
31   

NÖVÉNYORVOS A ZÖLDSÉGESKERTBEN

31   

TERMÉSZETVÉDELEMTERMÉSZETVÉDELEM

Erdei fülesbagoly

AZ IDÉN EGY ÉJSZAKAI VADÁSZ LETT AZ ÉV MADARA. A NESZTELEN SUHANÓ, FÁK KÖZT LIBBENŐ 
TOLLAS RAGADOZÓ, A KÖZKEDVELT, IMPOZÁNS ERDEI FÜLESBAGOLY KAPTA A LEGTÖBB SZAVAZATOT 
A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ÁLTAL MEGHIRDETETT PÁLYÁZATON. 

Egy dologra rácáfolnék: a sokak számára ismert Dr. 
Bubó című rajzfilm főszerepelője, a bölcsességet 
sugárzó nagy szemével az elme megtestesítője, 
nem is olyan értelmes állat, mint ahogy az a köz-
tudatban szerepel. Sőt, más ragadozó madarakkal 
ellentétben, mint a sólymok, sasok vagy héják, a 
bagoly kimondottan együgyű madár. Ettől füg-
getlenül küllemre igen tiszteletre méltó, és nem 
utolsó sorban ügyes ragadozó. 

Az erdei fülesbagoly hazánkban a legsűrűb-
ben lakott területre betévedő bagolyfaj.  Magyar-
országi állománya 6500-12 000 pár közé tehető. 

A világállomány közel 28 százaléka él Európá-
ban, de hatalmas az elterjedési területe Ázsiában, 
Északnyugat-Afrikában és Észak-Amerikában is. 

Legkedveltebb élőhelyeit a nyílt, füves térsé-
gekkel, szántókkal határolt erdőszegélyek és a 
fákkal, facsoportokkal tarkított sík és dombvidéki 

agrártáj alkotja. Közepes termetű faj, tollazata ál-
cázó mintázatú, hosszú tollfüleit képes felmeresz-
teni. Röpte hangtalan, szárnya hosszú és keskeny. 

A többi bagolyhoz hasonlóan nem épít fészket, 
varjúfélék, ragadozó madarak, akár gólyák üres 
fészkeiben, fák korhadt üregeiben vagy ágvillá-
ban költ. Fészekalja általában 4-5, ritkán 7 tojásból 
áll, melyen a tojó 27-28 napon keresztül kotlik, 
miközben a hím hordja számára a táplálékot. A 
fiókák első tollazatát fehéres pehelytollak alkotják, 
azonban felnőtt korára már nehéz észrevenni álcá-
zó tollazata miatt. 

Az erdei fülesbagoly fő táplálékát kisrágcsá-
lók alkotják, ritkán énekesmadarakat is zsákmá-
nyol. A hazai vizsgálatok alapján leggyakrabban 
mezei pockot, erdeiegér-fajokat és házi egeret 
zsákmányol. Ősszel és tél elején akár több százas 
csapatokba is összeverődnek, és a településekre 
beköltözve áttelelnek. Az erdei fülesbagoly hazai 
állománya nem veszélyeztetett, de folyamatos 
odafigyelést igényel. Emberkövető viselkedése 
miatt számos madár pusztul el áramütés követ-
keztében, vagy autók és vonatok gázolják el őket. 
Hazánkban védett, természetvédelmi értéke 
50 000 forint. 

Óvjuk tehát e gyönyörű madarunkat, mert 
amellett, hogy karakteres küllemű, a rágcsálók 
pusztításával rengeteg hasznot hajt. Továbbá a 
21. században végbemenő élőhelyváltozások 
jelentősen befolyásolják Európa, így a hazai ma-
dárfajállomány nagyságát és sokszínűségét, ezért 
mindent érdemes megtenni valamennyi mada-
runk, így az erdei fülesbagoly védelméért is. 
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