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Borzas gödény

A sokoldalú

ökörszem

Budapesten

2010. február 10-én a budapesti madarászok között futótűzként terjedt el a hír, hogy egy pelikánt láttak a Dunán, a Gellérthegy mellett. Mivel a 2010-es esztendő eleje igen zord és havas időjárást hozott, nem volt elképzelhetetlen, hogy a Kárpát-medencében 2009 tavasza óta kóborló két borzas gödény közül az egyik – a tavak befagyása után – kényszerűségből
a Dunát választotta táplálkozó- és pihenőhelyül. Aznap a madarat Krasznai Attila figyelte meg elsőként, de másoknak már
nem volt alkalma látni a ritka vendéget. Másnap reggel néhány szerencsés madarásznak sikerült újra találkozni a gödén�nyel, majd az első bizonyító fotók csak 12-én reggel, Kókay Bencének köszönhetően láttak napvilágot. A hatalmas méretű
madár annak ellenére, hogy könnyen észrevehető, szinte minden nap csak a reggeli órákban mutatta meg magát, majd
napközben általában eltűnt a kíváncsi madármegfigyelők elől. Utoljára 2010. február 15-én Juhász Eszter figyelte meg az
Eötvös Loránd Tudományegyetem felett körözni a ritka madarat. Hatnapos budapesti vendégeskedése során észrevehetően mindig tartózkodott a hidaktól, valamint a zajosabb partszakaszaktól, legtöbbször a Duna középső részén úszkálva
figyelték meg. Előszeretettel kereste a fővárosban telelő kormoráncsapatok társaságát.

Az ökörszem (Troglodytes troglodytes) igazi erdei madárfaj, bár télvíz idején a kertekben is felbukkan. Rendszertani helye vitatott, ezt az apró madarat a Nomenclator-ban külön családban (Troglodytidae) találjuk, a kutatók egy része pedig a fakuszfélék (Certhiidae) családjába sorolja, s minden bizonnyal a váci Ligetben fotózott, kéregrepedésekben keresgélő példány az
ezt hirdető taxonómusok kedvence lenne.
A kismarosi Morgó-patak torkolatában viszont egy másik, törpe vízirigót idéző példánya került objektívem elé: a jéghideg
vízből kapkodta ki a Duna felé sodródó, táplálékként számára hasznosítható dolgokat, köztük egy elpusztult halivadékot.
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Kis hattyú

a Dunán
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Keleti gerle

Fertőrákoson

2010. január 11-én Fertőrákos határában a keleti
gerle (Streptopelia orientalis meena)
egy immatur példányát sikerült megfigyelni, majd
másnap ugyanott lefényképezni. A faj Ázsiában
honos, Európában ritka kóborlónak számít. Mint
később kiderült, már az elmúlt év karácsonya óta itt
tartózkodott. A madarat az első észlelést követően
közel száz hazai és külföldi megfigyelő látta. Amen�nyiben az MME Nomenclator Bizottsága is hitelesíti
az adatot, ez lesz a faj második hazai megkerülése.
Mogyorósi Sándor
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Január közepén egy fiatal kis hat�tyú (Cygnus columbianus ) bukkant fel
a Dunán a szlovákiai Párkány (Sturovo)
határában. Itt – csakúgy mint a folyó
túloldalán fekvő Esztergomban – hagyományai vannak a téli hattyúetetésnek,
így évtizedek óta ezen a szakaszon telelnek legjelentősebb számban a bütykös
hattyúk a Dunakanyarban. A kis hattyú
azonban igen ritka vendég mindkét országban, s mivel ez a példány ráadásul
nem mutatta a fajra amúgy jellemző
félénkséget (vélhetően azért, mert családjától való elszakadása után hozzácsapódott a nála jóval bizalmasabb bütykös
hattyúkhoz), így terepmadarászok és
fotósok sokasága látogatta a két dunai
települést, illetve vásárolta fel a környékbeli boltok kenyérkészletét, hogy a megfelelő területre csalja az éhes hattyúkat,
amelyek szabályosan ingáztak a folyó két
partja között. A kis hattyú előfordulási
adatai megtalálhatók a www.birding.hu
honlapon és szlovák testvéroldalán, a
www.birding.sk honlapon.
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