
TERMESZÉT

LIPCSEY IMRE

A tiszafüredi madárrezervátum

A védőtöltésekkel határolt 2500 hektáros természetvédelmi terület a Tisza-tó és a
Tiszafüredről Poroszlóra vezető vasútvonal közé eső terület északkeleti felét foglalja el.
Tengerszint feletti magassága 88—90 m között változik és fokozatosan lejt részben
délnyugati, részben nyugati irányban. Térszíni bemélyedéseket a folyó, a patakok és
csatornák medrei, valamint a holtágak különböző mértékben feltöltődött medrei
képeznek. A terület délkeleti szélén kanyarog a Tisza, északnyugati szélén pedig az
Eger-patakot találjuk, amely felveszi a Tiszavalk felől érkező Nyárád-ér vizét. A
Tiszából két mesterséges csatornát nyitottak a jobb parton és egyet a bal partoa hogy
gyorsabban cserélődjön a víz a tárolótérben.

A víztárolóban áprilistól decemberig mintegy két méterrel magasabb vízszintet
tartanak a télinél, így a terület nyugati felét nyáron összefüggő víz borítja. A keleti
felén kubikgödrök, holtágak, mocsaras területek és nagyobbrészt bozótosokkal,
kisebbrészt erdővel borított szárazulatok találhatók. A morotvák (a Szartos. a
Nagy-Morotva, a Háromágú, a Hordódi-Holt-Tisza és a Kerektó) a tárolóban is
megtartották a medervonalukat, többé-kevésbé jól elkülönülnek a környezetüktől.

A terület éghajlata szélsőségekre hajlamos, nyáron a 30 °C feletti, télen a —20 °C
alatti hőmérsékleti értékek sem ritkák. Az évi középhőmérséklet —10 °C körül alakul,
a csapadék összege alig éri el az 500 mm-t. A területen váltakozva érvényesül az
északkeleti száraz kontinentális és az északnyugati nedves óceáni légtömegek hatása.

Dolgozatomban az 1978. évi ártérduzzasztást követően kialakult élőhely típusok
madárvilágát1 mutatom be, az 1978 és 1988 közötti (11 év) adatgyűjtések alapján. Az
adatok nagy része saját megfigyeléseim eredménye, kiegészítve az irodalmi jegyzékben
felsorolt munkák szerzőinek ide vonatkozó adataival.

A rezervátum a Hortobágyi Nemzeti Park területe és európai jelentőségű
madárélőhely.2 Szigorúan védett, csak kísérővel és csak korlátozottan látogatható.

Élőhelyek és a madárvilág

1. A Tisza és a szakadó partfal

A folyó és a mesterségesen kialakított öblítőcsatornák meredek partfalában költenek
a partifecskék, néha több százas telepekben, és gyarapodik a jégmadarak állománya is.
Az árvizek és a duzzasztás vízszintingadozásai azonban veszélyt jelentenek számukra,
mert elöntéssel fenyegetik költőüregeiket. Táplálkozóterületként a Tisza vízfelszíne és

160



Lipcsey Imre: A tiszafüredi madárrezervátum

161



TERMESZÉT

medre főként telente válik jelentőssé, amikor már a nyugodtabb vizek befagytak.
Ilyenkor itt telelnek a búbos vöcsök, a szürke gém, a nagy kócsag, a dankasirály egyes
példányai. Előszeretettel tartózkodnak télen a Tiszán a récefélék, főleg a kerceréce és
a nagy bukó, de előfordult a hegyi és a jegesréce is. Hasonló téli táplálkozó terület az
Eger-patak, ahol a &/s 6«&ó, a bütykös ásólúd és a bütykös hattyú is előfordult. Nagy
madártömegeket azonban sem a Tisza, sem az Eger-patak nem tud eltartani, sem
vonuláskor, sem télea

Egyedülálló eset, hogy az 1983—84 és az 1984—85-ös évek telén a Tisza-part egy
napsütötte szélcsendes szakaszán 20—24 példány bakcsó telelt. 1985 február hó közepén
a —20 °C alatti tartós hideg hatására a Tisza vize is hetekre befagyott. így a táplálék
nélkül maradt madarak pár hét alatt elpusztultak. Azóta bakcsók telelését nem
tapasztaltam a területen.

