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HELYTÖRTÉNETI  BARANGOLÁS 

A Séd-völgy „madártávlatból”  

SASHALMI DÁVID

Veszprém egy nagyon szép kis város, amit mindenki a saját szemszögéből lát gyö-
nyörűnek. Így egy természetfotós is a maga látásmódjából közelít hozzá, főleg ha 
kedvenceiről, a madarakról van szó. Város létére Veszprém meglepően gazdag vad- és 
madárvilággal rendelkezik, ami különösen izgalmas a természetbarátok számára. Az 
csak hab a tortán, hogy mindez egy történelmi városban, egy kőhajításnyira a város-
központtól zajlik. Ha fotózni indulok, próbálom megtervezni az útvonalamat az év- 
napszaknak, időjárásnak megfelelően. A következő képsorozattal egy általam gyakran 
látogatott „madárlátta” területeket szeretnék bemutatni. A fotók nem egyetlen túra 
képei, hanem több túra képeiből készült válogatás, egyfajta emléktár. Célom ízelítőt 
adni az itt élő állatokról és magáról a tájról. Séd-völgyi túránkat a Kiskőrösi utcában 
kezdjük, és innen indulunk a Gulyadomb felé.

Még bőven a házak között járunk, máris előkerülnek tollas barátaink. 2019 nyár 
elején itt találkoztam egy gyanúsan csendben ügyködő szajkóval, aki egy háztetőről 
méregetett, minden bizonnyal valami zsiványságon törte a fejét. A mátyásmadár, mert-
hogy őkelmét így is nevezik, nagy csibész 
a madarak között. Nincs olyan környezet, 
amihez ő ne próbálna meg alkalmazkod-
ni, és nincs olyan táplálékforrás, amit ne 
próbálna meg hasznosítani. Rájár a kerti 
veteményre, gyümölcsre, ha módja van 
rá, bizony kifosztja a nála kisebb madarak 
fészkét is. Hogy a többi madár gyanúját 
eloszlassa, az általa gyanúsan viselkedő 
állatokra, emberekre, gyanútlan természet-
fotósra szépnek nem éppen mondható „re-
pedt-fazék” hangján hívja fel környezete 
figyelmét. Ha a szajkó csendben van, az 
azt jelenti, éppen ő jár tilosban.

Szajkó	(Garrulus	glandarius)
Veszprém,	2019.	június	30.
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Kiérve a házak közül, az egyik márciusi reggelen különös társaságba botlottam. 
Egy mókus és néhány széncinege együtt keresgélt táplálék után az idős feketefenyő-
fák tövében. Mindenki azt gondolja, hogy a mókus egy kedves, aranyos jószág és 
csak a lehullott makk, fenyőtoboz és mogyoró van tőle veszélyben. Valójában, ha 
módja nyílik rá, ő is fészekrabló. Igaz, a széncinege sem megy egy kis gorombasá-
gért a szomszédba. „A cinege cipője” meséből egy békés, visszahúzódó kismadár 
képe rajzolódik ki előttünk. Ő azonban sokkal inkább a jurakori raptorok egyenesá-
gi leszármazottjának tekinthető. A téli madáretetőnél, amikor már kifogyóban van a 
táplálék, kifejezetten agresszíven viselkedik. A nálánál kisebb, gyengébb madarakat 

(tengelic, kékcinege) akár meg is öli. Fel-
jegyezték azt is róla, hogy bejár a dene-
vérek által lakott barlangokba, az itt lakó 
denevérekre vadászni. A képen talán nem 
látszik, de két kifejezetten kemény erdei 
vagány találkozott és eszerint néha mégis 
csak megfér két dudás egy csárdában.

A Gulyadombra érve karsztbokor erdő 
és ültetett fenyvesek foltjai váltják egy-
mást. Ez a vegyes erdei környezet és az 
állatkert nagy növényevői által idecsábí-
tott rovarmennyiség gazdag madárvilág-

nak kínál lakhatást. Találkozhatunk itt több 
harkályfajjal, fekete- és énekesrigóval, ba-
rázda- és hegyibillegővel, meggyvágóval 
és az őszapó két alfajával is. Az alapfajjal 
és az északi alfajjal. Ezeket a kis imposz-
torokat meglehetősen nehéz lencsevégre 
kapni, mert egy-két másodpercnél alig 
töltenek több időt egy helyben.

