási adatai: 2000. május 7., Kosd, Kopaszok, 1 ad. pld. (Horváth B., Jolsvai
G.); 1995. szeptember 19., Vác, Naszály, 1 pld. (Fodor A., Nagy T.); 1995. május 7., Vác,
Látó-hegy – Kosd, Kopaszok, 1 imm. pld. (Selmeczi Kovács Á. és tsai).
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Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) – szirti sas – Igazi hegyvidéki faj, ebből adódóan a hazai terü-
leteken mindössze néhány párja fészkel. Az ivarérettséget még el nem ért, vagy pár nélküli
fiatal madarak erős kóborló hajlamának köszönhetőek naszályi előfordulásai is. Megtelepe-
dése nem várható, megjelenésére azonban bármikor sor kerülhet. – Dokumentált előfordu-
lási adatai: 2010. április 18. Vác, Látó-hegy, 1 imm. pld. (Pintér B., Verseczki N.); 2002.
április 29., Vác, Naszály, 1 ad. pld. (Fodor A.); 2002. március 30., Vác, Vaskapu, 1 subad.
pld. (Fodor A.); 1994. május 7., Vác, Vaskapu, 1 imm. pld. (Fodor A., Horváth B.).

Pandionidae – Halászsasfélék

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) – halászsas – Egy megfigyelési adat ismert a hegyről, a többi
nagy testű fajhoz hasonlóan nagy valószínűséggel az erőteljes termikképződés csalta a hegy
közelébe ezt a vizes élőhelyekhez kötődő, szinte kizárólag halakkal táplálkozó ragadozót.
További felbukkanására – a hegylábi területek légterében – főképp tavaszi átvonuláskor le-
het számítani. – Dokumentált előfordulási adata: 2003. április 13., Vác, Naszály, 1 ad. pld.
(Fodor A., Steiner A., Szász L., Szűcs Cs.).

Falconidae – Sólyomfélék

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 – vörös vércse – A felhagyott kőbányák és romos épületek
szórványos fészkelője, állománya 1–3 pár körül alakul. Állandó madár, a téli időszakban
előszeretettel vadászik a hegyláb nyílt területei felett.

Falco vespertinus Linnaeus, 1766 – kék vércse – E fokozottan védett kis termetű sólyom a késő
tavaszi vonulási időszakban alkalmilag használja a hegylábi gyümölcsösöket. Alapvetően
az alföldi területek madara, de vonulása során keresi a repülő rovarokat (pl. szitakötőket)
bőségben nyújtó területeket, így a Naszály meleg, alacsonyabban fekvő nyílt részeit. A tér-
ségben nincs fészkelő állománya, további (alkalmi) felbukkanására a május–június idő-
szakban lehet számítani. – Dokumentált előfordulási adatai: 2005. május 19., Vác, Kőpo-
ros, 1 imm. pld. (Selmeczi Kovács Á., Sevcsik A.); 1996. április 22., Vác, Naszály, 1 ad.
tojó pld. (Fodor A., Selmeczi Kovács Á.).

Falco columbarius Linnaeus, 1758 – kis sólyom – Az északi tájak fészkelője, amely csak a téli
félévben használja ki a Kárpát-medence által nyújtott táplálékbázist. A Naszályon alkalmi
téli vendég; a hegylábi részeken kóborló pintycsapatok vámszedőjeként kerülhet szem elé.
– Dokumentált előfordulási adata: 2001. február 17., Vác, Naszály, 1 pld. (Fodor A.).

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 – kabasólyom – Mint alföldi faj, inkább a közeli Duna menti árte-
rekben költ. A Naszály hegylábi területein alkalmi fészkelő, jellemzően átvonuláskor fi-
gyelhető meg.

Falco cherrug Gray, 1834 – kerecsensólyom – A parlagi sashoz hasonló élőhelyváltást „elköve-
tő” ragadozó, amely az elmúlt évtizedben elhagyta hegyvidéki (klasszikusnak tartott)
fészkelőhelyeit (a térségben pl. a Börzsönyt), és lehúzódott a sík vidéki, táplálékban gazdag
területekre. A hegy déli (felhagyott) bányái környékén a korábbi években szórványosan
előforduló példányai az utóbbi időkben már nem jelentkeznek, megtelepedése és tartós je-
lenléte – elsőrendű táplálékállatát, az ürgét eltartó kedvező élőhelyek hiányában – nem vár-
ható. – Dokumentált előfordulási adatai: 1997. március 1., Vác, Naszály, 1 pld. (Fodor A. és
tsai); 1996. április 22., Vác, Naszály, 1 pld. (Fodor A., Selmeczi Kovács Á.); 1996. március
1., Vác, Naszály, 1 pld. (Fodor A. és tsai); 1995. május 24., Vác, Naszály, 1 pld. (Fodor A.);
1995. május 7., Vác, Szarvas-hegyi gerinc, 1 pld. (Selmeczi Kovács Á.); 1995. március 27.,
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Vác, Naszály, 1 pld. (Fodor A.); 1994. augusztus 28., Vác, Nagybánya-kő, 1 pld. (Selmeczi
Kovács Á.).

Falco peregrinus Tunstall, 1771 – vándorsólyom – A mezőgazdaság intenzív vegyszerhasznála-
tára visszavezethető – 1960-as években történt – hazai kipusztulása előtti utolsó fészkelő-
helyeinek egyike épp a Naszály volt. A helyzet későbbi javulását a faj 1990-es évek táján ta-
pasztalt visszatelepülése jelezte, amelynek külön érdekessége, hogy a magyar állomány
súlypontja a Dunakanyarban van. A Naszályon előszeretettel bukkan fel; a bányaterületen
is elő-előfordul, s mivel költési időben kötődik a sziklafalakhoz, megtelepedése a közeljö-
vőben várható valamelyik elhagyatottabb bányaudvarban lévő sziklapárkányon vagy üre-
sen álló hollófészekben. – Dokumentált előfordulási adatai: 2000. május 7., Vác, Látó-
hegy, 1 imm. pld. (Selmeczi Kovács Á., Horváth G., Szinai P.); 1995. szeptember 19., Vác,
Naszály, 1 pld. (Fodor A., Nagy T.); 1995. szeptember 5., Vác, Naszály, 1 pld. (Fodor A.);
1995. május 6–7., Vác, Vaskapu, 1 ad. pld. (Fodor A. és tsai); 1995. január 7., Vác, Vaska-
pu, 1 ad. tojó pld. (Selmeczi Kovács Á. és tsai).

