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fjúkoromban sokszor olvas-
tam Bécsy László „Vértelen
vadászat” című könyvének
magával ragadó leírását, és on-

nantól vágytam rá, hogy költő-
helyén ismerkedjem meg e kü-
lönleges, hazánkban fokozottan
védett bagolyfajjal.

Ráadásul praktikus módon – az
odúban zajló élet ellenőrzését se-
gítő – tükörrel felszerelt költőhelyek
terjedtek így el. Ennek köszönhe-
tően a faj ottani állománya meg-
haladta a 150 fészkelő párt, amely
aztán további területek meghódí-
tására is lehetőséget teremtett.

„… Hirtelen mély, búgó huho-
gás töltötte meg a levegőt. Az
öreg uráli bagoly hím volt: így
tudatta párjával és a nagyvilág-
gal, hogy idegen lépte át biro-
dalma határát…” 

i

Urálon innen, urálin túl  
avagy a hódító bagoly

Szöveg és fénykép: Selmeczi Kovács Ádám

még jellemzően egerészölyv vagy
holló által épített gallyfészkeket
foglaltak el, és az erdei rágcsálók
tömegszaporodásával járó években
akár négy-öt fiókát is neveltek. 

Úgy látszott, hogy a faj terjedé-
sének gátja vagy inkább szűk ke-
resztmetszete a rendelkezésre álló

megfelelő fészkelőhely hiánya, ezért
alig másfél évtizeddel később intenzív
odútelepítési program kezdődött.
Az első helyszínek a zempléni er-
dőségek voltak, ahol Petrovics Zoltán
kezdte meg egy speciális, kifejezetten
az uráli bagoly igényeinek megfele-
lően kialakított ládatípus kihelyezését.

Nyugati úton
Az uráli bagoly (Strix uralensis) eu-
rópai terjeszkedése során az 1970-
es években bukkant fel először kö-
zéphegységeink legkeletibb tagjai-
ban. Az intenzíven kezelt erdőkben
tapasztalható odúhiány miatt ekkor

Kisszakáll 
a szakállas bagoly frissen kirepült fiókája
nem elveszett madár: a tollnövesztés ideje
alatt a tojó őrzi, a hím pedig eteti 

Trükkös tükrös 
a költőládába bepillantást engedő
kialakítás a szakemberek számára
lehetővé teszi a zavarásmentes
ellenőrzést, és egyúttal a fiókáit
melengető uráli tojó is láthatja, 
hogy ki mozog a közelben

(Oulu, Finnország)

(Nagybörzsöny, Börzsöny)
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Őrszolgálat
A Filmdzsungel Stúdió 2019-ben mutatta be a Magyarorszá-
gon dolgozó természetvédelmi őrök munkáját egy 8 részes
(epizódonként 25 perces) filmsorozatban.

A tíz nemzeti park elképesztően gazdag környezeti válto-
zatossága sokféle kihívás elé állítja a szakembereket: az őrök
lóháton, terepjáróval, csónakkal vagy éppen kötélen eresz-
kedve jutnak el „munkahelyükre”, és a megoldandó feladatok
legalább ennyire sokszínűek és izgalmasak. 

A váratlan helyzetek rátermettséget, az apró jelek nyomo-
zói éleslátást, a távolságok kitartást, az ellenfelek bátor és ha-
tározott kiállást, a természet pedig szakmai tudást és hatalmas
szívet követel szolgálóitól. 

Igen, szolgálnak és szolgálatban állnak: nem véletlen az el-
nevezés: természetvédelmi őrszolgálat!

Az uráli baglyokkal végzett 
munka lelőhelye:

Akcióban a természet őrzői 
Gyűrűkkel a ragadozó madarakért

https://vimeo.com/306260350

Stan és Pan
– avagy ki nyeri a kirepülési versenyt? 
A felnövekvő urálifiókák számára 
egy idő után szűkössé válik 
a költőláda, így egyre több időt
töltenek annak peremén, 
majd a legelszántabb elindul, 
és távolabb landol a földön. Ilyenkor 
a szülők még hetekig őrzik őket,
miközben előszeretettel támadják 
a közelben „ólálkodókat”, legyen 
az szőrmés, tollas vagy bárki
emberfia... (Szokolya, Börzsöny)

Munkavédelemből jeles
a madárgyűrűzés nem veszélytelen
feladat, főként, ha uráli a célfaj. 
Az odút elhagyott, de még nem teljesen
röpképes fiatalok begyűjtése és
gyűrűvel való ellátása korántsem
egyszerű, valójában igazi többemberes
feladat. A gyűrűzést végzőt több
oldalról kell óvni a támadó öregektől,
de a fiatal madarak is derekasan
védekeznek (Szokolya, Börzsöny)

Itt sem vagyok! 
az uráli kistestvéreként ismert 
macskabagoly az álcázás
nagymestere: a nappalozóhelyen 
mozdulatlanul üldögélő madár 
még a szemét is csak résnyire nyitja.
Az idős erdőkben lévő banyafák,
böhöncök (azaz természetes odvakkal
rendelkező, göcsörtös, nem szabályos
alakú fák) rendkívül fontos, 
ún. élőhelyszerkezeti elemek, 
és sok élőlény számára nyújtanak
otthont (Diósjenő, Börzsöny)



Strix, ami fix, hogy életre szóló emléket nyújt
A Strix-nemzetségbe tartozó baglyok sok gondot okoznak, hiszen költőhelyükön
az embertől sem félnek, ráadásul a fiókákat védő tojó sokszor rémisztően nagy mé-
retű! A betolakodóra bátran rácsap, és akár komoly sérüléseket is ejthet, mivel a
baglyokra jellemző módon hangtalanul repülve és hátulról támad. Nem egy fotó-
sorozat található a neten, amiken a fészekhez felmerészkedő madarászok véresre
tépve ereszkednek vissza, illetve a rutinosak vastag bőrkabátban és acélhálós védő-
sisakban készülnek a fiókák gyűrűzésére. 