A fenti kép léte is tisztán a szerencsé-
nek köszönhető, hogy sikerült épp táplál-
kozás közben lencsevégre kapni, valamint 
összefutni az őszapókkal. Így, telehassal, 
nem voltak annyira izgágák, és legalább 
öt másodpercig egy helyben maradtak. 

A trianoni békekötést követően az or-
szág akkori fenyőerdőinek nagy része a 
határon túlra került. Ez után az Alföld és 

a kopárok fásítása során előszeretettel al-

Európai	mókus	(Sciurus	vulgaris)	
és	széncinege	(Parus	major)
Veszprém,	2019.	március	30.

Őszapó	(Aegithalos	caudatus)
Veszprém,	2020.	március	1.
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kalmazták az erdei- és feketefenyőt erdőtelepítésre, hogy a magyar faipar fenyőalap-
anyag hiányát pótolják. Ez ugyan nem járt sikerrel, viszont több madárfajunknak, 
köztük a két ragadozómadarunknak (a héjának és a karvalynak) nagyszerű élőhelyet 
teremtett, akik kedvelik a fenyő- és lombos erdők ilyen keverékét. 

A Gulyadombi sétaút kitűnő rálátást biztosít a város panorámájára. A sétaútról 
leereszkedve a Séd-völgyébe érkezünk. Mi az utunkat a város felé folytatjuk, az el-
lenkező irányban azonban van egy olyan érdekesség, amiről meg kell emlékeznünk. 
Laczkó Dezsőről, Veszprém kiváló muzeológusáról elnevezett forrás. A legtöbb 
veszprémi kisiskolás az idevezetett túrák során itt szerzi meg a természettel kapcsola-
tos első élményeit. Lackó Dezsőnek köszönhetjük a város „legrégebbi lakója”-nak a 
kavicsfogó álteknősnek felfedezését is.

Magyarország legszebb városi, folyóparti túra útvonala, a Séd-völgy és a hozzá 
kapcsolódó parkok. Kialakítása a „Kolostorok és kertek a Veszprémi vár tövében” 
című beruházás keretében 2011-ben fejeződött be, majd a területet átadták a nagy-
közönség számára. Az A.D.U. Építész Iroda Kft. és a Budapesti Corvinus Egyetem 
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéke közösen készítették el a terület fejlesztési 
tervét. A megvalósítást anyagilag az Európai Unió is támogatta. Az elképzelés alapján 
összekötötték Veszprém két kiemelt turisztikai helyszínét a Kittenberger Kálmán Nö-
vény- és Vadasparkot, valamint a veszprémi Várat. Ehhez a Séd partján (2,3 kilométer 
hosszú) a kijelölt fejlesztési területen meglévő történelmi és hangulati elemeket hasz-
nálták fel és modernizálták.

Mi most az úgynevezett nyugati kaputól indulunk. Innentől kezdve a történelmi 
és a természeti emlékek, látnivalók egyvelege fogad bennünket. A szép parkosított 
patakvölgyön végignézve nehéz elképzelni, hogy itt valamikor hadi tábor is volt. A 
veszprémi vár 1593-as ostroma során Szinán pasa serege itt táborozott, hogy fedezék-
ben legyen a várvédő ágyuk tűzétől. Akkor ezt a területet az Apátnő völgyének hívták. 
Rövid séta után elérjük a volt Vidámpark területét, ahol a történelmi emlékek külö-
nös keveréke fogad bennünket. A szocializmus emlékét őrzik a valamikor társadalmi 
munkában készült Vidámpark létesítményei. Bal kéz felől a volt Kisvasút esőbeállóvá 
alakított épülete látható, jobb kéz felől pedig a régi Csónakázó tó. A Séd-patakon át a 
„Sóhajok hídja”-n keresztül vezet az út. A híd a nevét a „Csárdáskirálynő” című film 
után kapta, amelynek ez volt az egyik forgatási helyszíne.

