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Az előzmények

Ez a rendkívül impozáns, a természet 
szépségei iránt fogékony művészeket is 
megihlető madár alig kétszáz éve még a 
nagy kiterjedésű hazai mocsarak és lápok 
fészkelője volt. Ugyanakkor az iparoso-
dás előre törése illetve a kizárólag a tár-
sadalom élelmiszer ellátásának igényeit 
figyelembe vevő mezőgazdasági mód-
szerekkel járó intenzív élőhely-átalakítá-
sok (közkeletűen: „lecsapolások”) rövid 
idő alatt megszüntették e zavartalannak 
mondható területeket, s ez óhatatlanul 
együtt járt a madárfauna szegényedé-
sével.

Idén második alkalommal szerveztünk 
madár- és természetismereti tábort a 
Bükk-fennsíkra. Ezúttal július 5-én volt 
az első napja, míg a zárás július 11. nap-
jára esett. Végig szép időnk volt, mind-
össze az egyik délelőtt kellett összehúz-
nunk a hálókat eső miatt.

A tábor helyszíne a Nagy-mező és 
a Vadkert határán álló síházban volt. 
A környező növényzetet a bükk, a 
vörösfenyő és a lucfenyő uralja, csak a 
töbrökben és a fiatal fenyőültetvénye-
ken nem záródott a társulás. 

A tábor során folyamatos madárgyű-
rűzés és faunisztikai megfigyelés zajlott, 
de sor került az alpesi gőte és a foltos 
szalamandra felmérésére, és a környék-
ben fellelhető növények határozására is.

Összesen 87 méter hosszú hálóval 
dolgoztunk szűk hat napon keresztül, 
a táborban 29 madárfaj 158 egyedé-
re került gyűrű. A tavaly fogott 19 faj 
mindegyikéből sikerült legalább 1 pél-
dányt fogni. A legérdekesebb gyűrűzött 
madár egy fiatal kormosfejű cinege volt. 
További érdekesebb fajok: közép fako-
páncs, fenyvescinege (14 példány), szajkó 
és 2 még növekedésben lévő fiatal hegyi 
fakusz. Az erdei szürkebegy (3 pld.) és a 
sárgafejű királyka (4 pld.) tipikus vonu-
ló és telelő fajok nálunk, költeni csak kis 
számban szoktak, ezért nyáron ritkán 
fogják őket. A legnagyobb egyedszám-
ban, akárcsak tavaly, idén is széncinegét 
(23 pld.) gyűrűztünk, de említésre méltó 
a tövisszúró gébics (11 pld.) és nagy fako-

páncs (6 pld.) magasabb egyedszáma is. 
Gyűrűzésre került 2 fiatal, Fekete Judit-
ka által nevelt molnárfecske is, ame-
lyek a következő héten Egerben lettek 
elengedve. A tavaly jelölt madarak közül 
2 erdei szürkebegyet, 1 vörösbegyet és 
1 énekes rigót fogtunk vissza. Sajnos 
a hálók nem úszták meg sérülés nél-
kül. A szokásos kisebb-nagyobb lyukak 
mellett az egyikben komoly kárt oko-
zott egy őzbak, majd miután ezt a hálót 
megjavítottuk és áthelyeztük, egy barna 
hosszúfülű-denevért is fogtunk vele. 

A megfigyelt fajok közül említést 
érdemel a minden nap 4-6 példányban 
észlelt fekete harkály és hamvas küllő, 
valamint a 30-40 példányos keresztcső-
rű- és sarlósfecskecsapat, amik feltehe-
tően a közeli fenyvesekben illetve bük-
kösben költöttek. 

A tábort a hét során körülbelül 60, a 
természet iránt érdeklődő ember keres-
te fel. Ők főleg Egerből és Miskolcról 
érkeztek, de füzesabonyi és budapesti 
családokat is vendégül láttunk. 

Reméljük, a jövőben is hasonló siker-
rel tudjuk folytatni a tavaly megkezdett 
munkát!

A tábort Eger Város Civil Alapprog-
ramja támogatta. Külön köszönjük a 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak a 
tábor szakmai támogatását és a Ter-
mészetvédelmi Őrszolgálat segítségét. 
Végül, de nem utolsósorban köszönet 
Zsuzsa néninek, aki mindennap gondos-
kodott arról, hogy a táborlakók éhen ne 
haljanak.

Balázsi Péter

A II. Bükk-fennsíki 
táborról…
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Az énekes hattyú 
(Cygnus cygnus) fészkelése Magyarországon

Immár fél évtized telt el azóta, hogy a hazánkban nem is oly’ régen még ritka vendégnek 
számító énekes hattyú Ipoly-völgyi megtelepedéséről és sikeres fészkeléséről számolhattunk be a 
Madártávlat hasábjain. Az énekes hattyú az 1960-as évektől kezdte meg elterjedési területének 

növelését, és foglalta el kis számban Anglia és Írország, a balti államok, Lengyelország és 
Németország megfelelő élőhelyeit. Az ezredforduló táján számoltak be dániai, majd az első 

magyar költéssel egy időben, azaz 2005-ben hollandiai fészkeléséről.
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Fenyvescinege

Meggyvágó



szaporulatát megsemmisítették a heves, 
jégveréssel is járó esőzések).