2. Morotvák és hínárosok

A mély morotvák vize többnyire áll, vagy csak lassan áramlik. A vízfelület egy
részét, főleg a széleit, lebegő és gyökerező hínártársulások (súlyom, tündérrózsa,
rucaöröm, békatutaj) borították be. Hasonló hínárosok alakultak ki a gyékényesekkel,
nádasokkal védett vízszéleken és ott, ahol a kiirtott erdők famaradványaiból
uszadékszigetek jöttek létre, melyeken több száz pár dankasirály és kisebb számban
küszvágó csérek költenek. A holtágak hínárosain elvérve néhány pár fattyúszerkö is
lefészkelt. Itt táplálkoznak a vízityúkok, szárcsák és üstökösgémek, továbbá a szerkök,
sirályok és úszórécék, őszi vonuláskor előfordult a feketenyakú vöcsök is.

3. Gyér növényzetű síkvizek

Összefüggő, kb. 6000 hektáros síkvíz terül el a Szartos morotva és az Eger-patak
közötti részen (Dühöslapos és a Bocskoros), továbbá a Fás-ér és a Nyárád-ér
háromszögében (Darvas), kb. 100 hektáros nagyságban. Ezekre a vizekre jellemző, hogy
a duzzasztás utáni vízborításuk sekély, az átlag mélység alig éri el az egy métert.
Általában növényzetmentesek, helyenként a vízben álló elszáradt fákat, kisebb
kákacsomókat vagy 10—20 négyzetméteres békaszőlő- és tündérfátyolfoltokat találunk.

Ezek az élőhelyek költőhelyként igen szegényesek. A lábon álló száraz fák
elágazásaiban dolmányos varjú rak fészket, melyet később a kabasólyom, a barna kánya,
ritkábban a vörös vércse vesz birtokba. A fák törzsén, a harkályok által készített
odvakban seregély és mezei veréb költ.

A síkvíz fészkelési időben főleg a telepesen költő kárókatonának és a dankasirálynak,
valamint a küszvágó csérnek biztosít táplálékforrást. A vizek sekélyebb részein a szürke
gém, a nagy és a kis kócsag, a fehér gólya és a kanalas gém táplálkozik. Vonuláskor
alaposan megnő a síkvizek madárforgalma. Nyár végén itt gyülekeznek a kárókatonák,
az úszórécék és a dankasirályok több százas, a nyári lúd több ezres csapatai, valamint
kisebb számban a búbos vöcskök. Ősszel érkeznek északról a nagy lilikek, a vetési hidak
és a récék tömegei. Velük egy időben megjelenik a réti sas néhány példánya, de itt
keresi táplálékát a halászsas is. A sekélyebb széli vizekben találnak jó táplálkozóhelyet
a szürke gémek, a gyülekező nagy kócsagok és godák, továbbá a cankók egy része.
Vonulás közben a fecskék sok ezres csapatai táplálkoznak a víz felett. Feltűnő a kis
sirály tavaszi átvonulása. Előfordult, hogy április végén 150 példányos laza csapatban,
a víz tükre felett alacsonyan repülve, szerkők módjára vadásztak a rovarokra.
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Ha a tavaszi duzzasztást később, az őszi vízleengedést korábban végzik, akkor
különösen változatos a madármozgalom e jelentős kiterjedésű iszapos területen. Ilyenkor
a bíbicek, godák, cankók és sirályok tömegein kivül a lilék, sárszalonkák és partfutók
mellett rövid időre megjelennek a darvak, gulipánok és elvétve a csigaforgatók csapatai
vagy egyes példányai is. De ha nincs iszapos, vizes felület, a tömeges madármozgás
elmarad.

4. Nádasok, gyékényesek

Összefüggő, nagy kiterjedésű nádast nem találunk, inkább kisebb-nagyobb
nádfoltokat, főleg a morotvák parti sávjában. Ide sorolhatjuk a nádfoltokhoz sokszor
csatlakozó terjedelmesebb gyékényeseket is, ami nagyon is jellemző a tározóra. A
nádasok állandó költőfajai: a kis, a búbos- és a vörös nyakú vöcsök (ez utóbbi az előzőtől
elkülönülve más helyen költ), a poegém, a bölömbika, a nyári lúd, a tőkés, barát- és
a cigányréce, a barna rétihéja, a guvat, a kis vízicsibe, a vízityúk, a szárcsa, a nádi
tücsökmadár, a nádirigó, a cserregő, az énekes, a foltos nádiposzáta és a kékbegy, de
költött a vörös gém és 1985-ben a nagy kócsag is.