A híddal szemben található a kora Árpád-korból származó Veszprémvölgyi 
apácakolostor és a jezsuita templom romjai. A híd mellett lévő füves terület meg-
lehetősen sűrűn, elég zajos rendezvényeknek biztosít helyszínt. Ennek ellenére a 
volt vidámparki Csónakázótó (most dísztó) sokféle állatfaj otthona. A néhány száz 
négyzetméteres alapterületű tó és nádas fogadta be Veszprém legősibb lakójának 
késői leszármazottait. Már amikor először is erre jártam, feltűnt a teknősök magas 
létszáma. 
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Sokan valószínűleg itt szabadul-
tak meg megunt házi kedvenceiktől, 
a sárga- és vörösfülű ékszerteknő-
söktől, akik meglepő módon kiváló 
élőhelyet találtak maguknak. Külö-
nösen feltűnő volt egy levesestányér 
méretű páncéllal rendelkező sárgafülű 
nőstény ékszerteknős. Idén tavasszal, 
nyár elején új fajjal gazdagodott a tó 

teknősállománya. Három mocsári tek-
nőst figyeltem meg, egy hímet és két 
nőstényt. Az őshonos faj minden bi-
zonnyal telepítés útján került a tóba.

A teknősök mellett más vadon 
élő állatokkal is találkozhatunk nagy 
számban. A tó és környéke tucatnyi 
szitakötőfajnak ad otthont. Ha vala-
ki kilátogat a tóhoz, sárga, kék, zöld, 
barna és vörös színekben pompázó lé-
givadász acsa és más szitakötőfajok-

ban gyönyörködhet. 
A szép szitakötők nemcsak az em-

bereket csábítják ide, de a rovarevő madarakat is. Én most mégis egy ragadózómada-
rat szeretnék bemutatni, aki gyakorta megfordul a tó környékén és őt is a szitakötők 
vonzzák ide.

Sárgafülű	ékszerteknős	nőstény	(Trachemys	
scripta	scripta)	Veszprém,	2019.	március	21.

Mocsári	teknős	hím	(Emys	orbicularis)
Veszprém,	2020.	június	2.

Laposhasú	acsa	(Libellula	depressa)	hím
Veszprém,	2019.	június	26.

Zöld	óriásacsa	(Anax	imperator)
Veszprém,	2019.	június	26.
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A kabasólyom gerle alkatú, de annál 
termetesebb madár. Olyan, mintha egy 
kis termetű vándorsólymot látnánk vö-
rös gatyában. Népi elnevezése fecskefogó 
sólyom, ami azt sugallja, hogy apró ma-
darakkal táplálkozik. Gyorsasága és for-
dulékonysága miatt képes levadászni akár 
a sarlósfecskét is. Valójában táplálékának 
kilencven százalékát a rovarok teszik ki, 
de megfogja a gyíkot, a kígyót, a békát is. 

Szürkületkor is vadászhat, ilyenkor néha denevért is zsákmányol. Ismert olyan eset, 
amikor holdfényes éjszakán láttak vadászni kabasólymot. Az élőhely számára ideális. 
Igaz ő az egyik gyakoribb sólyomfajtánk, megpillantásához azonban kell egy kis szeren-
cse. Ahhoz pedig, hogy jó fényképet tudjunk készíteni róla, ennél többre lesz szükség.

