
Madárvédelem
Vásárhelyen



Vásárhelyi Természetvédelmi 
Egyesület

• Egyesületünket azért alakítottuk meg, hogy a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel (MME) 
karöltve megóvjuk Vásárhely természeti értékeit, kiemelt 
figyelmet fordítva a madárvilágra.

Valamennyi programunk nyilvános, célunk, hogy közelebb 
hozzuk a természetet az emberekhez, elsősorban azért, 
hogy gyermekeink megfelelő környezettudatos 
szemléletmódra tegyenek szert. Ennek szellemében 
rendszeresen tartunk óvodás és iskolás csoportoknak 

foglalkozásokat a természetben a természetről.



Madárvédelem fontossága

• Madarak életében két nagy periódus: 

költési=fiókanevelés         nyugalmi=téli túlélés

• Ember okozta környezeti változások:          
közömbös kontra kevésbé alkalmazkodó képes

• Ínséges időkben való átsegítés: pld. téli 
madáretetés

• Mesterséges eszközökkel és módszerekkel  való 
megtelepítés, elszaporítás: pld. odútelepítés

• Állományok számlálása, tartózkodási helyek 
felderítése: pld. Madárgyűrűzés, szinkronok

• Veszélyeztető tényezők meghatározása, elhárítása



Gyakorlati madárvédelem

Téli madáretetés és itatás



Mivel etessünk, és mivel ne

• LEGJOBB!...az ún. 
olajnapraforgó

• Egyéb magfélék és 
magkeverékek

• Állati zsiradék/faggyú, 
szalonnabörke

• Gyümölcsök: akár 
aszalva is, legjobb az 
alma

• Főtt tojás, főtt 
tészta/rizs, sajt, túró

• Legrosszabb: kenyér

• Sózott, pirított, pörkölt, 
vagy fűszeres eleségek 
elkerülendőek



Miben etessünk?

• Kihelyezés módja és elve szerint

• Különféle táplálkozási szokások

• Etetőtípusok: talaj, tálcás, dúc, függő stb.



Gyakorlati madárvédelem

Mesterséges odúk, 
költőládák és műfészkek



Odútípusok

• Berepülő nyílás és az alapterület nagysága 
szerint: ”A”,-”B”,-”C,”- és ”D”-odúk

• A kihelyezés módja, helye, ideje                      
„ahány madár, annyi szokás”

• Ha már egyszer kiraktuk, foglalkozzunk is vele

• Nem kívánt – és meglepetés vendégek 



Gyakorlati madárvédelem

Madárgyűrűzés



Vadon élő madarak, sorszámozott lábgyűrűvel 
történő egyedi megjelölésével, információkat 
gyűjteni a madarak életéről
Mozgásmintázatok, költő-, vonuló- és 
telelőterületek feltérképezése
A megjelöléshez történő befogás történhet 
függönyhálóval, valamint magán a fészken
Nem korlátozzák országhatárok, nemzetközi 
összefogás és adatbázis
Rádiós-műholdas nyomkövetés: legmodernebb, 
adott egyed azonosítása, nyomon követése



És  magáról a 
Gyűrűről

• Különböző átmérőjű  alu. 
vagy acél gyűrűk 
madárfajok/csoportok 
szerint

• A gyűrűn: egyedi azonosító 
sorszám+Magyarország+ 
Budapest felirat

• Kiegészítésként színes műa. 
gyűrűk és szárnykrotáliák 
szám/betű és/vagy 
színkombinációval 



• Főbb programjaink

• A madarak védelmét elsősorban fészkelő helyeik megóvásával, 
újabbak kialakításával tudjuk megvalósítani. Ilyenek pl. a mesterséges 
fészekodúk kihelyezése erdei énekesmadarainknak és a szalakótáknak, 
vagy a városban a fehér gólyák számára fészektartók kihelyezése.

Ezen programok eredményességét időről időre ellenőrizni kell, így 
rendszeresen tartunk felméréseket, a mesterséges fészekodúkban 
kikelő fiókákat jelölőgyűrűkkel látjuk el. A Téglagyári tavaknál egész 
évben rendszeres madárgyűrűzéseket tartunk, a gólyákra és a 
szalakótákra pedig színes, távcsővel is leolvasható jelölőgyűrűk 
kerülnek az MME programjának köszönhetően.

A madarak túlélésének másik sarkalatos pontja a tél, ezt az időszakot 
rendszeres etetéssel tudjuk számukra megkönnyíteni. Olajos 
magvakkal a cinegék és pintyfélék számára, almával a rigóféléknek.



Madárvédelem 
Vásárhelyen

Képekben



Gyöngybagolygyűrűzés



Gyöngybagolyvédelem



Gyöngybagoly-védelmi munka 
gyümölcse



Kuvikvédelem



Egy meglepetés:  A füleskuvik



Szalakótavédelem



A védelemi munkák eredménye



„Szalakótás élőhely”                            
Batidai-puszta



Öreg szalakóta gyűrűzés közben



Műholdas nyomkövetővel felszerelt 
szalakóta



Vörös vércse fióka gyűrűzés közben



Új vércseotthonok kihelyezése 
Nagyszigetben



Vércseládában cseperedő újoncok



Meggyűrűzött fiatal vörös vércse



Gólyavédelem



A műfészkek felhelyezése



……és az EREDMÉNY



Gólya Road-Show 1.



Gólya Road-Show 2.



Rokoni sikerek 



Téglagyári kubikgödrök 



…és ITT kezdődött el valami



Madárgyűrűzés 1.



Madárgyűrűzés 2.



Madárgyűrűzés 3.



Gyűrűzési érdekességek 1.



Gyűrűzési érdekességek 2.



Gyűrűzési érdekességek 3.



Odútelepítés 1.



Odútelepítés 2.



Ódútelepítés 3.



Köszönöm a 
figyelmet!