A nádasok az őszi vonuláskor éjszakai pihenőhelyet biztosítanak a fecskék és a
seregély tömegeinek, téli táplálkozó helyet a barkóscinegének, a kék cinegének és sok
egyéb más fajnak.

5. Mocsárrétek, sásosok

Területünkön a Nagy-Morotva, a Hordódi-Holt-Tisza és a Tiszádi erdő között,
valamint a Hordódi-Holt-Tisza félszigetén találunk nagyobb mocsárrétet. Jellemző, hogy
a duzzasztás idején több-kevesebb víz áll a réten. Mint minden élőhely, úgy ez is
folyamatosan átalakulóban van a tároló területén — gyakran hátrányára. Több kisebb
foltszerű előfordulása is lehetséges más részekea

Itt költ elvétve a böjti, a kendermagos és a kanalas réce, a pettyes vízicsibe, gyakori
viszont a foltos nádiposzáta, a sárga billegető és a nádi sármány. Vonuláskor gyakran
észlelhető a sárszalonka, egyes cankófélék, a rozsdás csaláncsúcs, a réti és a
rozsdástorkú pityer. A mocsárrétek madármozgalmára is befolyással van az. hogy
vonuláskor milyen a terület vízborítása.

6. Száraz rétek

Maradványai még fellelhetők a Hordódi-Holt-Tisza szigetéa de a kaszálás vagy a
legeltetés elmaradása miatt és a duzzasztás hatására fokozatosan átalakulnak
mocsárrétekké vagy a gyalogakác (Amorpha fruticosa) terjeszkedése következtében
bokros bozótosokká. Száraz rétet találunk még az Eger-patak és a Nyárád-ér
háromszögében. Ide sorolhatjuk még a töltések kaszált oldalát is.

Az itt költő fajok a fácán, a búbospacsirta, a cigánycsaláncsúcs, az erdei pityer és
a sordély.

Táplálkozás céljából és vonuláskor jelenik meg itt a kék vércse, a fogoly, a fürj, a
haris, a réti fülesbagoly, a mezei pacsirta és a hantmadár. De gyakran táplálkozik a
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réteken a. fehér és & fekete gólya, a szalakóta, a búbosbanka, a zöld küllő, a dolmányos
és a ve/rá var/'ií, valamint a csóAw, a fos és nagy őrgébics és a pintyfélék néhány faja.

7. Erdők

A víztározó kialakítása miatt nemcsak a nemesnyárasokat irtották ki. hanem egy-két
kivételtől eltekintve minden erdőt. Azokból az erdőirtásokból, amelyeket a víz nem
öntött el, ma már 16—20 éves új erdők fejlődtek ki. Ezek főleg a Tisza mindkét partján,
a morotvák szegélyén, a töltés mentén és a Bulát szigeten találhatók. Faállományuk
főleg fehérfűzből, nyárfajokból, valamint kőrisfélékből áll.

A jelenlegi erdők legértékesebbje, a tölgy-kőris-szil magasártéri erdők maradványa,
a Tiszádi kocsányos tölgyes, korban különböző kőris- és nyárfával együtt.

Értékes az idős fűz-nyár ligeterdők Ecseny—Szajlai maradványa a Tisza bal partján,
valamint néhány idős fehérnyáras erdőfolt a Tisza és a Hordódi-Holt-Tisza között.
Faállományuk korban és fajban változatos, cserjeszintjüket szeder és csalán alkotja.

Az erdőben és az erdő szélén költenek a fekete gólya, a tőkés réce (odvas faüregben).
a héja, kabasólyom, az örvös galamb, vadgerle, a macskabagoy, az erdei fülesbagoly,
a szalakóta, a búbosbanka, a zöld küllő, a nagy és a kis fakopáncs, sárgarigó, szarka,
dolmányos varjú, szajkó, a szén- és a kékcinege, az őszapó, függőcinege, csúszka, a
rövidkarmú fakúsz, az ökörszem, az énekes és fekete rigó, kerti rozsdafarkú, fülemüle,
a vörösbegy, a berki tücsökmadár, alkalmilag a kerti géze, a halvány géze, a barátka,
a karvaly, a kerti, a mezei és a kis poszáta, a csilcsalp-füzike, a szürke légykapó, a
tövisszúró gébics, seregély, mezei veréb, zöldike, tengelice, erdei pinty és a
citromsármány. A kakukk is itt él, de gyakran lopja tojásait a nádiposzáták fészkébe.