A madár angol elnevezése Eurasian Hobby. Az angol nyelvészek a mai napig vi-
tatkoznak róla, hogy a hobby kifejezés honnan ered. A madár kapta-e a nevét a te-
vékenységről, vagy a madár adta a nevét a tevékenységnek. Jelenleg az a változat 
az elfogadottabb, hogy a madár neve volt előbb. A solymászatban többféle madarat 
használnak, melyek beszerzése a középkorban kiváltságokhoz kötődött. Mivel a ka-
basólyom beszerzése és tartása viszonylag egyszerű volt, és a madár zsákmányolási 
listája a verébtől a gerléig terjedt, így népszerűségre tett szert. Főleg a hölgyek és a 
kevés pénzzel rendelkező fiatal férfiak vadásztak vele. Tanítása nem volt nehéz, a 
madár nagy kedvvel és rendkívül ügyesen vadászott. Ráadásul rendelkezett egy olyan 
tulajdonsággal, amivel a többi sólyom nem, egy tojót és egy hímet akár párban is le-
hetett reptetni a kiválasztott vadászzsákmányra. Leggyakrabban fürjre vadásztak vele. 
A vadászok többsége azt mondta, ez nem vadászsólyom, csak hobby. Ebből eredően a 
vele űzött tevékenység sem vadászat, csak 
hozzá hasonló tevékenység. Egyetlen hát-
rányos tulajdonsága volt, költöző madár. 
Így ez behatárolta a vele való vadászat idő-
szakát, mivel fő zsákmánya rovarokból áll. 
Ha a madár olyan időszakban szökik meg, 
amikor ez nem áll rendelkezésre, óhatatla-
nul elpusztul. 

A tónál a kétéltűek és a hüllők is szép 
számban képviseltetik magukat. Igaz ők 
sokaknak „nem szeretem állatok”, de más 
fajok számára táplálékforrásként szolgál-
nak.

Kabasólyom	(Falco	Subbuteo)
Veszprém,	2019.	július	11.

Nagy	tavibéka	(Pelophylax	ridibundus)
Veszprém,	2020.	július	26.
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A tóban több halfaj is él, közülük ket-
tő a tó méretéhez képest meghökkentően 
nagyméretű. Találkozhatunk itt 3-4 kilog-
rammos pontyokkal és hatalmas 1 méteres 
testhossz körüli amurokkal, amelyekből 
akár 25-30-as bandát is megfigyelhetünk a 
gáthoz közeli tószakaszon. Ragadózóhalat 
egyetlen egyszer láttam a tóban. Egy nagy-
jából félméteres csuka rabolt a tó nyugati 
kijáratánál lévő kis fahíd mellett, de gyor-
san zajlott le az esemény, azt is elfelejtet-
tem, hogy fényképezőgép van a kezemben.

Felvetődik a kérdés, hogyan kerül-
tek ezek a halak a tóba? Érdekes módon, 

bárkivel beszéltem eddig, illetve próbáltam érdeklődni a haltelepítésre vonatkozóan, 
senki nem tudott róla, hogy ez emberi tevékenység eredménye lenne. Akkor mégis, 
hogy kerültek ide a pontyok és az amurok? Létezik egy válasz, amit már több eset-
ben megfigyeltek hasonló tavaknál. Az itt fellelhető vízimadarak telepítették be más 
vizekről a lábukra tapadt ikrával. Ebben az esetben a tó halászmestere nem más, mint 
a tőkésréce. 

A tőkésréce szint visz a tó életébe, nem igazán zavartatja magát a környék za-
josságától. Ahogy a kép mutatja, eredményesen fészkel és szaporodik a tó melletti 
kis nádasban. A tojók csak a fiókanevelés időszakában tartanak nagyobb távolságot, 
különben meglepően bizalmas madár. Akár félméteres közelségbe is enged, és szinte 
pózol a fényképezőgép lencséje előtt. Ez azért is meglepő, mivel vonuló madár, útja 
során Veszprémtől akár már 10 kilométerre a vadászok puskái várják.

A patakpart mindkét oldalán ját-
szótereket találunk a gyerekek nagy 
örömére. A fotós is megtalálja a sé-
tány szépségét, járjon erre bármely 
évszakban, napszakban.

A volt vidámparki kisvasút alagút 
bejártát elhagyva, a Betekints-völgy 
nevezetessége a városi sziklamászó 
falhoz érünk. Kevés város dicseked-
het azzal, hogy olyan természetes 
sziklafal található a területén, amely 
ezen sportág szerelmeseinek gyakor-
lóterepet biztosít. 

Kockás	sikló	(Natrix	tessellata)	
csónakázó	tavi	stégen	

Veszprém,	2016.	augusztus	23.

