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Ragadozómadarak Abaújban és Zemplénben 
 
 
Abaúj-Zemplén tájai – a már megismert egyéb természeti értékekhez hasonlóan – a 
ragadozómadarak esetében sem vallanak szégyent. A Zempléni-hegység és 
környéke Magyarországon mindenképp, de talán Európa szerte is kiemelkedő a 
madarak e csoportja esetében, a gazdagságát tekintve. A Magyarországon 
rendszeresen fészkelő 17 fajból 15 megtalálható ebben a tájegységben is költőként, 
természetesen vonulóként, kóborlóként még több faj szem elé kerülhet. A két 
hiányzó fajból az egyik sajnos az utóbbi években eltűnt a Zemplén területéről, a 
másik pedig nyugati irányból települt vissza hazánkba és napjainkra még nem érte 
el Abaúj-Zemplén tájait. 
A ragadozómadarak rendszertanilag a sólyomalakúak (Falconiformes) rendjébe 
tartoznak. A világon e rend több mint 300 fajjal képviselteti magát, hazánkban 34 
fajt figyeltek meg eddig. 
A rend két fő családja a vágómadár-félék (Accipitridae) és a sólyomfélék 
(Falconidae) között sok különbséget fedezhetünk fel. Az előbbiek fészket építenek, 
míg az utóbbi csoport tagjai más madarak fészkét foglalják el, vagy a csupasz 
aljzatra rakják le tojásaikat. A vágómadarak hegyes karmaikkal ölik meg 
áldozatukat, a sólymok a karmukkal szorosan tartják a zsákmányt, és a csőrükkel a 
tarkóba vágva végeznek velük. A vágómadarak mindkét lábukkal fogják a prédát, a 
sólymok csak az egyikkel. 
 

 
 

A csoport tagjainak túlnyomó többsége nappali ragadozómadár vagy dögevő. 
Közös jellemzőjük ívelt csőrük, amely a zsákmány darabolását teszik lehetővé, az 
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erős, éles karmú láb, amivel a táplálékot ragadják meg. A rend valamennyi tagja 
esetében jellemző, hogy a fiókák nyitott szemmel bújnak ki a tojásból és testüket 
világos pihetollak fedik. Kezdettől fogva anyjuk csőréből veszik el a táplálékot, és 
csak a húsdarabkák piros színe hozza őket izgalomba. 
Valamennyi ragadozómadár évente csak egyszer költ. Többnyire a tojó kotlik, a 
hím a táplálékot hordja. Jellegzetes a fészkelő területük felett a párosodási 
időszakban végzett nászrepülésük. Ilyenkor különösen feltűnőek, hangos 
kiabálásukkal, bravúros zuhanó repülésükkel, hosszú keringésekkel. 
Nagyon változatos felépítésű madarak e rend tagjai. A legkisebbek Ázsia trópusi 
vidékeinek törpesólymai – hosszuk éppen, hogy eléri a 15 cm-t, tulajdonképpen 
veréb nagyságúak. A legnagyobbak az újvilági keselyűk között keresendőek. A 
Dél-Amerika sziklás hegységeiben fészkelő kondor (Vultur gryphus) hossza 120 
cm, szárnyfesztávolsága kb. 3 m, súlya akár 12 kg is lehet. Általánosságban 
elmondható, hogy a ragadozómadarak esetében a tojó nagyobb a hímnél. Néhány 
faj esetében a hím akár harmadával is kisebb lehet. A ragadozómadarak az egész 
Földön elterjedtek, csupán az Antarktiszról hiányzanak. 
 

 
 

A zsákmány elkapása érdekében több nagyszerű tulajdonságuk alakult ki 
fejlődésük során. Általában a ragadozómadarak látása nagyon jó. Míg az emberi 
szem ideghártyája kb. 200 000 fényérzékelő egységet tartalmaz, addig az 
egerészölyvé 1 milliót. Ezt példával érzékeltetve: egy jó szemű ember mondjuk 
100 méterről észreveszi, ahogy egy nyúl mozgatja a fülét üldögélés közben, az 
egerészölyv ezt 3 kilométerről meglátja. A madarak szemében a színskálát 
érzékelő sejtek száma is több mint az embernél, kétszer annyi. Egyesek az 
ultraibolya fényt is érzékelik. A vércsék esetében ennek hasznosságát nemrégiben 

 4



mutatták ki a kutatók. A pockok – amelyek a vércse fő táplálékállatai – mindig 
bejárt útvonalakon közlekednek, amelyet vizeletükkel meg is jelölnek. A vizelet 
visszaveri az ultraibolya sugarakat, így a levegőben köröző vércse tudja, mely 
részeken számíthat a pockokra. 
 