Vonuláskor vagy teleléskor előfordul itt a karvaly, az egerészölyv, kerecsensólyom,
kis sólyom, a nyaktekercs, lép-, fenyő- és a szőlőrigó, a házi rozsdafarkú, J'itisz- és a
sisegő füzike, a sárgafejű és a tüzesfejű királyka, kormos és az őrvö.y légykapó,
szürkebegy, nagy és &/s őrgébics, meggy\>ágó, csíz, kenderike, zsezse, süvöltő,
fenyőpinty.

8. Erdei gémtelep3

Egy 1962-ben telepített fűzerdőben alakult ki az erdei gémtelep. Az 1978-ban
megkezdődött duzzasztás óta a fák egész évben — azóta egyfolytában — vízben állnak.
Az állandó vízborítás miatt a fák gyökerei nem jutottak oxigénhez. így fokozatosan
elszáradtak. Az átázott talajból a szélviharok egyre több fát döntöttek ki, csak a fák
töredéke maradt még állva.

A gémtelep költőfajai a kárókatona, a szürke gém, az üstökösgém, a nagy kócsag
(1984-ig), a kis kócsag, a bakcsó, a batla (1979-ben), a kanalasgém, a barna kánya, a
barázdabillegető, a mezei veréb, az erdei pinty. Itt tartózkodott, de nem költött a kis
békászósas, néha párban is.

Egyedülálló ritkaság, hogy a nagy kócsag, szokásától eltérően, a telepen, a fák
koronájában építette fészkét, költése 1974—1984 között ismert volt. Az erdőpusztulás
és a fészekkonkurencia miatt 1985-ben már nem költött a fákon.

Az 1980-as évektől a kanalas gémek és a kárókatonák állománya erősen
felszaporodott, ezzel párhuzamosan csökkent a kis kócsagok, a szürke gémek és a
bakcsók száma. Ez a tendencia folyamatos, már a kanalas gémek is fogyatkozóban
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vannak, a kárókatonák szinte egyeduralkodóvá váltak. A gémfélék zöme a fészektelep
melletti szórványfákra költözött ki. Az erdő fáinak ledőlése várható.

9. Az emberi környezet

Ide tartoznak az épületek, építmények és a hidak. Tiszafüred—Poroszló között négy
hidat, az Aponyháton épületeket, a rezervátum egyéb helyein fémcsőoszlopos
jelzőtáblákat találunk. Mindezek fészkelőhelyek lehetnek a balkáni gerle, a búbosbanka,
a búbospacsirta, a Jüstifecske, a széncinege, a barázdabillegető és a házi veréb részére.

Érdekességként említhető, hogy a hidakon a házi galambok elvadult példányai is
költenek.

Az észlelt madárfajok listája
(Faunalista)

Kis vöcsök (Podiceps ruficollis). Szórványosan, de rendszeresen költ. vonuló. Néha
áttelel.

Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis). Vonuláskor négy esetben észleltem.4

Búbos vöcsök (Podiceps eristatus). Rendszeres költőfaj, vonuló. A Tiszán néha áttelel.
Vörösnyakú vöcsök (Podiceps griseigena). Kis számban költ. Szónányos átvonuló/
Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus). 1981. szeptember 6-án hatos csapatát figyeltem

meg.6

Kárókatona (Phalacrocorax carbo). 1977-ben hat pár, azóta 200—400 pár költ. Vonuló."
Szürke gém (Ardea cinerea). Rendszeresen 20—60 pár költ, enyhébb teleken gyakran

áttelel.8

Vörös gém (Ardea purpurea). Elvétve költ, rendszeres táplálkozófaj. Vonuló.
Üstökösgém (Ardeola ralloides). Rendszeresen költ 20—50 párban. Vonuló.0

Nagy kócsag (Egretta álba). Fészkei 1971—1984 között európában egyedüli módon.
fák koronáiba épültek.10 1985-ben az állomány töredéke nádasban költött." A legtöbb
költőpár 40—45 körül volt. Vonuló, enyhébb teleken egy részük áttclel.

Kis kócsag (Egretta garzetta). Rendszeresen 50—150 párban költött, mára számuk
csökkent. Vonuló.12

Bakcsó (Nycticorax nyeticorax). Több száz párban rendszeresen költött, mára erősen
lecsökkent a számuk.13 1983—1984 és 1984—1985 telén 20—24 példány áttételessel
próbálkozott.14 Vonuló.

