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A Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület l979-ben indította az év
madara programot. Ebben az esz-
tendõben a rozsdafarkúak védelmére
kívánják felhívni a figyelmet, amelyek a
rigófélék népes családjába tartoznak.
Hazánkban két fajuk honos, a házi és a
kerti rozsdafarkú. Nevüket rozsdavörös
farktollaikról kapták, amely mindkét
nemre jellemzõ.

Veréb nagyságú, de annál karcsúbb
madarak. A házi rozsdafarkú hímjének
feje és melle fénytelen fekete, háta sö-
tétszürke színû, míg a tojók tollazata
egyszerû szürkésbarna. Egykor csak
Európa déli részén fordult elõ, majd fo-
kozatosan észak felé terjeszkedett. Így
Dél-Angliában csak l923 óta költ. Ma
Európa nagy részén elõfordul, az észa-
ki részeket kivéve. Hazánkban a köves
hegyoldalakon, szõlõhegyeken minde-
nütt gyakori fészkelõ faj, éppen úgy,
mint a városokban és a falvakban. Költ
a nagyvárosok belsõ kerületeiben is.
Vonuló madár, amely dél-európai
telelõterületeirõl március második felé-
ben érkezik vissza. Jelenlétére egysze-

rû, kellemes éneke hívja fel a figyelmet.
Gyakran tartózkodik valamilyen
kiemelkedõ ponton, így háztetõn vagy
kéményen. Táplálékának zöme a kör-
nyezetében mozgó rovarok közül kerül
ki. Õsszel más rovarevõ madárhoz ha-
sonlóan elõszeretettel fogyasztja a feke-
te bodza termését. Õszi vonulása szep-
tember végén, októberben zajlik.

A házi rozsdafarkú európai és hazai
állománya is stabilnak tekinthetõ. Ma-
gyarországi fészkelõ állományát a szak-
emberek 50-60 000 párra becsülik. Vé-
dett madár, melynek természetvédelmi
értéke 2000 forint.

A kerti rozsdafarkú hímje az egyik
legszínesebb énekesmadarunk. Fejol-
dala és a torka fekete, a homloka fe-
hér. Hátoldala palaszürke, a melle és
az oldala narancsvörös. Egész Európá-
ban elterjedt faj, amely egyaránt elõ-
fordul sík és hegyvidékeinken. Mint
ahogy  neve is jelzi, az erdõvel borított
területek, parkok, hétvégi házakkal
tarkított szõlõhegyek, kertvárosok és
öreg ártéri erdõk fészkelõ madara. Ro-
konánál valamivel késõbb, április elsõ

felében érkezik vissza  Afrika trópusi
területeirõl, ahol a telet tölti. Mozgé-
kony, szinte nyugtalan természetû ma-
dár, amely egy fa hegyérõl vagy kerí-
tésoszlopról figyeli a körülötte nyüzs-
gõ rovarvilágot. Éneke változatosabb,
dallamosabb, mint a házi rozsdafar-
kúé, amelybe más madarak énekét is
beleszövi. Õszi vonulása már augusz-
tus végén megkezdõdik.

A kerti rozsdafarkú állománya szinte
egész Európában csökkenõ tendenciát
mutat, ezért is sorolták a sérülékeny fa-
jok kategóriájába. Hazai állományát 8-
12 000 párra becsülik a szakemberek.
Védett madár, természetvédelmi értéke
10 000 forint.

Ha akarunk, az év madarain magunk
is segíthetünk. Azokon a helyeken ahol
a korábbi években megfigyeltük, C tí-
pusú, elöl félig nyitott madárodú kihe-
lyezésével segíthetjük elõ megtelepe-
dését mindkét fajnak. A téma iránt
érdeklõdõk az Élet és Tudomány ha-
sábjain  olvashatnak bõvebben az év
madarairól.

Andrési Pál

2004 – az év madarai a rozsdafarkúak

Az Állami Erdészeti Szolgálat, a Magyar
Tudományos Akadémia Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete, a Természet-
védelmi Hivatal és a WWF Magyaror-
szág együttmûködésével munkacsoport
jött létre a hazai erdõssztyeppek védel-
me érdekében.

Az erdõspuszták nálunk éppúgy jel-
zik a fás növények természetes elterje-
désének határát, mint az északi tajga-
tundra átmenet, vagy a hozzánk már
nem is olyan távoli magashegységi fa-
határ, igaz, az elõbbi esetben a nyári
csapadék és alacsony relatív páratarta-
lom, míg az utóbbiaknál a rövid
tenyészidõ a korlátozó tényezõ. Vala-
mennyi küzdelmi zónára jellemzõ a fák
lassú növekedése, girbe-gurba alakja,
az állomány kiterjedt horizontális és
vertikális tagoltsága. Ez a tájnak külön-
leges esztétikát kölcsönöz, melyet szá-
mos romantikus festõ megörökített. Egy
lélektani kutatás eredménye kimutatta,
hogy a vizsgált személyek az eléjük he-
lyezett fotókból, amelyek a sivatagtól
kezdve a füves pusztákon át a zordon
fenyvesekig különbözõ természetes táj-
képeket ábrázoltak, szinte mindig az

erdõssztyeppszerû füves-fás képeket
jelölték meg a legbarátságosabbnak,
legotthonosabbnak. A tudósok egyéb-
ként ezt azzal indokolták, hogy az em-
beriség a fás szavannákról származik.
Tény, hogy kertjeinket, parkjainkat is
ennek az ideálnak megfelelõen próbál-
juk kialakítani. Az ilyen természetes te-
rületek magas rekreációs és idegenfor-
galmi lehetõséget rejtenek magukban. 

Természetes erdõspuszták tõlünk
északra és nyugatra már csak elvétve
fordulnak elõ, mivel az éghajlati és a ta-
lajviszonyok itt többnyire lehetõvé te-
szik a zárt erdõk kialakulását. Osztrák
szomszédaink évrõl évre sok pénzt és
munkát fordítanak a szinte kizárólag
másodlagosan (legeltetés által) kialakult
erdõssztyepp-maradványaik záródásá-
nak megakadályozására. Bár hazánk
területébõl ez az erdõcsoport, amely a
sziki, homoki és lösztölgyeseket foglalja
magába, egykor 23%-ot tett ki, mára a
mezõgazdasági mûvelésbe vonás követ-
keztében mindössze 0,3%-ban van jelen
(Bartha, 2001). Az erdészek nagy része
sem nézte jó szemmel a hagyományos
erdõgazdálkodási módszerekkel nehe-

zen kezelhetõ és felújítható, alacsony
záródású, csekély fatömeget produkáló
állományokat, így azokat gyakran akác-
ültetvényekre cserélték. Ez a folyamat
még ma is tart, bár az ilyen akácosok fa-
termése a legtöbb esetben szintén lema-
radt a magasra tûzött elvárásoktól. A ter-
mészetismerõ közönség számára külö-
nös látvány, ahogy a történelmi játék-
filmben a honfoglalók négyzethálósan
ültetett akácfiatalosok között terelik a
szürkemarha gulyát. 

Az Állami Erdészeti Szolgálat mun-
káját támogató munkacsoport célja
ezen erdõrészleteknek az Országos
Erdõállomány Adattárba történõ be-
jegyzése, és sajátos szukcessziós dina-
mikájukat figyelembe vevõ kezelési
irányelveik kidolgozása. A kijelölt
erdõssztyeppek megfelelõ kezelése ér-
dekében fontos feladat az erdõtervezés
és felügyelet néhány szabályának pon-
tosítása is. 
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