
114 Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 4. szám (2001. április)

A Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület minden évben védelmi
akciókat szervez egy-egy madárfaj
megismertetése és megóvása érdeké-
ben. 2001-ben választásunk a bíbicre, a
nedves rétek, szikesek jellegzetes, gya-
kori madarára esett.

A tavaszi szelek szárnyán megérkez-
nek hazánkba vándormadaraink. A leg-
korábban visszaérkezôk egyike a bíbic.

Gyakran még vékony jégablak fedi a
ködös hajnalokon a tócsákat, a szikese-
ken, folyókat kísérô réteken, mezôgaz-
dasági területeken azonban már több
ezer madár mozog.

A legtöbb közülük seregély, de
amint közeledünk a madárcsapat felé,
meghalljuk a bíbicek jajongó kiáltását
és rövidesen csapongó röptükben is
gyönyörködhetünk. A csapat együtt
mozog, lekerekített szárnyakról, fekete-
fehér színûkrôl megismerhetjük a bíbi-
ceket.

Egy-egy alkalmas élôhelyen több
száz, több ezer madár is átvonulhat.
Egyébként a hangja után kapta a nevét
is: „bí-bic, bí-bic”.

Herman Ottó szerint a régiek pász-
torkutya néven is ismerték, „mert ha
megszólal, biztosra vehetô, hogy ember
vagy kutya van a közelben”.

Vonulás idején a középhegységek
nagyobb patakjait kísérô réteken is
elôfordulhat. Az Alföldön gyakori, de

északi folyóink mellett sem ritka fész-
kelô.

Becslések szerint hazánkban
50–100 ezer pár bíbic fészkel. Nem rit-
ka madár tehát, de a Magyar Madárta-
ni és Természetvédelmi Egyesület ter-
ve az év madara kiválasztásával nem
elsôsorban az, hogy a ritka fajokat he-
lyezze elôtérbe.

Sokszor egy gyakorinak mondott
madárral kapcsolatos védelemrôl is be-
szélnünk kell, hiszen ne feledjük, a ha-
ris is gyakori volt egykor, ma pedig vi-
lágszerte veszélyeztetett madárfaj. Nem
véletlenül említettük meg a harist. Vo-
nulás idején a bíbic is elôszeretettel ke-
resi fel a folyóvölgyeket kísérô nedves
réteket, elöntött szántókat. A fészkelôk
is ezeken a területeken maradnak. Mi-
vel egész Európában csökkennek a vi-
zes élôhelyek, ezért fontos feladatunk
azok megóvása. A bíbic jelenléte a vo-
nulás és a fészkelés idején a lakóhe-
lyünk határában azt jelenti, hogy érde-
mes nagyobb figyelmet fordítanunk ar-
ra a területre.

Egyesületünk a védelmi év során
egy országos felmérô programot szer-
vez, amellyel kapcsolatosan minden
érdeklôdônek szívesen nyújtunk felvi-
lágosítást.

Reményeink szerint a bíbic védelmé-
nek az éve a nedves rétek védelmének
a fontosságára is felhívja a figyelmet.

A Bíbic Védelmének Éve

A Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület (MME) tagjai az elmúlt na-
pokban több helyen észlelték a Skandi-
návia legészakibb tájain fészkelô csont-
tollúak kisebb-nagyobb csapatait.

A csonttollú seregély méretû, lilás-
barna színû madár. Feje tetején egy jel-
legzetes tollbóbita (búb) látható. Nevét
a szárnytollait díszítô piros és sárga sza-
rulemezekrôl kapta. Hangja jellegzetes:
magas „szirr”.

Magyarországon téli vendég. Nálunk
telelô csapatait parkokban, kertekben is
meg lehet pillantani, amint a fákon ma-
radt almát, különbözô cserjék bogyóit
csipegetik. A nagyobb városok parkjai-
ban is megjelennek.

Inváziós madár, ami azt jelenti, hogy

bizonyos idôközönként nagyobb szám-
ban özönlik be a Kárpát-medencébe,
de egyes években nem jelenik meg ná-
lunk. Utolsó nagyobb inváziójáról
1946–47-ben tudósítottak.

Nagyobb inváziója a legújabb idôk-
ben nem volt, és az elmúlt kilenc évben
csak nagyon ritkán került szem elé.

Idén az elmúlt évekhez képest több
madár jelent meg nálunk, fôként ha-
zánk északi vidékein figyelik meg több
tíz, esetleg száz példányos csapatait.

A madarászok folyamatosan észlelik
az újabb csonttollú csapatok érkezését
és kíváncsian várják, hogy az idei év be-
kerül-e a nagy inváziós évek sorába.

Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület

Ritkán látott északi madár-
vendégek hazánkban

Tizenkét 
erdômérnök...
Ember az erdôért címmel nonprofit
rendszerû, kiemelten közhasznú szer-
vezetet hoztak létre tegnap megyénk
székhelyén, a Vadex Mezôföldi Rt.
székházában.

Az alapító tagok több mint húszan
vannak, közülük – aki tegnap késô dél-
után jelen volt az egyesület alapításánál –
tizenketten okleveles erdômérnökök.
Van ezenkívül az alapítók sorában orvos,
alpolgármester, országgyûlési képviselô,
környezetvédô szakember, 4 pedagógus,
óvoda, iskola és még sokan mások.

Az egyesület szûkebben meghatáro-
zott célját lényeglátóan Balsay Miklós, a
Vadex Rt. vezérigazgatója fogalmazta
meg rövid megnyitójában, miszerint:
akaratot és erôt egyesíteni egy nemes cél
érdekében, kapcsolatrendszerünket
hasznosítva elôbbre jutunk, mintha mind-
ezt külön-külön, egyénenként próbál-
nánk meg.

Azt is mondhatjuk, ez is egyfajta lobby-
zás, ám kivételesen jó és nemes célért
történik.

A bôvebben megfogalmazott és az
alapszabályban lefektetett és tegnap elfo-
gadott cél pedig: a környezetvédelem,
természetvédelem, erdôvédelem és a tar-
tamos használat bemutatása; az emberek
helyes környezetvédelmi tudatának for-
málása; az élô természeti környezet leg-
fontosabb elemének, az erdei élet közös-
ségének bemutatása, a fiatal generáció-
val való folyamatos kapcsolattartás, kom-
munikáció, s ezáltal egy tudatos környe-
zetvédelmi szemlélet kialakítása, vala-
mint a felszín feletti és alatti vízfolyások,
tavak megóvása.

Mindehhez hozzávették még a tagok
Balsay Istvánnak, az Országgyûlés terü-
letfejlesztési bizottsága elnökének javas-
latát, miszerint az erdészeti pályára való
orientálás, az erdôk szeretetére való ne-
velés sem elhanyagolható.

A tevékenység folytatásának helye
Magyarország, különös tekintettel a kö-
zép-dunántúli régióra.

Az egyesület elnökének az alapítók
Emmerlingné Kôhler Mariettát választot-
ták, titkár Katonáné Gombás Katalin lett,
gazdasági vezetôként pedig Lautner Pé-
terné kapott bizalmat. A felügyelôbi-
zottság elnöke Radetzky Jenô, tagjai pe-
dig Cser Palkovics Ferenc, illetve Kling
István.

G. G.
Fejér megyei Hírlap