Csak zárójelben: Észak-Amerikában helyenként külön táblával figyelmeztetik a
gyanútlan turistákat, hogy legyenek körültekintőek, mert a szalagos bagoly (Strix
varia) költőterületére értek...

A Földön élő 20 Strix-fajból faunaterületünkön – a Nyugat-Paleartkiszban, ami
nagyjából az Uráltól az Azori-szigetekig, a Spitzbergáktól a Szaharáig terjed – az
uráli mellett még három faj él. A hazánkban is elterjedt macskabagolyra (Strix
aluco) kisebb termete miatt akár legyinthetnénk is, ám intő példaként álljon előt-
tünk az előző század neves brit madárfotósa, Eric Hosking, aki részint egy macska-
bagolynak köszönheti karrierjét. Fotózás közben a bagoly úgy vágott bele a bal
szemébe, hogy fél szemére megvakult. Ez akkor olyan sajtóhír lett, ami egy csapásra
közismertté és keresetté tette az egyébként is tehetséges fotóst. (Mellékszál: a BBC
Wildlife Magazine és a londoni The Natural History Museum által szervezett ter-
mészetfotós-világversenyen az Eric Hosking nevét viselő díjat a legismertebb magyar
természetfotós, Máté Bence már négy ízben is elnyerte!) 

A szűk elterjedésű sivatagi bagoly (Strix butleri) megismerésére Izrael vagy Jor-
dánia határáig kell menni, mivel ez a nagyszerű megjelenésű madár a Holt-tenger
környéki vádik sziklafalainak ritka fészkelője – a helyi kisemlősök nagy örömére. 

Jókora távolságra innen, a skandináv területeken fészkelő szakállas bagoly (Strix
nebulosa) a hazánkban is élő uhu mellett a legnagyobb európai bagolyfaj: szárny-
fesztávja a másfél métert is meghaladja! Fiókái – rokonságukhoz hasonlóan – már
a teljes röpképesség elérése előtt elhagyják a fészket, és a környéken szétszóródva
keresik az eleséget. Északi költőhelyén a tojó egész nap a közelükben ülve vigyázza
őket – látszólag ügyet sem vetve az erdőben esetleg felbukkanó emberre. Ám a túl-
ságosan közel merészkedőket először egy erős reccsenő hanggal figyelmezteti, s ha
ez nem használ, akkor bizony könnyen életre szóló emléket kaphat a látogató…
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Selmeczi Kovács Ádám
Természetvédelmi 
szakember, terepmadarász;
a www.birding.hu madártani
honlap alapítója

Az uráli bagoly a nagy kiterjedésű,
zárt erdőségek madara, de zsák-
mányszerzési okokból a rövid füvű
tisztások meglétét is igényli. Táp-
lálékának alapját az erdei rágcsálók
adják. A bükkök, tölgyek és gyer-
tyánok gazdag makktermésű évei-
ben a rágcsáló-tömegszaporodás
(gradáció) nyomán az uráliak is
előrelépnek, hiszen jóval több fió-
kát tudnak felnevelni, mint a táp-
lálékban szűkös években.

A lakhatási támogatást meg-
háláló baglyok az 1990-es évek
közepén kerültek szakavatott meg-
figyelők elé az általam leginkább
ismert és járt hegységben, a Bör-
zsönyben. A Magyar Madártani
Egyesület Börzsönyi Csoportja
szervezésében – a zempléni sike-
reket látva – már két évtizeddel
ezelőtt megindultak az odúkihe-
lyezések. Ám még így is majd’
egy évtizedet kellett várni, mire

beérett a helyzet és
végre sikerült fész-
kelést megfigyelni
Diósjenő határában.

Az alpintechni-
kai segítséggel a bükköszónába te-
lepített 40 db nagy, tükrös láda
egyikében 2014-ben sikerült elő-
ször megfigyelni e baglyok megte-
lepedését. Azóta a terjeszkedés tö-
retlenül halad, bár a faj emellett a
természetes költőhelyeken (pl. jó-
kora odúkban, gallyfészkekben) is
egyaránt jelen van.

A Börzsönyben idén fészkelő
uráli baglyok száma 10-15 pár kö-
zötti (ebből 9 pár foglalt költőlá-
dát), s mivel a sikeres fészkelések-
ből származó fiatalok vélhetően a
területen maradnak, így még so-
káig hallgathatjuk kora tavaszi al-
konyokon az uráliak mély, messze
hangzó huhogását, mellyel biro-
dalmuk határait jelzik…

Támadó hajlam
Az uráli bagoly megtévesztően sze-
líd, szinte nyájas tekintete mögött
igencsak agresszív fellépés lakozik:
élőhelyén nem tűri a vele táplálék-
konkurenciában levő közeli rokon
fajokat, és fiókái védelmében si-
mán nekitámad az arra járó em-
bernek is. A börzsönyi gyűrűzések
során jó párszor szereztünk kisebb
sérüléseket, holott mindig készül-
tünk megfelelő védőfelszereléssel!

A lakhatási támogatást megháláló
baglyok az 1990-es évek közepén

kerültek szakavatott megfigyelők elé
az általam leginkább ismert és járt

hegységben, a Börzsönyben.

Már a Börzsönynél tart...