Charadriidae – Lilefélék

Charadrius dubius Scopoli, 1786 – kis lile – Elsősorban folyó menti területeken fészkel, de meg-
telepedhet bármilyen kavicsos vízállásnál. A Naszály bányaudvaraiban a 1990-es években
több ízben sikeresen költött, s tavaszi átvonuláskor is kihasználja az itteni élőhelyeket.

Scolopacidae – Szalonkafélék

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 – erdei szalonka – Jellemző tavaszi és őszi átvonuló a fiatalos
sűrűkkel, tisztásokkal tarkított erdőterületeken.

Columbidae – Galambfélék

Columba livia Gmelin, 1789 f. domestica – parlagi galamb – A környező területeken élő városi
galambok bármely időszakban megfigyelhetők a hegy területein, leginkább átrepülőben.

Columba oenas Linnaeus, 1758 – kék galamb – A bükkös területek elterjedt fészkelője. A téli idő-
szakban összeverődő – akár százas nagyságrendű – csapatai a hegylábi területeket járják,
majd a kora tavaszi párba szakadás után az idősebb, odvas fákkal bíró erdőkben mindenütt
hallható jellegzetes huhogó búgásuk.

Columba palumbus Linnaeus, 1758 – örvös galamb – Elterjedt fészkelő, amely a zárt erdők he-
lyett inkább a ligetes állományokhoz, hegylábi erdőkhöz vonzódik. Átvonuláskor nagyobb
(akár több száz példányból álló) csapatai is megfigyelhetők a hegy felett.

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) – balkáni gerle – Kis számban fészkel a hegyláb kertes,
lakott területein. A zárt erdőkben előfordulása nem jellemző, bár átrepülő példányai bárhol
felbukkanhatnak.

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) – vadgerle – Szórványos fészkelő a hegylábi területeken, li-
getes, laza erdőállományokban. Átvonuláskor bárhol megfigyelhető.
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Cuculidae – Kakukkfélék

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 – kakukk – Elterjedt fészkelő az alacsonyabb, hegylábi területe-
ken, elsősorban a déli oldalon.

Strigidae – Bagolyfélék

Otus scops (Linnaeus, 1758) – füleskuvik – Mediterrán faunaelem, hazánkban egyenlőtlen elter-
jedésű; a Nyugati-Cserhát területén szórványosan fészkel. A Naszályon mindössze néhány
megfigyelés, illetve két példány augusztusi kézre kerülése mutatja, hogy a faj a déli hegyláb
(felhagyott) gyümölcsöseiben több-kevesebb rendszerességgel jelen van. – Dokumentált
előfordulási adata: 2002. augusztus 22., Vác, Kőporos, 2 pld. (Somogyi F. és tsai).

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) – uhu – Egy bizonyított előfordulása ismert a hegyről: 2005 májusá-
ban egy törött szárnyú példány került be (segítőkész emberek révén) a Fővárosi Állat- és
Növénykertbe. A madár a sikeres műtétet követően még az év szeptemberében (gyűrűzés
után) elengedésre került a találási helyén, azaz a hegy déli lábánál (Bagyura J., ex verb.).

Athene noctua (Scopoli, 1769) – kuvik – Alkalmi előfordulása ismert a hegylábi kertek épületein.
Állományának országos visszahúzódása miatt megtelepedése, tartós jelenléte nem várható.

Strix aluco Linnaeus, 1758 – macskabagoly – A hegy leggyakoribb bagolyfaja, általánosan elter-
jedt az idősebb állományokkal bíró erdőterületeken. Megfigyelhető a sziklás részeken is,
ahol vélhetően üregekben költő párok is előfordulnak. Elhagyott vagy ritkán használt épü-
letekbe is beköltözik.

Asio otus (Linnaeus, 1758) – erdei fülesbagoly – Elterjedt, de szórványos fészkelő a hegylábi te-
rületek fenyves telepítéseiben, laza állományú erdőkben. A téli időszakban akár kisebb csa-
patokba verődve a kertekbe is behúzódik.

Caprimulgidae – Lappantyúfélék

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 – lappantyú – Éjszakai életmódú rovarevő madár, amely
ritkán kerül szem elé. Rejtélyes életmódja miatt számos tévhit (miszerint a nyáj körül alko-
nyatkor repkedő – valójában rovarokra vadászó – madár kifeji a kecskék tejét) és mende-
monda veszi körül. A lappantyú a Nyugati-Cserhát közepesen elterjedt fészkelője, amely
elsősorban a felhagyott gyümölcsösök környékét, a bokros domboldalakat és a legeltetett –
az előzőekhez hasonló jellegű mozaikos – területeket preferálja. A Naszályon és közvetlen
környékén 20–35 pár fészkelése valószínűsíthető. A megfelelő élőhelyeken (zárt erdők
közti vágásterületek, bokros domboldalak, hegylábi gyümölcsösök, töviskések, sövények
stb.) végzett természetkímélő gazdálkodási módszerek (a vegyszerhasználat elhagyása, a
külterjes állattartás felélesztése és fenntartása) a faj táplálékbázisának fennmaradását, ezen
keresztül állományának védelmét is szolgálják.

Apodidae – Sarlósfecskefélék

Apus apus (Linnaeus, 1758) – sarlósfecske – Épület- és sziklalakó faj, amelynek hazai állománya
szinte kizárólag városi környezetben költ. A Vácott fészkelők, illetve a légtérben átvonuló
madarak bukkannak fel a hegy felett a nyári félévben.
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Meropidae – Gyurgyalagfélék

Merops apiaster Linnaeus, 1758 – gyurgyalag – E színpompás, telepesen fészkelő faj a Dunaka-
nyar területén elterjedtnek mondható, így nem meglepő, hogy a Naszály alkalmas részein (a
déli hegyláb nyitott lösz- és homokfalaiban) kisebb kolóniái megtalálhatók. Ezek léte azon-
ban nagyban függ a szukcessziós folyamatoktól és az esetleges emberi hatásoktól. Jelenlegi
(10–15 párt számláló) állománya cselekvő természetvédelmi beavatkozásokkal (faltisztí-
tás, pionír növényzet visszaszorítása stb.) akár növelhető is.

Upupidae – Bankafélék

Upupa epops Linnaeus, 1758 – búbosbanka – Szórványos fészkelő a déli oldal karsztbokorerdői-
ben, illetve a hegylábi gyümölcsösökben. Átvonuláskor a zárt erdők kivételével bárhol ta-
lálkozhatunk vele.

