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MADÁRTÁVLAT

MADÁRTÁVLAT

Kisasszonyréce

Makkgyűjtő

szajkók

a váci Ligetben
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2009. január 10-én Tímár Gábor egy
hím kisasszonyrécét (Aix sponsa)
figyelt meg Vácott, a Ligeti-tónál,
amelyet másnap Pintér Balázs információja révén magam is láthattam és
fotózhattam. A kemény hideg ellenére a területen fakadó melegvizű forrásoknak köszönhetően egy nagyobb
sásos vízfelület mindig rendelkezésre áll az itt telelő tőkés récék (Anas
platyrhynchos) és vízityúkok (Gallinula
chloropus) számára, amelyek mellé
ez az érdekes, de nyilvánvalóan díszmadártartótól szökött amerikai faj is
betársult.
Az elkövetkező napokban több megfigyelő is láthatta ezt a kistermetű,
de a felkínált élelemért derekasan
megharcoló kacsát, amely hazánkban jóval ritkábban bukkan fel, mint
közeli rokona, a mandarinréce (Aix galericulata). Érdekes egybeesés, hogy
néhány nappal később egy fahéjszínű
(tenyésztői) színváltozathoz tartozó
tojó példány is előkerült, amelyet Bécsy László kapott lencsevégre Leányfalu közelében a Duna partján.
Selmeczi Kovács Ádám

ifj. Vasuta Gábor

Szelíd fekete gólya

Losonczi László
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Miskolc belvárosában
2008. szeptember 15–25. között Miskolc belvárosában egy fekete gólya (Ciconia nigra) volt megfigyelhető, amint a legforgalmasabb belvárosban a Szinva medrében táplálkozott, illetve a
Szinva partján pihent. Tollazata alapján fiatal madárról van szó,
amely a járókelőket, kutyasétáltatókat 5-6 méteres távolságra
engedte! Több járókelő mobiltelefonokkal és fényképezőgépekkel fotózta, és aggódva telefonáltak a Bükki Nemzeti Park
Igazgatósághoz, illetve a Miskolci Vadasparkhoz, hogy „mentsék
meg” a madarat.
Madarunk teljesen egészséges volt, s ha megunta a nagy népszerűséget, felrepült a legközelebbi lámpaoszlopra, miközben
könnyedén kerülgette a különféle kábeleket.
A madár történetéhez tartozik, hogy a nyár folyamán a Miskolchoz tartozó Garadna-völgyi pisztrángosban valószínűleg ezt a
madarat etették, így megszokta az ember(ek) közelségét (Pongrácz Ádám természetvédelmi őr szóbeli közlése).
A fent említett belvárosi Szinva-szakaszon 2008 és 2009 januárjában néhány nagy kócsag szintén táplálkozott ezen a területen.

2008. október 19-én a Tüskevári-erdőben hazafelé tartva a biciklivel idős tölgyek mellett gurultam el, mikor az erdő szélén megpillantottam a makkal teli csőrrel repkedő szajkókat. Bő volt a termés, a szajkók az erdőben szedegették a makkot, majd megtömött csőrrel a közeli legelő irányába repültek vele. Itt a cserjék alatt dugdosták el a zsákmányukat, hogy
biztos élelmiszerraktáruk legyen az ínséges hónapokra. Rögtön előkerült a fényképezőgép, hogy fotókat tudjak készíteni
a tömött csőrrel repülő madarakról, amelyek szinte ingajáratban közlekedtek. Mindig azt a taktikát alkalmazták, ha észrevettek, hogy vagy visszafordultak az erdőbe, vagy messze oldalt kikerültek engem, így még véletlenül se tudjak használható képet készíteni róluk. Végül egy kazal mögül fotóztam őket… Gyakran még a csőrükben lévő makkot is kiejtették,
ha mégis megpillantottak engem.