 
 
A zuhanó repülés egy másik fontos eszköz a zsákmány meglepetésszerű 
megközelítéséhez illetve elejtéséhez. A nagy magasságokból fürkésző 
ragadozómadarak pillantok alatt a prédájuk közelébe érhetnek egy jó zuhanással. A 
leggyorsabb élőlény a levegőben a vándorsólyom. Amikor rábukik zsákmányára, 
először sebes szárnycsapásokkal felgyorsít, majd zuhanásának utolsó szakaszában 
összezárja szárnyait, ezáltal nagyon kedvező légellenállású lesz. Ilyenkor több mint 
320 kilométeres óránkénti sebességet ér el. 
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Fajok bemutatása 
 

Darázsölyv (Pernis apivorus) 
 
Hossz: 51-57 cm 
Szárnyfesztávolság: 115-136 cm 
Súly: 510-1050 g 
Az egerészölyvvel könnyen összetéveszthető faj, de annál karcsúbb testű, hosszabb 
szárnyú madár. Farka a szárny szélességével megegyező hosszúságú. Színezetét 
tekintve szintén változatos az egészen világostól a sötétbarnáig váltakozhat. A 
hátoldala sötétbarna, feje szürkés, alsóteste alapvetően barnás kisebb-nagyobb 
világos foltokkal tarkítva. Jellegzetes a farka végén lévő sötét végszalag, a farktő 
közelében pedig két keskenyebb keresztszalag látható. Az öreg madarak szeme 
sárga, a fiataloké sötét színezetű. 
 
Magyarország területén általánosan elterjedtnek mondható. A hegy- és 
dombvidékeken bárhol találkozhatunk vele. Az alföldi területen a fészkelésre 
alkalmas erdők megléte, illetve hiánya határozza meg elterjedését. Fészkelőhelyét 
tekintve leginkább a melegebb délies kitettségű tölgyeseket kedveli. A Zempléni-
hegységben is elsősorban ezekben az erdőkben találhatjuk fészkét. Ritkábban 
előfordul bükkösökben is. A fészkét könnyen felismerhetjük, mivel lombos 
ágakból építi. A fészek viszonylag kisméretű, lapos és általában a korona felső 
harmadában található. Közép- illetve Dél-Afrikai telelőterületéről április második 
felében érkezik vissza, májusban láthatjuk jellegzetes nászrepülését, amikor a 
szárnyát repülés közben a teste felett összecsapja, „tapsol”. Ez a mutatvány 
messziről is jól látható. 
Rendszerint két tojást raknak, és két fiókát reptetnek is ki. Táplálékuk nagyon 
jellegzetes, a darázsölyv táplálék-specialista. Fő táplálékát a különböző méh- és 
darázsfajok lárvái és bábjai képezik. A kis fiókákat kizárólag ezekkel etetik. Ezeket 
a lárvákat földi üregekből szedik ki, kikaparják a földet, és a léppel együtt viszik a 
lárvákat. Egyébként nagyobb rovarokat, gyíkokat, madárfiókákat is 
zsákmányolnak. 
Magyarországi állománya 350 pár körül van, a Zemplénben 50-70 pár fészkelhet. 
Rejtett életmódja miatt pontos állományfelmérés még nem készült. 
 
 
Barna kánya (Milvus migrans) 
 
Hossz: 46-59 cm 
Szárnyfesztávolság: 130-155 cm 
Súly: 560-1210 g 
Közepes méretű, hosszú szárnyú, enyhén villás farkú ragadozómadár. 
Összességében egy sötétbarna színezetű madárról van szó. Az alsótesten a 



szárnyak vége előtt, a felsőtesten a szárny belső részén találhatunk világosabb 
barnás foltokat. 