Pocgém (Ixobrichus minutus). Szórványos költőfaj.
Bölömbika (Botaurus stellaris). Kis számban költ, néha egy-két példány áttelel.
Fehér gólya (Ciconia ciconia). Gyakori táplálkozó.
Fekete gólya (Ciconia nigra). Egy pár költ, vonuló.15

Batla (Plegadis falcinellus). Egy pár költött 1979-ben.16 Táplálkozó példányai ritkán
megjelennek.17

Kanalasgém (Plaaatalea leucoooorodia). 1977-ben egy pár, azóta 200—300 pár költött.18

Vonuló.
Bütykös hattyú (Cygnus olor). 1987. február 22-én egy példányt figyeltem meg. Ritka

átvonuló.
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Nyári lúd (Anser anser). Rendszeresen költ néhány párban.19 Nyár végén több ezres
csapatban gyülekeznek. Vonuló, néha egy részük áttelel.

Nagy lilik (Anser albifrons). Ősszel hatezres csapatát is megfigyeltem. Átvonuló, néha
áttelel.

Kis lilik (Anser erythropus). Kisszámú átvonuló.
Vetési lúd (Anser fabalis). Változó számban vonul át, legnagyobb csapata 3000

példányból állt.
Indiai lúd (Anser indicus). 1987. április 4-én ötpéldányos csapatát figyeltem meg.20

Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna). 1982. március 227-én egy példányt figyeltem meg.21

Tőkés réce (Anas platyrhynchos). Rendszeresen költ, nagy csapatokban vonul át. egy
részük áttelel.

Böjti réce (Anas querquedula). Szórványos átvonuló, költése is előfordult.
Csörgő réce (Anas crecca). Néhány ezres csapatai átvonulnak, költése nem bizonyított.
Nyílfarkú réce (Anus acuta). Szórványos átvonuló.
Fütyülő réce (Anas penelope). Szórványos átvonuló.
Kendermagos réce (Anas strepera). Kisszámú átvonuló, költése is előfordult.22

Kanalas réce (Anas clypeata). Kis számban költ, gyakori átvonuló.
Barátréce (Aythya ferina). Nagy tömegekben vonul át. a tőkés réce után a

leggyakrabban költő réce.
Kontyos réce (Aythya fuligula). Rendszeres átvonuló néha nagyobb csapatokban is.
Cigényréce (Aythya nyroca). Néhány párban rendszeresen költ, szórványos átvonuló.
Hegyi réce (Aythya marila). Egy példányát észleltem a Tiszán 1984. február 19-én."
Kerceréce (Bucephala clangula). Késő őszi, kora tavaszi átvonuló. Egyre gyakrabban

észlelhető.
Jegesréce (Clangula hyemalis). Egy példányát észlelték 1983. december 17-én a

Tiszán.24

Kis bukó (Mergus albellus). Kis csapatai egyre többször fordulnak elő ősszel és
tavasszal.

Nagy bukó (Mergus merganser). Kis számban és ritkán fordul elő. főleg a Tiszán.
Örvös bukó (Mergus serrator). Egy példányát észleltem 1985. február 3-án az

Eger-pataknál.
Barna kánya (Milvus migrans). Két pár költ évente.25

Héja (Accipiter gentilis). Három pár költ évente.
Karvaly (Accipiter nisus). Csak téli vendég.
Egerészölyv (Buteo buteo). Rendszeresen vonul, egy pár költése alkalmilag előfordult.
Gatyás ölyv (Buteo lagopus). Csak téli vendég.
Törpesas (Hieraaétus pennatus). Egy példányát figyeltem meg 1983. május 29-én.

Szintén egy példányt észleltek 1984. július 15-én.20

Kis békászósas (Aquila pomarina). Egy-két példányát megfigyeltem 1977 nyarán és
1979. május és szeptember között többször. Azóta nem észleltem.

Réti sas (Haliacetus albicilla). Rendszeres téli vendég, de már ősszel is érkezik.
Kékes rétihéja (Circus cyaneus). Téli vendég.
Barna rétihéja (Circus aeruginosus). Rendszeresen költ 2-3 párbaa ősszel átvonul.
Kígyászölyv (Circaétus gallicus). Egy példányt figyeltem meg 1987. április 4-én.
Halászsas (Pandion haliaé'tus). Szórványos átvonuló.
Kerecsensólyom (Falco cherrug). Rendszeresen észlelhető egy-egy példányban, költött

is.
Kabasólyom (Falco subbuteo). Néhány párban rendszeresen költ. Vonuló.
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Kis sólyom (Falco columbarius). Téli vendég.27