Tőkésréce	–	tojó	fiókáival.	Veszprém,	
2020.	július	26.
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Saját tapasztalatomból tudom, hogy milyen jó itt a patak és a dísztó vízminősé-
ge. Középiskolás gyakorlataim során többször végeztünk vízminőség vizsgálatot Vali 
néni (Peresztegi Valéria tanárnő) irányítása alatt. Majd a nyári gyakorlatok során a 
Pannon Egyetem oktatói (Hubai Katalin és Németh Dávid) irányításával. Még olyan 
álkérész lárvát is találtunk, amely nemcsak ritkaság számba megy, de egyben kiváló 
vízminőséget is jelez. 

Kiérve a Betekints-völgyből jobb kéz felől találjuk a Kittenberger Kálmán Nö-
vény- és Vadasparkot. A középkorban ezt a területet Szent Margit szegnek nevez-
ték, a Davidikum feletti dombot ekkor Temetődombnak hívták. A domb tetején állt a 
Szent Margit templom, amely már 1359-ben búcsújáróhely volt. A templom a török 
korban elpusztult, helyére először kápolnát építettek, majd 1905-re megépült a jelen-
legi Szent László templom. Ezek után az 1938-ban épült Szent István Völgyhíd alatt 
haladunk át. Jelentősége abban volt, hogy nagyban megkönnyítette a Pápa–Szom-
bathely irányába áthaladó forgalmat. A veszprémiek Viaduktként ismerik és mára a 
város jelképe. Tovább menve a Kittenberger utcán elhaladunk a Vízvezetéki Gépház 
és Viziközmű Múzeum épülete előtt. A patak túloldalán találjuk a Davidikumot, ami 
egy gyönyörű park közepén álló klasszicista épület. Eredetileg Dávid árvaházának ne-
vezték. Névadója, alapítója Zsolnay Dávid, aki a Veszprémi Káptalan kanonokja volt.

Az utunkba eső kis parkok, terek fái, bokrai jó néhány madárfajnak adnak ott-
hont. Közéjük tartozik az erdei pinty is. Fiókái nevelése során 14 napon keresztül 
fehérjében dús rovartáplálékkal eteti az apróságokat, hogy minél előbb megnőjenek. 
A fészket elhagyó fiókák mageleségre történő átszoktatása a hím feladata. Bár ez nem 
mindig jár osztatlan sikerrel.

A Séd partján a Patak tér és a Jókai utca találkozásánál haladt az a fontos kereske-
delmi útvonal, amely Buda–Székesfehérvár, illetve Bécs és Itália irányába húzódott. 
A Séd hídjánál lehetett ezt az utat biztonságosan ellenőrzés alatt tartani és az átmenő-

Apa	kérek	enni!	
Veszprém,	2019.	május	16.

„Ez,	mi	ez?”
Veszprém,	2019.	május	16.
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ket megvámolni. Nem véletlen, hogy itt alakult ki Veszprém első (már az 1055. évi ti-
hanyi apátság alapítólevelében említett) piactere, amit a korabeli források „Beszédkő” 
néven említenek. Nevét a várhegy Beszédkő nevű sziklájáról kapta, amely alkalmas 
volt arra, hogy onnan szóljanak a vásári sokasághoz, mivel a vásárnapok egyben tör-
vénynapok is voltak.

A Patak térről folytatjuk utunkat, áthaladunk a Miklós utcai házak kertjei és a 
patak által határolt labirintus szerűen elrendezett kis parkon, hogy megérkezzünk a 
Margit-romhoz. Itt található a Szent Katalin gótikus zárdatemplom maradványa, amit 
a veszprémiek Margit romként ismernek. A templom valójában Alexandriai Szent Ka-
talinról kapta a nevét, akit keresztény hite miatt fejeztek le. A templomot a domonkos 
rend építette, akik 1217-ben telepedtek meg Veszprém ezen részén. Ezt követően a 
terület a Szent Katalin szeg nevet viselte. Az történelmi tény, hogy IV. Béla királyunk 
és felesége a mongol veszedelem elhárításához kért mennybéli segítség ellentétele-
zéseként egy gyermekét ajánlotta fel. Így került 1246-ban Margit hercegnő 4 évesen 
Veszprémbe. 1252-ben, 10 évesen kerül el innen. 300 évvel később a kolostort az 
apácáknak is el kell hagyniuk Veszprém török kézre kerülése miatt.