 

fiatal 

öreg alulnézetből 

öreg felülnézetből 

Az utóbbi időben állománya jelentős mértékben lecsökkent. A barna kánya 
elsősorban a folyókat kísérő ártéri erdőkben fészkel. Ezen erdőterületek kiterjedése 
nagymértékben csökkent, amely az állomány csökkenésének is egyik oka. Víztől 
távol, zárt erdők mélyén ritkán telepszik meg. 
A zempléni tájakon fészkelő öt-hat pár, a Bodrog folyót kísérő erdőkben fészkel, 
de költ a Tisza mellett is. Előfordult, hogy magányos fára építette fészkét. A 
fészkek építéséhez sohasem használ zöld levelet, ágat, még díszítésre sem. 
Gyakran hord fészkébe mindenféle szemetet, műanyag zacskót, papírt, 
rongydarabokat, ezekről könnyen felismerhető a fészke. Általában 2-4 tojást rak. 
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Tápláléka meglehetősen változatos: fogyaszt kisemlősöket, madarakat, békákat. 
Elég nagy mennyiségben eszik halat, amelyet ő maga is elfog. Szívesen rájár a 
dögre is. 
Védelméhez nagymértékben hozzájárul a folyókat kísérő ártéri erdők megőrzése. 
 
 
Rétisas (Haliaeetus albicilla) 
 
Hossz: 77-95 cm 
Szárnyfesztávolság: 199-250 cm 
Súly: 3,0-6,8 kg 
Hatalmas méretű madár. A szárnya hosszú és széles, a szárnyvége erősen „ujjas” 
(az evezőtollak a szárnyvégeken egy nyitott tenyér ujjaihoz hasonlóan szétállnak). 
A farka rövid, lekerekített végű, ék alakú. Hosszú nyaka és erős, nagy sárga csőre 
is segítheti felismerését. Az öreg madarak alapvetően barnás színezetűek, a fejük 
és nyakuk világosabb sárgásbarna. A farok hófehér. A fiatalok tollazata 
egyöntetűen sötétbarnás. 

 
öreg 

 
Szintén a vizek közelségét kedvelő madárfajunk. A folyókat kísérő ártéri erdőkben 
szívesen fészkel, de a halastavak közelségét is kedveli. Számára kedvező 
területeken a víztől távolabb akár több kilométerre is előfordult fészkelése. 
Magyarországi állománya 120 pár körüli, környékünkön mindössze egy pár fészkel 
a Bodrogzug védett területén. Kóborló, átvonuló példányokat, elsősorban tavasszal, 
bárhol láthatunk a Zempléni-hegység felett is. Az utóbbi években szépen 
emelkedett hazai állománya. Fészkelését már nagyon hamar elkezdi. Sokszor már 
decemberben nászrepül, és gyakran már februárban a tojásokon kotlik. Szükség is 
van erre, hiszen a kotlási idő – 38-40 nap – és a fiókák fészekben maradása – 80-90 
nap – is meglehetősen hosszú. Veszélye ennek a korai költésnek, hogy gyakran 
még kemény tél van, mikor a madár már a fészkén kotlik. 
Nagyméretű fészkeket épít, főleg az öreg kiemelkedő fák csúcsára. Több fészket is 
építhet. A bodrogzugi pár egyes években műfészekben költ. 
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A zavarásra azért is nagyon érzékeny, hiszen téli időben többszöri leugrasztása a 
fészekalj megsemmisülését eredményezheti. 
Egy-három tojást rak, gyakori a két fióka. Táplálékát tekintve vízhez kötődik, 
nagyrészt a víz felszínéről szerzi be azt. A táplálékának több mint a fele vízimadár 
(szárcsák, récék, gémek, vöcskök).  Halakat is szívesen fogyaszt, kis részben 
emlősöket is zsákmányol, pl. nyúl, hörcsög. 
 