Kék vércse (Falco vespertinus). Ritkán fordul elő.
Vörös vércse (Falco tinnunculus). Ritkán költ.
Fogoly (Perdix perdix). Elvétve fordul elő.
Fürj (Coturnix coturnix). 1984. május 25-én észleltem.
Fácán (Phasianus colchicus). Szórványos fészkelő.
Daru (Grus grus). Szórványos vonuló.
Guvat (Rallus aquaticus). Szórványosan költ.
Haris (Crex crex). 1979. július 30-án észleltem.
Kis vízicsibe (Porzana parva). Kis számban költ.
Pettyes vízicsibe (Porzana porzana). Elvétve költ.
Vízityúk (Gallinula chloropus). Rendszeresen költ.
Szárcsa (Fulica atra). Gyakori fészkelő, vonuló.
Túzok (Otis tarda). Egy-egy példány átrepült a területen 1987. január 30-án és március

23-án.
Csigaforgató (Haematopus ostralegus). Ötpéldányos csapatát figyeltem meg 1981.

június 26-án.28

Bíbic (Vanellus vanellus). Néha nagy csapatokban vonul át. Legnagyobb csapata 600
példányos volt.

Ujjaslile (Pluvialis squatarola). 1982. október 17-én 9 példányt figyeltem meg.2ű

Aranylile (Pluvialis apricarius). 1982. november 14-én 7 példányt figyeltem meg.30

Parti lile (Charadrius hiaticula). Ritka átvonuló.
Kis lile (Charadrius dubius). Ritka átvonuló.
Kis póling (Numenius phaeopus). Kisszámú átvonuló.
Nagy póling (Numenius arquata). Kisszámú átvonuló.
Goda (Limosa limosa). Nagy csapatokban vonul át.
Füstös cankó (Tringa erythropus). Gyakori vonuló.
Piroslábú cankó (Tringa totanus). Szórványosan vonul, költése az utóbbi időben nem

valószínű.
Szürke cankó (Tringa nebularia). Szórványos átvonuló.
Erdei cankó (Tringa ochropus). Kisszámú átvonuló és nyaraló, költése nem bizonyított.
Réti cankó (Tringa glareola). Szórványos átvonuló.
Billegető cankó (Tringa hypoleucos). Kis számban vonul át. költése nem bizonyított.
Nagy sárszalonka (Gallinago média). Egy-egy példányt észleltem 1978. augusztus

29-én, 1984. április 30-án és 1985. szeptember 15-én.31

Sárszalonka (Gallinago gallinago). Szórványos átvonuló, költését az utóbbi években
nem találtam.

Apró partfutó (Caladris minuta). Ritka vonuló.
Temmick-partfutó (Caladris temminckii). Ritka vonuló.
Havasi partfutó (Caladris alpina). Szórványos vonuló.
Pajzsos cankó (Philomachus pugnax). Rendszeres átvonuló, nagyobb csapatokban is.
Gulipán (Recurvirostra avosetta). Két esetben észleltem, 1983. május 24-én 1. 1984.

április 21-én 6 példányt.
Nyílfarkú halfarkas (Stercorarius longicaudus). Egy aduit példányát figyeltük meg 1984.

július l-jén a Tiszán.32

Viharsirály (Larus canus). Szórványos átvonuló.
Ezüstsirály (Larus argentatus). Szórványos átvonuló.
Heringsirály (Larus fuscus). Három példányát figyeltem meg 1984. október 14-én.33
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Dankasirály (Larus ridibundus). Rendszeresen költ, több százas fészekállománya sem
ritka.34

Kis sirály (Larus minutus). Rendszeresen átvonul, laza csapatokban 1984. április 30-án
150, 1985. május 4-én 80 és 1987. május 3-án 22 példányt figyeltem meg.

Csüllő (Rissa tridactyla). Egy aduit példányát figyeltem meg 1985. november 17-én.3"
Fattyúszerkő (Chlidonias hybrida). Ritkán költ. vonuló.
Fehérszárnyú szerkő (Chlidonias leucopterus). Szórványos átvonuló.
Kormos szerkő (Chlidonias niger). Szórványos átvonuló.
Küszvágó csér (Sterna hirundo). Rendszeresen költ a dankasirály-telepeken változó

számban.36

Kék galamb (Columba oenas). Több csapatban 120 példányt figyeltem meg 1985.
szeptember 29-én.