Mivel a környék kiskertjei bővelkednek öreg gyümölcsfákban, kedvelt fészkelő-
helyei ezek a különböző harkályfajoknak. A tojó éppen kirepülésre szeretné rábírni 
fiókáját, ami ezen a napon nem sikerült, de másnapra a csemete összeszedte bátorsá-
gát és megismerkedett a nagyvilággal. Az elhagyott harkályodúkban aztán más ma-
darak költenek a következő években, közéjük tartozik a csuszka. Az ő odú foglalását 
onnan ismerhetjük fel, hogy a berepülőnyílást sárral ügyesen körbe tapasztja, ezáltal 

A	„Beszélőkő”	a	korabeli	Méz	Rádió.
Veszprém,	2020.	május	30.
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leszűkíti, hogy az a saját testméretének 
feleljen meg.

A Szent Katalin szeg felett magaso-
dik a Benedek hegy. 1593-ban Szinán pasa tüzérsége a végső roham előtt innen is lőtte 
a várat. A vár ekkor szenvedte a legnagyobb pusztítást. 1552- 1683 között a vár és a 
város tízszer cserélt gazdát. A Benedek hegy nyugati oldalán látható meredek szikla-
falat az öngyilkosok sziklájának is nevezik. A kilátástalan helyzetbe került emberek 
innen vetették magukat a mintegy 50 méteres mélységbe, majd a szikla alatt elhelyez-
kedő ház kövezett udvarán aztán halálra zúzták magukat. Az ott élő háztulajdonost 
mélységesen felzaklatták a történések és a velük járó hatósági vizsgálatok. Ezért cse-
lekvésre szánta el magát, és az udvarra több kocsi szalmát hozatott. Így aki ezután a 
mélybe vetette magát, gazdagabb lett egy szörnyű élménnyel, de néhány zúzódással, 
ficammal megúszta a dolgot. Ezzel kapcsolatos, egy helyi szájhagyomány, amely sze-
rint a Benedek hegy felett hangosan panaszkodó fecskék ezeknek az öngyilkosoknak 
a lelkei lennének. 

Veszprémben három fecske fajjal 
találkozhatunk. A füsti és a molnárfecs-
kék a családi házas övezetet részesítik 
előnyben, míg a sarlósfecskék inkább a 
lakótelepeken találnak otthonra. Sajnos 
mindhárom faj létszáma mára a korábbi 
létszám felére esett vissza. 

A Benedek hegyet megkerülve a va-
lamikori Sárszeg területén járunk, ez a 
Benedek hegytől keletre eső területet 
foglalja magában. Idetartozik az Úrkút 

Nagy	fakopáncs	(Dendrocopos	major)-		
tojó	és	fiókája.	Veszprém,	2020.	június	9.

Vándorútra	gyülekező	füstifecskék	
(Hirundo	rustica)	Buhim	völgyben	
Veszprém,	2019.	augusztus	19.

Csuszka	(Sitta	europaea)
Veszprém,	2019.	április	22.
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sétány, a Szerelem sziget szépen parkosított területe, valamint a Tobak utca házainak 
és szabadidő kertjeinek gyümölcsösei. Az utca neve a török kor emlékét őrzi. A to-
bakok bőrkikészítő mesterek voltak. Kecske, birka, a juh és a bárány nyers bőréből 
készítették a finom kordován és szattyánbőröket. A Benedek hegy keleti oldalán török 
temető volt.

A patak part kedvelt élőhelye a feketerigónak. Ez a madárfaj 200 évvel ezelőtt 
kezdte meg azt a folyamatot, amikor erdei madárból városlakóvá vált. Kedves lénye, 
éneke hamar közkedvelté tette. Sokan tartották kalitkamadárként is. A feketerigó al-
kalmazkodási folyamata napjainkban is tart, az eddig vándorló madár egyre nagyobb 
létszámban marad állandóan a területen. Akik ezzel a fajjal foglalkoznak, a következő 
kérdésekre keresik a választ. A feketerigó teljes faja megváltozik vagy kettéválik a 
faj? Ez a változás külsőségekben is megnyilvánul majd? Ma még nem tudjuk a vá-
laszt. Az viszont tény, hogy ahogy a veszprémi rigóknál is tapasztaljuk, egyre több 
madáron jelennek meg fehér foltok. Ez a részleges pigmenthiány jelenthet genetikai 
rokonságot, de jelenthet a városi területhez történő alkalmazkodást is. A  feketerigó 
hím, egy nagyjából 100 forintosnyi fehér folttal a hátán, éppen a fiókái számára gyűjti 
szorgalmasan a táplálékot.