 
Kígyászölyv (Circaetus gallicus) 
 
Hossz: 59-65 cm 
Szárnyfesztávolság: 165-188 cm 
Súly: 1,2-2,3 kg 
Nagyméretű, hosszú és széles szárnyú madár. A legtöbb más ragadozómadár fajtól 
elkülöníti igen világos, szinte egészen fehér alsóteste. A fej és torok sötétbarnás 
színezetű, jól elválik a világos alsótesttől. Hasán és szárnyfedőin sötét pettyekből 
álló sorok húzódnak keresztbe, a farkán három, egyenletes távolságban 
elhelyezkedő sötét keresztsáv látható. Hátoldala szürkésbarna. A szeme sárga, 
narancssárga. 
 
Elterjedését tekintve főleg Európa déli részén található nagyobb számban. A 
melegebb, délies kitettségű területeket kedveli. Hazánkban a hegy- és 
dombvidékeken elterjedt, de fészkel a Duna - Tisza közén is. 
Hazai állománya 40-80 pár körüli, az utóbbi években csökkent az állománya. A 
Zempléni-hegységben az 1980-as években több mint 20 pár fészkelt, az utóbbi pár 
évben 6-8 párról vannak adatok. A párok elhelyezkedésüket tekintve, a hegység 
peremterületén a szőlővidékek feletti bokros, melegkedvelő tölgyesekben 
találhatóak leginkább. A fészkek a madarak méretéhez képest, nagyságukat 
tekintve, nem túl nagy méretűek. A zempléni párok háromnegyed része fenyőfákra 
(főleg erdei vagy fekete fenyő) építkezik, míg a fészkek másik fele tölgyfára épül. 
Ez esetben szinte kizárólag fagyöngybe épülnek. Előnyben részesíti a 
fészkelőterületek közelében a bokrosok, nyílt domboldalak közelségét, ahol jól tud 
vadászni. 
Fő táplálékállatai a hüllők. Kedveli a Bodrog menti ártéri területeket, ahol főleg 
vízisiklót zsákmányol. A kígyók mellett gyíkokat is elejt, de kisemlősöket is 
zsákmányolhat. Afrikai telelőhelyéről március végén érkezik vissza. Április utolsó 
harmadában már a fészkén kotlik. Egyetlen tojást rak. A fiókát mindkét szülő eteti, 
kezdetben felaprítják a kis fiókának a behozott siklót. Akár a 1,5 méter hosszú 
erdei siklót is képes elkapni. A szülők a zsákmányt lenyelik és így szállítják a 
fészekhez. Előfordul, hogy a hosszú sikló egy része kicsüng a madár csőréből, 
ahogy a fészke felé tart, ez könnyen felismerhetővé teszi a fajt. 
A kígyászölyv vonuló madár, a telet Afrika szavannás vidékein tölti. 
 



Barna rétihéja (Circus aeruginosus) 
 
Hossz: 42-53 cm 
Szárnyfesztávolság: 115-139 cm 
Súly: 375-755 g 
Rétihéjáink közül a legnagyobb. Nagyobb az egerészölyvnél, de teste karcsúbb, 
szárnya keskenyebb, farka hosszabb. Keringéskor szárnyát V alakban tartja. A hím 
és a tojó eltérő színezetű. Az öreg hím szárnyvége fekete, a farka kékesszürke, 
teste alulról és felülről is barna. A szárny egy része szintén szürke színezetű, a fej 
és mell világos sárgásfehér. A tojó sötétbarna, a fejtető, a torok, és a szárny elülső-
felső része krémfehér. A fiatalok a tojóra hasonlítanak. 
 

 

öreg hím 
öreg tojó 

fiatal  
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Jellegzetes a rétihéják fészkelése, ugyanis fészküket a talajra építik. A barna 
rétihéja elsősorban a síkvidéki területeinken fordul elő. Hazánkban gyakori fajnak 
mondható. Abaúj-Zemplén tájai közül a Bodrogköz és a Hernád-völgy területén 
található meg. Fészkelése vizenyős, mocsaras területekhez kötődik. Fészkét 
nádasba építi, de előfordulhat gyékényesben, illetve egyéb vízi növényzet között. 
A fészek építéséhez is nádszálat használnak. 
A lerakott 4-5 tojáson csak a tojó kotlik, a hím hordja a táplálékot. A fiókákat is 
szinte kizárólag a tojó eteti, a hím madár nem is száll be a fészekre, hanem átadja a 
tojónak a táplálékot, aki aztán megeteti a fiókákat. Táplálékát tekintve elsősorban 
madárfiókákat zsákmányol, vízimadarak – szárcsák, vízityúkok, récefiókák – 
szerepelnek étlapján. Mezőgazdasági területen is vadászik, főleg rágcsálókat, 
gyíkokat zsákmányol. 