Örvös galamb (Columba palumbus). Rendszeresen költ.
Vadgerle (Sreptopelia turtur). Gyakori fészkelő, vonuló.
Balkáni gerle (Streptopelia decaocto). Kis számban fészkel az emberi építmények

közelében.
Kakukk (Cuculus canorus). Gyakori, tojásait főleg a nádiposzáták fészkébe rakja.

Vonuló.
Kuvik (Athene noctua). Ritkán fordul elő, nem költ.
Macskabagoly (Strix aluco). Kis számban költ.
Erdei fülesbagoly (Asio otus). Rendszeresen költ.
Réti fülesbagoly (Asio flammeus). Egy példányát észleltem 1982. március 13-án.3

Sarlós fecske (Apus apus). Gyakori átvonuló.
Jégmadár (Alcedo atthis). Szórványosan fészkel.
Gyurgyalag (Merops apiaster). Gyakori átvonuló.
Szalakóta (Coracias garrulus). Létszáma erősen megfogyott. Költött egy pár 1985-bcn

és 1987-ben.
Búbosbanka (Upupa epops). Kis számban költ.
Nyaktekercs (Jynx torquilla). Egy-egy példányát észleltem 1987. április 13-án és május

2-án.
Zöld küllő (Picus viridis). Kis számban költ.
Nagy fakopáncs (Dendrocopos maior). Kis számban költ.
Kis fakopáncs (Dendrocopos minor). Elvétve költ.
Búbospacsirta (Galerida eristata). Kis számban költ.
Mezei pacsirta (Alauda arvensis). Ritkán fordul elő.
Füstifecske (Hirundo rustica). Gyakori vonuló, költ.
Molnárfecske (Delichon urbica). Rendszeres vonuló.
Partifecske (Riparia riparia). Változó számban, de rendszeresen költ a meredek

partoldalakban.
Sárgarigó (Oriolus oriolus). Gyakori fészkelő.
Dolmányos varjú (Corvus cornix). Gyakori fészkelő.
Vetési varjú (Corvus frugilegus). Gyakori téli vendég és átvonuló. Nem költ. csak

táplálkozik.
Csóka (Coloeus monedula). Ma már nem költ, télen kis számban érkezik.
Szarka (Pica pica). Szórványosan költ, állandó.
Szajkó (Garrulus glandarius). Kis számban költ.
Széncinege (Parus maior). Gyakori fészkelő.
Kék cinege (Parus caeruleus). Szórványosan fészkel.
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Szapó (Aegithalos caudatus). Szórványosan fészkel.
Függőcinege (Remiz pendulinus). Gyakori fészkelő.
Barkóscinege (Panurus biarnmicus). Ritka átvonuló, kóborló, költése nem bizonyított
Csuszka (Sitta europaea). Kis számban költ. állandó.
Rövidfarkú fakúsz (Certhia brachydactyla). Költése ismeretes, csak kis számban fordul

elő.
Ökörszem (Troglodytes troglodytes). Szórványosan fészkel, állandó.
Léprigó (Turdus viscivorus). 1985 és 1987 márciusában észleltem két esetben

vonuláskor.
Fenyőrigó (Turdus pilaris). Tömeges téli vendég. Az 1988. július 24-én észlelt két

példány esetleges fészkelés gyanúját sejteti.
Énekes rigó (Turdus philomelos). Gyakori fészkelő.
Szőlőrigó (Turdus iliacus). Rendszeresen átvonul.
Fekete rigó (Turdus merula). Gyakori fészkelő.
Hantmadár (Oenanthe oenanthe). Egy példányt észleltem 1984. szeptember 16-án. Ritka

vonuló.
Cigány-csaláncsúcs (Saxicola torquata). Kis számban költ, vonuló.
Rozsdás csaláncsúcs (Saxicola rubetra). Szórványos vonuló.
Kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus). Kisszámú, de rendszeres költőfaj. Vonuló.
Hásszi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros). Egyesével vonul át.
Fülemüle (Luscinia megarhynchos). Gyakori fészkelő.
Kékbegy (Luscinia svecica). Két esetben észlelték költési időbea de fészke nem került

elő!* 1986-ban 2-3 pár költését figyelték meg.30

Vörösbegy (Erithacus rubecula). Rendszeresen költ, és elvétve áttelel.
Berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis). Gyakori fészkelő, vonuló.
Nádi tücsökmadár (Locustella luscinides). Gyakori fészkelő, vonuló.
Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus). Gyakori költőfaj.
Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus). Gyakori fészkelő, vonuló.
Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris). Gyakori fészkelő, vonuló.
Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus). Gyakori fészkelő, vonuló.
Kerti géze (Hippolais icterina). Ritka költőfaj.
Halvány géze (Hippolais paliida). Egy pár fészkét találtuk 1984. május 19-én.l0 1986.

