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KELET-MAGYARORSZÁGI SZÉKILILE (CHARADRIUS
ALEXANDRINUS L., 1758)-POPULÁCIÓK VIZSGÁLATA

Dr. Sterbeíz István

Abstract

Sterbetz, I. (1998): Population studies on Kentish Plover (Charadrius

alexandrinus L. , 1758) in eastern Hungary. Aquila 103-104, p. 41-46.

The population changes of eighteen different Kentish Plover [Charadrius

alexandrinus) populations in eastern Hungary were evaluated between 1940-1974 and

causes for population declines discussed. A total of 78% of the studied populations

became extinct. The disappearance of these breeding birds always corresponded in

time with changes in habitats (termination of grazing by sheep, use of artificial

fertilisers and pesticides, introduction of alien grass species on plant associations,

flooding or ploughing of breeding sites).

Key words: Charadrius alexandrinus, population decline, agriculture. Hungary.

Bevezetés

A széki lile európai fogyatkozása egy évszázadnál is régebbrl ismert, és annak okai,

meg a veszélyeztet tényezk fontossági sorrendje eltérk az egyes élhelyeken

{Rittinghaus & Walters in: Glut: von Blotzheim et al. 1975). A jelent tükröz, hazai

helyzetképet jórészt a Duna-Tisza közén végzett vizsgálatokkal Székely (1991, 1992 és in

prep.), valamint Székely és munkatársai (Székely & Lessells 1993; Székely et al. 1993;

Székely et al. 1994; Székely & Williams, 1995) rajzolták meg. Egy korábbi idszakot érint

adataimmal az idézett tanulmányokhoz kívánok további kiegészítésekkel szolgálni.

A Délkelet-Alföldhöz fzd madártani vizsgálataim a széki lile magyarországi

területfoglalásának egyik legjelentsebb régióját is fedik. E terület egyik kiemelkeden

népes állományának, a Vásárhelyi-pusztán fészkelknek 1951-1980 közötti alakulását

korábban értékeltem (Sterbetz, 1992). E vizsgálat folytatásaként tekintem át további 18,

kevésbé népes állomány sorsát az 1940-1974 közötti idszakból azzal a szándékkal, hogy a

károsító tényezk nem teljességet jelent feltárásával az adott lehetségekhez igazodva

szolgáljam a természetvédelem gyakorlatát.

Anyag és módszer

Az 1. és 2. táblázatokban felsorolt populációk mindegyike egykor legeltetett, rövidfüv

szikespusztákon fészkelt, a 3. táblázatban ismertetett növénytársulásokban.
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A 34 évre terjed adatgyjtemény nem értékelhet egységesen, mert annak az 1947

eltti idszakát csak egykori becslések alapján, emlékezetbl idézhetem. Az 1974-ig

terjed, további éveket azonban már 175 számlált fészkelöpár, és a Máthé (1960), valamint

Bodrogközy (1974, 1980) által leírt növénytársulások tényeibl vizsgálhattam. Napi

munkám során folyamatosan kapcsolatom volt az egyes élhelyeken tevékenyked

mezgazdasági üzemekkel, így a legelök jellegének változásait összevethettem a székilile-

állományok alakulásával.

Naplójegyzeteimbl egyrészt arra kerestem választ, hogy az egymástól kisebb-nagyobb

távolságokban elszigetelve költ populációk fogyatkozása mennyiben kötdik

idszakokhoz, másrészt miként illeszthetk ehhez a legelgazdálkodás belterjesedésének

jelenségei.
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