Picidae – Harkályfélék

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 – nyaktekercs – Elterjedt, de kisszámú fészkelő, amely elsősorban
az alacsonyabban fekvő területeken telepszik meg. Kötődik a laza, mozaikos erdőkhöz, ker-
tekhez, gyümölcsösökhöz. Átvonuláskor erdőszéleken, bokrosokban, karsztbokorerdőkben
is távcső elé kerülhet.

Picus canus Gmelin, 1788 – hamvas küllő (fotómelléklet: 653. old) – Gyakori és közismert roko-
nától eltérően hazánkban a hamvas küllő mindig is kis számban költött. Jelenleg a közép-
hegységek zárt erdőterületei jelentik elsődleges előfordulási helyét. Emellett az égerlige-
tekben és a folyóvölgyi ligeterdőkben is jelentős állománya él, de ezek legtöbbször valami-
lyen módon (élőhelyfolyosókon keresztül) kapcsolódnak egy-egy hegyvidéki állományhoz.
A faj fészkelő állománya az elmúlt évtizedben a Naszály területén emelkedő trendet mutat,
és kóborláskor is gyakran bukkan fel a hegylábi területeken. Lokális szempontból a
Nyugati-Cserhát legjelentősebb és legkoncentráltabb állománya a Naszály északi oldalán
él, itt az idős bükkösök mellett a hársas-kőrises törmeléklejtő-erdők és a meredek oldalakon
álló szurdokerdők madara; 10–15 pár fészkelése valószínűsíthető. Állománya az erdőterü-
letek minőségétől és kiterjedésétől függően változik.

Picus viridis Linnaeus, 1758 – zöld küllő – Általánosan elterjedt a Naszály erdővel borított terüle-
tein. Legerősebb állománya az északi oldal idősebb állományaiban él, de a fészkelési időn
kívüli kóborlásakor bárhol összeakadhatunk vele.

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) – fekete harkály – Hazánkban e faj az elmúlt évtizedekben –
közel 20%-os állománynövekedést felmutatva – elfoglalta szinte az egész országot. Erede-
tileg a középhegységi bükkösök és tölgyesek madara volt, azonban a hullámterekben és az
alföldi területeken található idősebb nyártelepítések kedveztek elterjedésének. A Naszá-
lyon 20–25 pár fészkelése valószínűsíthető; állománya az erdőterületek minőségétől és ki-
terjedésétől függően változik. Kedvező jelként értékelhető, hogy 1995 óta a faj megjelent
olyan területeken is, ahol korábban elképzelhetetlennek tűnt (pl. a Gyadai-réthez tartozó
idősebb füzes-nyaras élőhelyeken), miközben az északi oldal idős bükköseiben is folyama-
tosan (stabil állomány formájában) jelen van.

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) – nagy fakopáncs – Általánosan elterjedt a hegy erdőterüle-
tein. A fiatalosokat leszámítva bárhol megtelepszik, ahol odúácsolásra alkalmas fát talál.
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Fészkelési időn kívüli kóborlásakor lehúzódik a hegylábi részekre is, előszeretettel bejár
kertekbe, gyümölcsösökbe.

Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg, 1833) – balkáni fakopáncs – Kultúrakövető faj,
szórványosan fészkel a hegylábi kiskertekben, gyümölcsösökben. Állandó madár, de a téli
időszakban rövidebb távon kóborol.

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) – közép fakopáncs – Hazánkban e faj egyenlőtlen elterje-
désű, elsősorban a középhegységi területek és a folyóárterek fészkelője. Jellegzetes tölgyes
faj, a sok száradékkal, lábon álló holt fákkal tarkított öreg tölgyesekben éri el a legnagyobb
állománysűrűséget. A Naszályon 25–40 pár fészkelése valószínűsíthető, állománya az er-
dőterületek minőségétől és kiterjedésétől függően változik. Szerencsére a hegyen jelentős
mértékben találni a faj számára ideális jellegű erdőterületeket (táplálkozása és odúácsolása
révén is vonzódik a korhadó faanyaghoz), így nem véletlen, hogy a Naszály (és összességé-
ben a Nyugati-Cserhát) a faj hazai elterjedésének egyik kulcsterülete. Mind hazai, mind pe-
dig európai állománya stabilnak mondható, ám ez nem adhat okot az elbizakodottságra, hi-
szen kontinensünkön él a világállomány közel 70%-a, amelynek védelme alapvető fontos-
ságú!

Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802) – fehérhátú fakopáncs – A család egyetlen fokozottan
védett tagja, amely a Nyugati-Cserhát területén egyedül a Naszályon fordul elő, ám itt is
csak rendszertelenül. Eddig két biztos előfordulási adatról van tudomásunk: 1995 és 2002
áprilisában egy-egy öreg hím példány került szem elé az északi oldal tölgyes-bükkös terüle-
tein. Tudva, hogy a Börzsöny tartja el e madárfaj egyik legerősebb hazai állományát, ezek a
– fészkelési időbe is erősen átnyúló – előfordulási adatok egy esetleges kolonizációra is
utalhatnak. A Naszályon az északi oldal mutat olyan élőhelyi jelleget (öreg, holt fákkal is
tarkított, megfelelő minőségű elegyetlen bükkös), amely alkalmas a faj megtelepedésére.
Az Északi-középhegység és a Dunazug-hegység közel eső területein a faj nem mondható
ritkának, sőt az itteni Natura 2000 területek jelölőfaja volt. Ezek alapján valószínűsíthető,
hogy előbb-utóbb ezen állományok esetleges expanziója során a Naszályon is bizonyításra
kerül sikeres fészkelése. – Dokumentált előfordulási adatai: 2002. március 19., Vác, Vad-
itató, 1 ad. hím pld. (Selmeczi Kovács Á.); 1995. április, Vác, Naszály, 1 pld. (Fodor A.).

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) – kis fakopáncs – Általánosan elterjedt fészkelő a megfele-
lően változatos erdőkkel rendelkező területeken. A fészkelési időn kívül megfigyelhető a
hegylábi kertekben, gyümölcsösökben is.

Alaudidae – Pacsirtafélék

Galerida cristata (Linnaeus, 1758) – búbospacsirta – Szórványosan költ a kavicsos, törmelékes,
valamint a kopár felületekben gazdag, nyílt helyeken. Télidőben kisebb csapatokba verőd-
ve szedeget a hegylábi utak mentén.