Megkönnyebbülés volt, hogy az ősz és 
a tél folyamán felbukkant a pár, de saj-
nos a fiókák nélkül. Csak reménykedni 
tudtunk, hogy a következő évben sikere-
sebb költés lesz.

2006-ban ugyanezen mocsár szélén 
épített fészket a pár, amelyre áprilisban 
még jól rálátás nyílt egy fán lévő leshely-
ről. A későbbiekben a fészek a feltörek-
vő nád és gyékény takarásába került, de 
a fiókák kelését követő napokban sikerült 
megfigyelni a családot. Az előző évhez 
hasonlóan ekkor is három fiókát vezettek 
a gondos szülők, amelyből kettő érte el a 
repülős kort; szeptemberben már külön 
utakat járva kerültek elém a folyóvölgy 
vizes területein.

2007-ben a téli megfigyeléseken nem 
találtuk madarainkat, s csak koratavasz-
szal jöttünk rá, hogy az egyik legjobban 
átlátható, mindennemű zavarás nélkül 
ellenőrizhető mocsárban „lapítanak”. Ez 
szinte szó szerint értendő, hiszen annak 
ellenére, hogy a kifejlett madarak elég 
meggyőző méretekkel rendelkeznek, 
igen rejtőzködő módon viselkednek. Ez 
lehetett az akadálya a 2004-es esetleges 
fészkelés bizonyításának is; az öregek 
a nyári vedlés, azaz a lohosodás idején 
gyakorlatilag néhány négyzetméternyi 
helyet használnak csak, természetesen a 
terület legrejtettebb részén.

A tojó április második hetében már 
intenzíven ülte a fészket, amelyet táp-
lálkozáskori elhagyáskor gondosan beta-
kargatott. Az irodalomból ismert kotlási 
idők figyelembevételével május közepére 
lehetett sejteni a kelést, ami be is iga-
zolódott. Május 15-én sikerült megfigyel-
nem a négy pelyhes fiókát vezetgető 
öregeket.

2008-ban sejthető volt, hogy az új köl-
tőhely nem fogja csábítani a telelésből 
visszaérkező hattyúkat, mivel a közeli 
domboldalon egy, pont a mocsárra néző 
madármegfigyelőt létesített egy helyi 
egyesület. A májusban hivatalosan is 
átadott megfigyelőhely építési munkála-
tai a hóolvadás után kezdődtek, így nem 
volt meglepő, hogy az öreg madarakat 
hol itt, hol ott láttuk, de végül sikeres köl-
tésre utaló jelet senki sem talált.

2009-ben már a hóolvadást köve-
tően megjelentek a madarak, s a korábbi 
évektől eltérően a gúnár jelentős erőket 
mozgósítva, igen aktívan hajtotta el a 
bütykös hattyúkat még a korábbi fész-
kelőhelyeitől 6-7 km-re lévő kiöntéseken 
is! Kérdés volt, hogy hol építenek majd 
fészket, a régi nyugodt területen vagy 
az előző évben zavart helyen.

Végül jó döntést hozva a hattyúk visz-
szatértek a 2005-ös fészkelés helyszíné-
re, s március közepén már párzásukat 
is megfigyelhettem, ami reményt adott 
az újabb fészkelésre. Április közepén 
fészekellenőrzésre is sort kerítettünk: a 
tojó a fészekről való leszállás előtt gon-
dosan betakarta a 7 db tojást, amely-
hez (a terület felett repülve „járőröző” 
gúnárral együtt) távozásunk után hama-
rosan visszatért.

Kagyerják Pál – a MME Nógrádi Cso-
portjának oszlopa, egyben a terület ter-
mészetvédelmi őre – április 20-án tudó-
sított a fiókák sikeres keléséről, melyek 
közül négy példányt magam is meg tud-
tam figyelni a későbbiekben.

2010-ben újabb érdekesség történt: a 
márciusi áradásokat követő kiöntéseken 
három öreg énekes hattyú bukkant fel az 
Ipoly völgyében. Mivel a párzási időben 
is még szorosan együtt mozogtak, félő 
volt, hogy kicsúsznak az időből és idén 
sem tudnak fészkelni. Végül valahogy 
megoldódott a dolog, s a korábbi fész-
kelőhelyen április közepétől már csak két 
madarat, a régi pár tagjait lehetett látni, 
amelyek aztán cseppet megkésve, május 
közepén mutatták meg négy kis fióká-

jukat, amelyek közül (hála a bőségesen 
csapadékos időjárásnak) három megérte 
a repülős kort is.

Jövőkép

Az Ipoly-völgyi párnak köszönhetően 
előbb-utóbb talán Szlovákiában is terü-
letet foglalhatnak az innen származó 
fiatalok, legalábbis a megfigyelési adatok 
növekvő gyakorisága ezt sugallja.

Természetesen a faj terjeszkedésének 
jelei ettől függetlenül is érzékelhetőek.