A tojón már sokkal több fehér folt látható, éppen ezért esetlegesen összekeverhető 
az énekesrigóval. Ezért is célszerű fotót készíteni róluk, még ha az gyenge minőségű 
is, mert otthon alaposan meg tudjuk figyelni és a szakkönyv segítségével el tudjuk 
dönteni, kivel is találkoztunk a túránk során.

A Sárszegnél kell megemlékeznünk arról is, hogy többen a Veszprém név eredetét 
egy valamikor itt található kúttól a „Weisbrunntól” (Fehér kút) származtatják.

Túránk végállomása az úgynevezett keleti kapunál fekvő Püspöki pihenő, amely 
ma városi rendezvényeknek ad otthont. Én azonban azt javaslom, tegyünk egy száz 
méteres utat még az Árpád utcáig, ahol egy madártani ritkaságnak lehetünk szemtanúi. 

Feketerigó	hím	(Turdus	Merula)
Veszprém,	2020.	július	25.

Feketerigó	tojó	(Turdus	Merula)
Veszprém,	2020.	július	26.
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A fehér gólya valamikor az ártéri erdők lakója 
volt és főleg hallal táplálkozott. Ezt az életmó-
dot adta fel, amikor egyre közelebb költözött az 
emberhez. Táplálékát pedig rovarok, kisemlősök, 
hüllők és kétéltűek alkották. Az ember és a gólya 
közt egyre mélyebb barátság szövődött. A ma-
dár a fészkét előbb a gazdasági épületek tetejére, 
majd az épületek kéményére rakta. A falvak la-
kóinak nagy büszkesége volt, ha a házuk tetejére 
gólyamadár költözött. Kedves madarunk megje-
lent a népdalokban, nagy költőink (Arany János, 
Petőfi Sándor) versben énekelték meg őket. Vala-
mikor az 1960-as és’70-es években a madár villa-
nyoszlopokra helyezte át fészkeit. Hogy az egyre 
sűrűbben előforduló áramütés általi halálokat 
elkerüljék, a Madártani Egyesület és az Áram-
szolgáltató traverzeket készítettek a fészkek alá. 

Veszprémben is egy ilyen villanyoszlop 
ad otthont egy gólyapárnak. Szakközép-
iskolás korom óta figyelem az itt költő 
gólyapárt. Rájuk Terray Gyula tanár úr 
hívta fel a figyelmemet, aki azóta is rend-
szeresen tájékoztat, ha valami érdekeset 
tapasztal a fészek környékén.

Énekesrigó	(Turdus	philomelos)	
Veszprém,	2020.	május	14.

Fehér	gólya	(Ciconia	ciconia)
Veszprém,	2019.	június	30.

Cseperedik	a	babafuvarosok	újabb	
generációja.	Veszprém,	2019.	június	16.
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A mai kor emberének nagy igénye, hogy közel érezze magához a természetet. Va-
lami oknál fogva, nyugtatólag, pihentetőleg hat számára, ha csak néhány órára is an-
nak közelébe kerülhet. Ezért is örök érvényűek dr. Vertse Albert 1941-ben megjelent 
kötetének gondolatai.  „Ahol	az	életnek	valami	nyoma	van,	ott	a	madár,	ha	csak	rövid	
időre	is,	megjelenik.	Azért	mondja	a	közmondás:	ahol	még	a	madár	sem	jár. […], ami 
azt	jelenti,	hogy	kietlen,	kopár	vidék	az,	nem	embernek	való!”	

Kijelenhetjük, Veszprém ennek az ellenkezője, hiszen egy madárparadicsom.
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