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) – erdei pacsirta – A rövid füvű, galagonyával és vadrózsával
ritkásan benőtt domboldalak, erdőirtások, ligetes erdők, öreg gyümölcsösök madara, s eb-
ből adódóan jellegzetes hegylábi költőfajnak mondható. A Naszály területén 10–15 páros
kis állománya az elmúlt években jelent meg, korábban szórványos átvonulóként tartottuk
nyilván. A közelben – a Nyugati-Cserhát más területein, illetve a Pesti-síkon – élő populációk
alkalmasak arra, hogy a megfelelő élőhelyek kialakulása után kolonizáljanak, a déli hegylá-
bi élőhelyek mellett erre elsősorban a Gyadai-rét peremterületei esetében kerülhet sor.
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Alauda arvensis Linnaeus, 1758 – mezei pacsirta – A kiszáradó rétek, kopárok, mezőgazdasági
területek, nagyobb gyepterületek elterjedt, de kisszámú fészkelője. Átvonuló csapatai
gyakran kerülnek szem elé a hegy felett, ezek között gyakran akadnak éneklő példányok is.

Hirundinidae – Fecskefélék

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) – partifecske – Alkalmi fészkelő a leszakadó homokfalakkal
bíró részeken (pl. az agyagbánya körzete), de megtelepszik a házak alapozásakor ásott göd-
rökben is. Átvonuláskor, nyári kóborláskor csapatostul mutatkozik a hegy felett.

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 – füsti fecske – Kultúrakövető faj, alkalmi, kisszámú fészkelő a
Naszály peremén lévő településrészeken. Vonuláskor átrepülő, vadászgató csapatai bárhol
felbukkanhatnak.

Cecropis daurica (Laxmann, 1769) – vörhenyes fecske – Hazánkban rendkívül ritka kóborló,
mindössze négy megfigyelése ismert, melyek közül a legfrissebb a Naszályhoz kötődik. –
Dokumentált előfordulási adata: 2009. április 11., Vác, Látó-hegy, 1 pld. (Pintér B.,
Verseczki N.).

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) – molnárfecske – Az előző fajhoz hasonló státussal bír, de el-
terjedtebb fészkelő. Vonuláskor bárhol megfigyelhetők átrepülő példányai, csapatai.

Motacillidae – Billegetőfélék

Anthus campestris (Linnaeus, 1758) – parlagi pityer – Kedvelt élőhelyét a déli hegylábi oldalak
jelentik, ahol növényzettel gyéren borított vagy szinte teljesen kopár területek találhatók.
Állománya 5–15 fészkelő pár között változik a számára megfelelő élőhelyek kialakulása, il-
letve megszűnése függvényében. Mivel a gyep- és szántóterületek a Naszályon viszonylag
kis kiterjedésűek és évről-évre változó állapotúak, a faj védelme szempontjából kiemelt fi-
gyelmet érdemelnek a kopár, de nem sziklai élőhelyek, mint amilyen az agyagbánya kör-
nyéke, a hegylábi földutak vagy a felhagyott és kiritkuló gyümölcsösök.

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) – erdei pityer – Erdőszélek, erdei tisztások, tarvágások és nyila-
dékok gyakori fészkelője. A tőlünk északabbra fészkelő populációk tavasszal és ősszel
nagy tömegben vonulnak át a hegy felett.

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) – réti pityer – Gyakori őszi és tavaszi átvonuló. Jellemzően a
Gyadai-réten, illetve egyéb hegylábi réteken, szántókon, belvizes helyeken jelenik meg
akár tucatnyi példányt számláló csapatokban.

Motacilla flava Linnaeus, 1758 – sárga billegető – A hegylábi száraz és nedves rétek szórványos,
kisszámú fészkelője. Ugyanezen helyeken gyakori tavaszi és őszi átvonuló.

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 – hegyi billegető – Mivel alapvetően kötődik a középhegységi
kisvízfolyásokhoz, fészkelésére nincs példa a Naszály területén. Átvonuláskor, illetve téli
kóborláskor rendszertelenül mutatkozik a Lósi-völgyben, illetve a déli hegyláb területein.

Motacilla alba Linnaeus, 1758 – barázdabillegető – Szórványos fészkelő a hegylábi vizes élőhe-
lyek közelében, valamint mezőgazdasági területeken, szőlőkben, gyümölcsösökben álló
építményekben. Rendszeres tavaszi és őszi átvonuló.

780 Selmeczi Kovács Ádám

Rosalia 5  (2010)



Bombycillidae – Csonttollúfélék

Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) – csonttollú – Jellegzetes téli inváziós madár. Az észak fe-
lől érkező csapatok elsődleges állomása Vác, bizonyos években az utcai fákat ezres töme-
gekben lepik el csapatai. Ilyen inváziós években a Naszály karsztbokorerdőiben, fagyönggyel
terhelt tölgyeseiben is fel-felbukkannak csapatai november és március között. Legutóbbi
nagy tömegű beáramlásai 2004/2005 és 2005/2006, valamint 2008/2009 telén voltak.

Troglodytidae – Ökörszemfélék

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) – ökörszem – Jellegzetes erdei faj, amely a dús aljnö-
vényzetű, vízmosásokkal, árkokkal, mélyutakkal szabdalt erdőket kedveli legjobban. Bár
állandó madár, téli kóborlása során a hegylábi kertekbe is belátogat.

Prunellidae – Szürkebegyfélék

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) – erdei szürkebegy – Kis számban (5–10 páros állomány-
ban) fészkel a Naszály dúsabb aljnövényzetű bükköseiben, irtásterületein, illetve vízmosás-
ok menti bozótosaiban. A tavaszi és az őszi vonulás idején bárhol találkozhatunk vele.

Prunella collaris (Scopoli, 1769) – havasi szürkebegy – A múlt században hazánkban még ritka
fajnak gondolták, de kiderült, hogy a környező magashegységekben fészkelő állománya a
téli időszakban szétsugárzik a Kárpát-medence alacsonyabb területeire. A hazai közép-
hegységek sziklakibúvásai, romos várai és külszíni bányái ideális telelőhelyet jelentenek
ezen bizalmas madarak részére. A magyar előfordulások zöme vulkanikus alapkőzeten vált
ismertté (a Dunakanyarban klasszikus telelőhelye a visegrádi Fellegvár). A Naszályon a
90-es évek közepén került elő, ennek fő oka lehet, hogy korábban madarászok ritkán láto-
gatták a kőbányákat a téli időszakban. – Dokumentált előfordulási adatai: 2001. december
3., Vác, Kőbánya (Öregbánya), 12 pld. (Selmeczi Kovács Á., Pintér B., Házi J.); 1997. ok-
tóber 29., Vác, Kőbánya (Öregbánya), 4 pld. (Selmeczi Kovács Á.).