május 18-án két példányt, június 15-én egy példányt észleltem.
Barátkaposzáta (Sylvia atricapilla). Gyakran költ.
Karvalyposzáta (Sylvia nisoria). Gyakori fészkelő.
Kerti poszáta (Sylvia borin). Kis számban költ.
Mezei poszáta (Sylvia communis). Gyakori fészkelő.
Kis poszáta (Sylvia curruca). Gyakori fészkelő.
Fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus). Szórványos átvonuló.
Csilp-csalp füzike (Phylloscopus collybita). Ritka fészkelő, gyakori átvonuló.
Sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix). Gyakori átvonuló.
Sárgafejő királyka (Regulus regulus). Gyakori átvonuló.
Szürke légykapó (Muscicapa striata). Gyakori fészkelő, vonuló.
Kormos légykapó (Ficedula hypoleuca). Szórványos átvonuló.
Örvös légykapó (Ficedula albicollis). Szórványos átvonuló.
Erdei szürkebegy (Prunella modularis). Kis számban átvonul, áttelelhet. 1987. január

10-én három példányt figyeltem meg. Költése nem bizonyított.
Réti pityer (Anthus pratensis). Gyakori átvonuló.
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Erdei pityer (Anthus triviális). Elvétve fészkel, vonuló.
Rozsdástorkú pityer (Anthus cervinus). 1987. április 19-én hét példányt figyeltem meg.

Vonuló.
Havasi pityer (Anthus spinoletta). 1987. január 18-án három példányt figyeltem meg.

Vonuló.
Barázdabillegető (Motacilla álba). Gyakori fészkelő.
Sárga billegető (Motacilla flava). Kis számban költ.
Nagy őrgébics (Lanius excubitor). Rendszeres téli vendég.41

Kis őrgébics (Lanius minor). Ritka vonuló, nem költ.
Tövisszúró gébics (Lanius collurio). Gyakori fészkelő.
Seregély (Sturnus vulgáris). Rendszeresen költ, tömeges vonuló.
Házi veréb (Passer domesticus). Kis számban költ.
Mezei veréb (Passer montanus). Gyakori fészkelő.
Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes). Telelő.
Zöldike (Carduelis chloris). Szórványos fészkelő.
Tengelic (Carduelis carduelis). Ritka fészkelő.
Csíz (Carduelis spinus). Gyakori átvonuló, telelő.
Kenderike (Carduelis cannabina). Kisszámú átvonuló.
Téli kenderike (Carduelis flavirostris). 1984. március 18-án két, 1986. március 16-án

kilenc példányt figyeltem meg. Ritka átvonuló, telelő.
Zsezse (Carduelis flammea). 1982. január 10-én három, 1986. január 5-én 28. 1987.

január 10-én 12 példányt figyeltem meg. Ritka telelő.42

Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula). Rendszeres telelő.
Erdei pinty (Fringilla coelebs). Gyakori fészkelő.
Fenyőpinty (Fringilla montifringilla). Váltakozó számban vonul át és telel.
Citromsármány (Emberiza citrinella). Gyakori fészkelő, áttelel.
Sordély (Emberiza calandra). Elvétve költ, telelő.
Nádi sármány (Emberiza schoeniclus). Szórványosan fészkel, gyakori áttelelő.

A faunalistában szereplő 199 madárfaj közül 99 faj költ. vagy legalább egyszer
költött. A csak táplálkozó és átvonuló fajok száma 81, míg a telelésre ideérkezőket 19
faj képviseli. A télen itt maradókkal együtt, a telelők száma elérheti az ötvenet is. A
változatos élőhelynek s a bőséges táplálékforrásnak következménye az igen gazdag
madárvilág kialakulása.

Itt mondok köszönetet dr. Endes Mihálynak, Halász Lajosnak, dr. Harka Ákosnak
és Szilágyi Zsoltnak a szakmai segítségért, illetve a kutatásban való közreműködésért.
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Kárókatona

Eziistsirály
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Barna rétihéja fészekalja
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Őszapó a fészkénél

Barázdabillegető
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