Igen érdekes hazai momentum, hogy 
2006 óta minden telét a Geszt melletti 
tavakon tölti a 3R03 nyakgyűrűt vise-
lő, Lengyelországban jelölt madár, amely 
az idei évben párt is hozott magával, és 
Horváth Gábor megfigyelései szerint 
fészkelésbe is kezdtek Begécsen.

Habár ez a fészkelési kísérlet sajnos 
sikertelen volt, ettől függetlenül csak 
remélni tudom, hogy ez a nagyszerű 
madárfaj visszafoglalja egykori magyar-
országi élőhelyeit, s ha nem is olyan mér-
tékben, mint a betelepítésekkel segített 
bütykös hattyú, de újra állandó tagja lesz 
Magyarország fészkelő madárfaunájá-
nak!

Selmeczi Kovács Ádám

Irodalom:
Dijk, A. J. (2006): De wilde zwaan: een 

nieuwe Nederlandse broedvogel. 
Limosa 79/3 p. 81–94

Selmeczi, K. Á. (2005): Újra fészkel 
Magyarországon az énekes hattyú. 
Madártávlat 12. (4.), p. 10

Mindennek köszönhetően az énekes 
hattyú visszaszorult kontinensünk észa-
ki, gyéren lakott, ellenben természe-
tes állapotú élőhelyekbe gazdag tájaira, 
nálunk pedig már csak ritka téli vendég-
ként bukkant fel a nagyobb, fagymentes 
vizeken.

Az első biztAtó Jelek

A 20. század vége felé közeledve a ter-
mészetvédelmi célok és intézkedések (pl. 
élőhely-rekonstrukciók, aktív védelmi 
beavatkozások) előretörésének idején 
egyre gyakrabban jelentek meg nálunk 
is énekes hattyúk, ezzel együtt azok a 
pozitív hírek, amely a faj terjeszkedésé-
ről, egykori lakóhelyeinek újrahódításáról 
tudósítottak.

A Soroksári-Dunán ez idő tájt évről-
évre bővülő számban jelentkezett egy 
család; a jégmentes részeken telelő 
példányok száma már másfél tucatra 
rúgott, amikor egy sajnálatos mérgezési 
eset miatt a madarak zöme elpusztult. 
Joggal gondolhattuk, hogy ezzel kútba 
esett az egyre többet nálunk időző fia-
tal madarak – amelyek kedvet kaphat-
tak volna a kedvező adottságú élőhelyek 
elfoglalására – hazai kolonizációjának 
elindulása.

2004. koratavaszán az Ipoly-völgy 
egyik kiváló lápterületén (amely meg-

jelenésében és felépítésében az északi 
fészkelőhelyekkel rokon) két kifejlett 
énekes hattyú került a MME Budapes-
ti Csoportjának általam vezetett túrá-
ján résztvevő megfigyelői elé. Örömünk 
határtalan volt, hiszen ez volt a faj első 
itteni dokumentált előfordulása. Utó-
lag visszagondolva ekkor fel sem tűnt, 
hogy a madarak nem a jelentős mérté-
kű kiöntéseken táplálkoznak, hanem egy 
zártabb fűzlápon mozognak.

Amikor a május közepi bejáráson ismét 
távcső elé kerültek (immár egy másik 
területen, egy régen lefűződött egykori 
holtágból kialakult mocsárnál) már nász-
tevékenységre utaló jeleket is láthattunk, 
de még ekkor sem mertünk arra gon-

dolni, hogy megtelepedésről lenne szó, 
mindössze egy megkésett vonuló párnak 
gondoltuk madarainkat.

Mivel a későbbi terület-ellenőrzések 
során nem láttuk őket (ma már tudom, 
hogy ez nem volt véletlen), egy évet kel-
lett várni az első hazai fészkelés bizo-
nyítására.

Fél évtized Fészkeléseinek 
története

2005. június 25-én a kissé csípős hajnal 
első fényei az Ipoly-menti mocsarak 
egyikénél értek. Az itt fészkelő vízima-
dár-közösség tagjainak számba vétele 
közben a nádas egyik sarkából egy haty-
tyú úszott elő nyomában három fejlett 
fiókával. Miközben távcsövemet ráemel-
tem, arra gondoltam, hogy fognak örülni 
majd bütykös hattyúval foglalkozó tár-
saim egy újabb fészkelési adatnak – de 
ekkor majdnem kiejtettem a távcsövet 
a kezemből: énekes hattyúk! Az elől 
úszó tojót követő fiókák nyomában az 
óvatosan kémlelő gúnár is előbukkant, 
viszonylag sebesen terelve a családot a 
nádas másik feléhez, hogy újra takarásba 
érjenek a nyílt vízről.

Ezek után nem sikerült újra együtt 
látni a családot (egyedül a gúnár mutat-
kozott, de az is csak rövid időre), s félő 
volt, hogy a nyár folyamán a Kárpát-
medencén átsöprő jégverések áldozatául 
esett a fiókák mellett a tojó is. (Az idő-
járási szélsőséget mutatja, hogy az Ipoly-
völgy nádi gémtelepeinek az évi teljes 
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