Turdidae – Rigófélék

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) – vörösbegy – Igen elterjedt, gyakori erdei faj, amely kötő-
dik a sűrű, dús aljnövényzetű erdőkhöz, árkokkal, mélyutakkal szabdalt területekhez, pa-
takparti bozótosokhoz. Vonulása, kóborlása során jellemző vendég a hegylábi kertekben,
gyümölcsösökben is.

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 – fülemüle – A gazdag cserje- és avarszinttel rendel-
kező erdőszélek, erdősávok és bokrosok elterjedt madara. Vonulása során előszeretettel tar-
tózkodik a bogyótermő bokrosokban, különösen kedveli a sűrű bodzásokat.

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) – házi rozsdafarkú – A köves, sziklás hegyoldalak és
kőbányászattal érintett területek elterjedt fészkelője. Előszeretettel telepszik meg épülete-
ken is. A zárt erdőket elkerüli, de vonulása során a hegylábi élőhelyeken bárhol felbukkanhat.

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) – kerti rozsdafarkú – Potenciális fészkelő a déli hegy-
lábi területek gyümölcsöseiben és kertjeiben. Kora őszi vonulása során alkalmi vendégként
számolhatunk vele ugyanezen helyeken, illetve a Lósi-völgy erdőszélein, bokrosaiban.
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Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) – rozsdás csuk – Potenciális, illetve nedvesebb években a
Gyadai-rét bokros, gazos területeinek szórványos, kisszámú fészkelője. Vonuláskor ugyan-
ezen területeken figyelhető meg, a Naszály egyéb élőhelyei nem felelnek meg igényeinek.

Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) – cigánycsuk – Elterjedt fészkelő a hegylábi területek bok-
rokkal tarkított száraz domboldalain, gazos árokpartokon, szegélyeken. Vonuláskor – a zárt
erdőket leszámítva – bárhol felbukkanhat.

Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) – hantmadár – A házi rozsdafarkú társfaja, a köves, sziklás
hegyoldalak és kőbányászattal érintett területek gyakori fészkelője. Alkalmilag beköltözhet
felhagyott gyümölcsösökbe és kertekbe is. Vonulás idején – a zárt erdőket leszámítva – bár-
hol felbukkanhat.

Turdus merula Linnaeus, 1758 – fekete rigó – A legkülönbözőbb erdőkben és hegylábi területe-
ken egyaránt elterjedt fészkelő. Állományának nagy része elvonul, vagy a téli időszak bekö-
szöntével alacsonyabb területekre húzódik.

Turdus pilaris Linnaeus, 1758 – fenyőrigó – Potenciális fészkelő a Lósi-völgy füzes élőhelyein.
A téli időszakban közönségesnek mondható, akár százas csapatokban lepi meg a hegylábi
kertek fáit, bogyótermő bokorsávokat.

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 – énekes rigó – A dús aljnövényzetű, tisztásokkal tarkított
erdőterületek és a hegylábi kertekkel érintkező erdőszegélyek általánosan elterjedt, gyakori
fészkelője. Vonuláskor bárhol felbukkanhat.

Turdus iliacus Linnaeus, 1766 – szőlőrigó – Északi vendég, amely őszi és tavaszi átvonulása so-
rán érinti a hegy területeit, gyakran a fenyőrigók csapataihoz társulva. Télen ritkábban kerül
szem elé, mert ilyenkor inkább a közeli Duna menti árterek számára alkalmas táplálkozó-
területein tartózkodik.

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 – léprigó – Elsősorban a déli oldal tölgyeseinek szórványos,
kisszámú fészkelője. A téli időszakban általánosan elterjedt, kisebb csapatai egyaránt meg-
figyelhetők a hegylábi kertekben és a fagyönggyel dúsan ellátott erdőkben, fasorokban.

Sylviidae – Poszátafélék

Locustella naevia (Boddaert, 1783) – réti tücsökmadár – A Lósi-völgy bokrosokkal tarkított ré-
szeinek potenciális fészkelője. Vonuláskor kis számban kerülhet elő ugyanezen területen.

Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) – berki tücsökmadár – A Lósi-völgy füzes élőhelyeinek szór-
ványos, kisszámú fészkelője, amelynek fluktuáló állománya a nedves években meg-meg-
erősödik. Átvonuláskor kis számban mutatkozik.

Locustella luscinioides (Savi, 1824) – nádi tücsökmadár – Potenciális fészkelő és szórványos át-
vonuló a Lósi-völgy nedves területein, nádas foltjaiban.

Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) – foltos nádiposzáta – Potenciális, illetve alkal-
mi fészkelő a Lósi-völgy nedves élőhelyein. Vonuláskor a leggyakoribb nádi énekes, amely
a patak menti bokrosokban, füzesekben is megfigyelhető.

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) – cserregő nádiposzáta – Szórványos átvonuló a
Lósi-völgy nedves területein. Megtelepedése – nagy kiterjedésű nádasok híján – nem való-
színűsíthető.

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) – énekes nádiposzáta – A Lósi-völgy gazos, nedves pa-
takparti részeinek, ezt szegélyező bokrosainak kisszámú, szórványos fészkelője.

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) – nádirigó – Szórványos átvonuló a Lósi-völgy
patakparti területein. Tartós megtelepedésére – nagy kiterjedésű nádasok híján – nem lehet
számítani.
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Hippolais icterina (Vieillot, 1817) – kerti geze – Alapvetően az ártéri erdők madara, ennek okán
fészkelése a Naszály területén nem ismert; vonulása során azonban a déli hegylábi bokro-
sokban – a gyűrűzések tanúsága szerint – nem ritka.

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) – barátposzáta – Elterjedt, gyakori fészkelő az erdősávokban,
kertekben és dús cserjésekben. Vonulás idején kötődik a bogyótermő bokrosokhoz, kiemel-
ten a bodzásokhoz.

Sylvia borin (Boddaert, 1783) – kerti poszáta – Bár erős állománya él a közeli Duna-völgy árterei-
ben, a Lósi-völgy bokros, füzes területein is megfigyelhető néhány páros költőállománya.
Vonulás idején a déli hegylábi bokrosokban – a gyűrűzések tanúsága szerint – általánosnak
mondható.

Sylvia nisoria (Bechstein, 1792) – karvalyposzáta (fotómelléklet: 654. old) – Elterjedt fészkelő,
amely elsősorban a felhagyott gyümölcsösök környékét, a bokorsávokat, a gyep-erdő mo-
zaikokat és a töviskés élőhelyeket (galagonyások, kökényesek stb.) preferálja. A hegy köz-
vetlen környékén 30–70 pár fészkelése valószínűsíthető. A környék egyike a hazai jellemző
karvalyposzátás élőhelyeknek. A természetes módon ki- és átalakuló bokros, töviskés élő-
helyek mellett az extenzív és felhagyott gyümölcsösök – s az ezekkel együtt fennmaradó
táplálékbázis (gazdag rovarvilág) – védelme jelenti a faj fennmaradásának garanciáját.

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) – kis poszáta – Az alacsonyabban fekvő helyek bokrosainak, er-
dőszegélyeinek elterjedt fészkelője. Vonulás idején előszeretettel mutatkozik kertekben,
gyümölcsösökben is.

Sylvia communis Latham, 1787 – mezei poszáta – Elterjedt fészkelő a cserjésedő domboldala-
kon, árokparti bokrosokban, gazdag cserjeszintű szegélyekben. A zárt erdőket vonuláskor
is elkerüli, de a hegylábi területeken ilyenkor általánosnak mondható.

Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) – sisegő füzike – A zárt, ritka aljnövényzettel borított
erdők (elsősorban bükkösök és bükkelegyes állományok) elterjedt fészkelője. Vonuláskor
bárhol felbukkanhat, kiemelten kedveli a fasorokat, bokrosokat és erdőszegélyeket.

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) – csilpcsalpfüzike – A tisztásokkal mozaikoló, dús aljnö-
vényzetű erdők és erdőszélek elterjedt, gyakori fészkelője. Vonuláskor bárhol felbukkan,
ilyenkor általánosnak mondható a kertekben, gyümölcsösökben is.

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) – fitiszfüzike – Az elegyes erdők és fenyvesek szórvá-
nyos fészkelője. Átvonuláskor igen gyakori, szinte minden fás, bokros élőhelyen találkoz-
hatunk vele.

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) – sárgafejű királyka – Fészkelés idején kötődik a lucos állomá-
nyokhoz, ezért megtelepedése a Naszályon nem várható. Tavaszi és őszi átvonulása során
azonban szinte minden élőhelyen felbukkan.

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) – tüzesfejű királyka – Szórványos tavaszi és őszi átvonuló
a hegy déli területeinek bokrosaiban, kertjeiben, laza állományú erdőiben.

Muscicapidae – Légykapófélék

Muscicapa striata (Pallas, 1764) – szürke légykapó – A tölgyes és tölgyelegyes állományok, gyü-
mölcsösök, kertek elterjedt fészkelője. Tavaszi és őszi átvonulása során bármely bokros, fás
élőhelyen előkerülhet.

Ficedula parva (Bechstein, 1792) – kis légykapó – E bükkösökhöz kötődő, ritka hazai fészkelő-
nek csak egy dokumentált előfordulása ismert, de feltehetőleg kis számban átvonul a terüle-
ten. Megtelepedése nem valószínű, mivel kedveli a hegyi patakvölgyeket, vízmosásokat,
amelyek a Naszályon – a karsztosodás miatt – e faj számára szükséges minőségben nem ta-
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lálhatók meg. – Dokumentált előfordulási adata: 2006. augusztus 26., Vác, Gyadai-rét, 1 ad.
pld. (Selmeczi Kovács Á., Zakar V.).

Ficedula albicollis (Temminck, 1815) – örvös légykapó – A hegy erdőterületeinek elterjedt fész-
kelője, amely elsősorban a tölgyesekben fordul elő, de kisebb létszámban költ az egyéb er-
dőtípusok (főként bükkösök) idős állományaiban is. Rendkívül területhű madárfajról van
szó, így állományának fennmaradásában a tartamos erdőgazdálkodás játszhat kimagasló
szerepet. A Naszályon 90–120 pár fészkelése valószínűsíthető, állománya az erdőterületek
minőségétől és kiterjedésétől függően változik. Szerencsére a hegyen jelentős mértékben
találni a faj számára ideális jellegű élőhelyeket. Vonuláskor a déli oldal hegylábi területei-
nek táplálékbázisát használja, gyakran lehet látni példányait az alacsony bokrosokban, a
gyümölcsösökben, a kertek kerítésén ülve vagy éppen vadászgatva.

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) – kormos légykapó – Hazánkban ritka fészkelő, amelynek köl-
tése a Naszály területén is elképzelhető, ám dokumentált fészkelése nem ismert. Tavaszi és
őszi átvonulásakor igen gyakorinak mondható az erdőszéleken, gyümölcsösökben, bokros
élőhelyeken, kertekben.

Aegithalidae – Őszapófélék

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) – őszapó – A nyíltabb erdők, bokrosok, facsoportok elter-
jedt, állandó madara. Téli kóborlásakor a hegylábi részeken is jellemző, amint egyedei cine-
gecsapatokba vegyülve keresgélnek a kertekben, gyümölcsösökben.

Paridae – Cinegefélék

Parus palustris Linnaeus, 1758 – barátcinege – Az idősebb bükkösök és tölgyesek elterjedt fész-
kelője, állandó madár. A téli időszakban az alacsonyabb területekre is lehúzódik, erdőkhöz
közeli területeken etetőkre is bejár.

Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827 – kormosfejű cinege – Hazánkban szórványosan
fészkel, a hegyhez legközelebb a Börzsöny néhány zárt lomberdőjében. A Naszályon alkal-
mi vendég, elvétve kerülnek megfigyelők elé kóborló példányai.

Parus ater Linnaeus, 1758 – fenyvescinege – A hegy fenyves telepítéseinek szórványos, kisszá-
mú fészkelője. A költési idő előtti és utáni kóborláskor jóval feltűnőbb, ilyenkor kertekbe is
bejár, s akár etetőkön is megjelenik.

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 – kék cinege – Elterjedt, gyakori fészkelő. Kötődik az idősebb
tölgyesekhez, bár más erdőtípusban és akár kertekben is megtelepszik, ha számára megfele-
lő odút talál. Télidőben az etetőkön egyike a leggyakoribb madaraknak.

Parus major Linnaeus, 1758 – széncinege – Az előzővel azonos státusú faj; leggyakoribb cinegénk.

Sittidae – Csuszkafélék

Sitta europaea Linnaeus, 1758 – csuszka – Elterjedt, gyakori fészkelő a hegy erdősült területein.
Állandó madár; a keményebb téli időkben alacsonyabb területekre húzódik.
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Tichodromidae – Hajnalmadárfélék

Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) – hajnalmadár – Egy irodalmi adata ismert a hegyről:
1978. február 10-én egy példányt figyelt meg Jakus J. a kőbánya területén (ANONYMUS
1978). Vélhetően a téli időszakban ritka vendég a sziklás területeken, de további dokumen-
tált előfordulása az utóbbi húsz évből nem ismert.

Certhiidae – Fakuszfélék

Certhia familiaris Linnaeus, 1758 – hegyi fakusz – Általánosan elterjedt, gyakori fészkelő, amely
elsősorban a bükkös állományok jellemző madara, bár kisebb számban a gyertyános-töl-
gyesekben is jelen van. Téli kóborlása során alacsonyabb területeken is felbukkan, kertekbe
is bejár.

Certhia brachydactyla C. L. Brehm, 1820 – rövidkarmú fakusz – A tölgyes, cseres állományok
elterjedt, gyakori fészkelője. Állandó, bár téli kóborlása során bárhol felbukkanhat.

Oriolidae – Sárgarigófélék

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – sárgarigó – Szórványos fészkelő az alacsonyabban fekvő terü-
leteken, elsősorban fasorokban, laza facsoportokban. Vonulása során a zárt erdőket leszá-
mítva bármely élőhelyen felbukkanhat.

Laniidae – Gébicsfélék

Lanius collurio Linnaeus, 1758 – tövisszúró gébics – Elterjedt fészkelő, amely elsősorban a fel-
hagyott gyümölcsösök környékéhez, a napos domboldalakhoz, bokros területekhez kötő-
dik. A hegy közvetlen környékén 50–70 pár fészkelése valószínűsíthető. A meredek oldalak
alacsony bokrosai, a töviskések (galagonyás, kökényes társulások), a sövények, mezsgyék
és a felhagyott, illetve extenzív gyümölcsösök karakterfaja. Ma még jelentős sűrűségben
fordul elő, és vonulása során is támaszkodik a naszályi táplálékbázisra. Speciális táplálko-
zású madár, amely az elfogott zsákmányt sokszor raktározza (ez a tulajdonság szolgált a
„tövisszúró” név alapjául is).

Lanius excubitor Linnaeus, 1758 – nagy őrgébics – A hegylábi területek gyakori téli vendége,
amely akár novembertől márciusig is kitart egy-egy jó táplálékellátottságú (rágcsálókban
gazdag) helyen. Kedveli a bokrokkal és fasorokkal tűzdelt nyílt élőhelyeket, a zárt erdősé-
geket kerüli.

Corvidae – Varjúfélék

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) – szajkó – Az erdősült területek elterjedt, gyakori fészke-
lője. Állandó madár, de egyes években erőteljes őszi vonulása tapasztalható, amikor a ki-
sebb csoportok, családi kötelékek akár több száz példányos laza csapattá is összeállhatnak.
Költési időn kívül a kertekbe is előszeretettel bejár.

Pica pica (Linnaeus, 1758) – szarka – A nyíltabb, bokros vagy fákkal elszórtan tarkított, mozaikos
területek madara. A Naszály alacsonyabban fekvő részein fészkel, az összefüggő erdőket
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kerüli. Állandó madár, téli kóborlása idején azonban akár csapatostul is mutatkozik a mű-
velt területeken, kertekben.

Corvus monedula Linnaeus, 1758 – csóka – Mivel alapvetően alföldi faj, így a hegy kevésbé al-
kalmas számára. A hegylábi részek alkalmi, kisszámú fészkelőjeként könyvelhetjük el. A
téli varjúcsapatok kísérőfaja, jellegzetes hangja sokszor hallható a hegy felett átrepülő tö-
megekből.

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 – vetési varjú – A Dunakanyar környékén nem fészkel, de ősz-
től tavaszig nagy számban mutatkoznak északról érkező csapatai. A Naszály alacsonyab-
ban fekvő területein jellegzetes téli vendég.

Corvus cornix Linnaeus, 1758 – dolmányos varjú – Mivel a mezőgazdasági területekkel váltako-
zó erdőfoltok és az utakat kísérő erdősávok madara, így a Naszályon eléggé behatároltak
fészkelőhelyei. Szórványosan és kis számban költ a Lósi-völgyben, illetve a hegylábi terü-
leteken. Kóborlás idején csapatai bárhol felbukkanhatnak.

Corvus corax Linnaeus, 1758 – holló – Jellegzetes, de kisszámú (5–7 páros állománnyal bíró) fész-
kelő, amely a kőbányászattal érintett részek mellett az északi oldal bükköseiben is költ. Kó-
borlás idején akár nagyobb (20–50 példányt számláló) csapatokban is mutatkozik a hegy felett.

Sturnidae – Seregélyfélék

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 – seregély – Elterjedt, gyakori fészkelő a hegylábi területeken.
Az összefüggő erdőállományokat leszámítva bárhol megtelepszik, ahol költésre alkalmas
odút talál. Vonuláskor nagy csapatokban lepheti meg a kerteket, gyümölcsösöket.

Passeridae – Verébfélék

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) – házi veréb – Elterjedt, de kultúrakövető faj, amely a hegy-
lábi területek épületeiben, fasoraiban, gyümölcsöseiben fészkel. Állandó madár.

Passer montanus (Linnaeus, 1758) – mezei veréb – Az előző fajhoz hasonló státussal bír, bár né-
miképp gyakoribbnak mondható, mivel nem kötődik annyira az emberi jelenléthez. Állan-
dó madár.

Fringillidae – Pintyfélék

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 – erdei pinty – A Naszály erdőinek elterjedt, gyakori fészkelője.
Az állomány nagy része vonuló, az itt telelők északabbról érkező populációkból származó
egyedekkel egészülnek ki. A téli időszakban előszeretettel rájár az etetőkre is.

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 – fenyőpinty – Gyakran tömegesen megjelenő átvonuló
és téli vendég, erdei rokonától eltérően azonban etetőkön ritkábban mutatkozik.

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) – csicsörke – A hegylábi területek madara, amely leginkább –
bár szórványosan és kis számban – kertekben és gyümölcsösökben fészkel. Vonuláskor
bárhol előkerülhet.

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) – zöldike – Elterjedt, gyakori fészkelő a nyílt, bokros, ligetes
területeken, erdőszéleken. Nagyrészt állandó, az itt telelők mellé északi populációk egyedei
is érkeznek.
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Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) – tengelic – Gyakori és elterjedt faj, amely leginkább ker-
tekben, gyümölcsösökben és fasorokban költ. Telente a mezőgazdasági területeken több-
százas csapatai verődnek össze.

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) – csíz – Rendszeres átvonuló és téli vendég. Kisebb-nagyobb
csapatai bárhol felbukkanhatnak.

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) – kenderike – Elterjedt, gyakori madár, amely nyílt terüle-
teken, bokros árokpartokon, domboldalakon, valamint kertekben és gyümölcsösökben költ.
Állományának zöme áttelel, ezek nagy csapatokba verődve járják a mezőgazdasági terüle-
tek gyomos szegélyeit.

Carduelis flammea (Linnaeus, 1758) – zsezse – Alkalmi, kisszámú téli vendég. Elsősorban a
hegylábi élőhelyeken mutatkozik, a zárt erdőket kerüli.

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 – keresztcsőrű – A Naszály területén rendszeres nyári és szór-
ványos téli vendég, kisebb-nagyobb csapatait leginkább a déli oldal fenyveseinek környé-
kén lehet megfigyelni.

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) – süvöltő – Rendszeres és gyakori, csapatostul jelentkező
téli vendég. Egy nyári előfordulása is ismert: 1997. június 19-én a Kopaszok közelében lévő
északi oldal kőrises állományában figyelt meg egy öreg hím példányt Selmeczi Kovács Á.

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) – meggyvágó – A gyertyános-tölgyesek és bük-
kösök elterjedt és gyakori fészkelője. Részben vonuló, az itt telelők nagy része északabbról
érkezik hozzánk.

Emberizidae – Sármányfélék

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 – citromsármány – A nyílt, bokrokkal és fákkal ritkásan be-
nőtt területek, erdőszélek elterjedt és gyakori fészkelője. Télen nagyobb csapatokba verőd-
ve akár a kertekben is felbukkan gyommagvakat keresgélve.

Emberiza cia Linnaeus, 1766 – bajszos sármány (fotómelléklet: 654. old) – Ez a hazánkban
egyenlőtlen elterjedést mutató sármány a déli meddőhányó és a bányatelek peremén fész-
kel, emellett a nyugati oldalon (Vaskapu) van jelen néhány párban. Állománya évről évre
változik, a naszályi területek 8–12 párnak tudnak megfelelő fészkelőhelyet adni. A téli idő-
szakban kisebb csapatokban tanyázik a hegylábi bokrosokban.

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) – nádi sármány – A Lósi-völgy nedves élőhelyeinek po-
tenciális fészkelője, amely télen a déli oldal nyílt bokrosaiban is megjelenik, akár kisebb
csapatokban.

Emberiza calandra Linnaeus, 1758 – sordély – Az alacsonyabban fekvő nyílt, akár fákkal és bok-
rokkal tarkított mezőgazdasági területek szórványos és kisszámú fészkelője. Állandó ma-
dár, amely a költési időn kívül kisebb csapatokba verődve mutatkozik a nyílt hegylábi élő-
helyeken.

*

Köszönetnyilvánítás – Első helyen jár köszönet Fodor Andrásnak és Pintér Balázsnak, akik
mindenkori motorjai voltak a naszályi felméréseknek. Köszönet illeti a Pest Környéki Madarász
Kör (PKMK) azon tagjait és segítőit – jelesül: Albert Lászlót, Bezeczky Árpádot, Cserháti Gá-
bort, Darányi Lászlót, Danny Eijsackerst, Gombár Zsófiát, Horváth Balázst, Horváth Gábort,
Horváth Zsuzsát, Jolsvai Gábort, Kajtor Istvánt, Kazi Róbertet, Kóta Andrást, Kövér Zoltánt,
Nagy Áront, Nagy Tibort, Rada Balázst, Rottenhoffer Istvánt, Sevcsik Andrást, Somogyi Feren-
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cet†, Szinai Pétert, Tarján Barnát, Ungi Balázst, Varga Annát, Varga Emesét†, Varga Zsoltot†,
Verseczki Nikolettát, Zakar Viktóriát – akik a szervezett programokon való részvételükkel, ön-
kéntes munkájukkal elősegítették a Naszály madárvilágának jobb megismerését. A hegyen vég-
zett szakmai munkáink elősegítése érdekében tett erőfeszítéseik okán megkülönböztetett köszönet-
tel tartozom a következőknek: Házi Judit, Kiszel Vilmos, Lévay Attila, Munkácsi Zsolt, Pataki
Zsolt, Szilágyi László, Varga Csaba. A Naszályról ismert gyűrűzési adatok átadásáért köszönet il-
leti Karcza Zsoltot (MME Madárgyűrűzési Központ), a tanulmány szakmai lektorálásáért és job-
bító javaslataiért pedig dr. Hadarics Tibort. Végül, de korántsem utolsó sorban köszönetet
érdemel Molnár István Lotár és Tuboly Ádám barátom, akikkel a legtöbb kemény terepnapot töl-
töttem el a Naszály területein.
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THE BIRD (AVES) FAUNA OF MT NASZÁLY (HUNGARY)

Á. SELMECZI KOVÁCS

Birders’ Association of Budapest (PKMK)
H-2600 Vác, Ilona u. 3, Hungary. E-mail:pkmk@zpok.hu

Intensive survey of the complete bird fauna of Mt Naszály has been started by the members of the
Birders’ Association of Budapest (PKMK). Due to the accurate survey of the bird fauna, towards
the demonstration of special species, besides general observations, we performed night-time mon-
itoring; in order to explore the presence of birds of prey and other larger bird species we made syn-
chronised observations and organised ringing camps in order to observe migrating songbirds
(Passerines).

It was stated that Mt Naszály is an area of a great variety from the ornithological point of
view; the beech forest of the northern side are rich in woodpeckers and birds of prey while the
rocky grasslands of the southern side host Mediterranean species.

There are nearly 150 bird species on the hill, of which nearly 100 species often has nets over
there. From the 130 protected species 20 are specially protected by law, while 33 of them give in-
ternational importance to the area as “Natura 2000 nominator species”.

The most important ornithological value of Mt Naszály has been given by the extremely
rich fauna of birds of prey, occurrence and nesting of all but one Central European woodpecker
species and elements of the Mediterranean fauna – such as Short-toed Eagle (Circaetus gallicus)
and Rock Bunting (Emberiza cia).

So far, there have been 13 species observed here from the 34 kinds of birds among the 74
most endangered terrestrial vertebrates.

The paper presents bird species of Mt Naszály in the taxonomic order with short characteri-
sation, based on own and also published literature data.
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Hamvas küllő (Picus canus).
(Fotó: Nehézy László)

Kígyászölyv (Circaetus gallicus).
(Fotó: Mészáros József)

Darázsölyv (Pernis apivorus). (Fotó: Mészáros József)
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Bajszos sármány (Emberiza cia). (Fotó: Hadarics Tibor)

Karvalyposzáta (Sylvia nisoria). (Fotó: Mészáros József)