 
A rétihéják közül egy faj költ még hazánkban, a hamvas rétihéja (Circus pygargus), 
de ez a madár jóval ritkább a fentebb említett rokonánál. Fészkét szintén a talajra 
építi, általában a magas fűbe, főleg vizenyős mocsárréteken. A magas füvű rétek 
csökkenése miatt gyakran gabonatáblákba fészkel, ami nagyon veszélyes, mivel a 
fiókák az aratás idejére még nem válnak röpképessé, és gyakran levágják őket a 
kombájnok. 
Az utóbbi években költési időben nem sikerült a Bodrogköz területén megfigyelni, 
de ennek ellenére néhány pár még valószínűleg fészkel a rejtettebb területeken. 
 
Két rétihéja fordul még elő nálunk. A fakó rétihéja (Circus macrourus) ritka őszi-
tavaszi átvonuló. A kékes rétihéja (Circus cyaneus) téli vendégünk, a Bodrogköz 
területén nagyobb számban telel, de nyílt területen bárhol találkozhatunk vele. 
 
 
Héja (Accipiter gentilis) 
 
Hossz: 46-62 cm 
Szárnyfesztávolság: 96-115 cm 
Súly: 615-1450 g 
Közepes nagyságú, erős ragadozómadár, széles szárnnyal, hosszú farokkal. A tojó 
nagyobb a hímnél. Az öreg madarak színezetében az ivarok alapján különbséget 
láthatunk: a hím felülről kékesszürke, a tojó palaszürke. A kifejlett példányokra 
alulról világos, egészen fehéres színezet jellemző, szürke keresztsávokkal. Fehér 
szemöldöksávjuk van. A fiatalok eltérő színezetűek: felülről barnásak, alulról 
sárgásfehér színezet, és hosszanti barna csíkozás jellemzi őket. 

 
Magyarországon általánosan elterjedt fészkelő faj. Bármely erdőtípusban 
találkozhatunk vele, bár hegyvidéken elsősorban a bükkösöket részesíti előnyben. 
Kisebb számban tölgyesekben is előfordul. A sík területen az ártéri erdők mellett a 
telepített fenyvesek adnak otthont számára. 



Kedveli az erdőszélek, nyiladékok közelségét. Az országos állomány 2000-3000 
pár. A Zempléni-hegységben az utóbbi években erőteljesen csökken az állománya, 
pontos nagyságát nem ismerjük, kb. 40-50 pár, beleértve a síkvidéki párokat is. A 
hazai héják állandóak a területükön, a tőlünk északabbra élők kemény teleken 
délebbre húzódnak. 
A héja korai fészkelőnek számít, kedvező időjárás esetén már március utolsó 
harmadában teljes a fészekalja, de többnyire csak április elején. Az ország déli 
területein hetekkel korábban indul a fészkelése, mint az északi részek 
hegyvidékein. 
Fészekalja leggyakrabban 3-4 tojásból áll. Fészkét maga építi, de ritkán előfordul, 
hogy más ragadozómadarak otthonát foglalja el. A héjafészekre jellemző a nagy 
méret, nem ritka a méter magasságú vagy még magasabb fészek sem. 
 

 
 
Táplálkozását tekintve a héjáról elmondhatjuk, hogy a ragadozómadarak közül 
talán neki a legváltozatosabb a tápláléka. Elsősorban madarakat zsákmányol, főleg 
galambot, gerlét, seregélyt, rigót, de akár a macskabaglyot, egerészölyvet, fácánt is 
képes elkapni. Természetvédelmi szempontból egy kedvezőtlen hatás, hogy a héja 
a fészke közelében lévő más ragadozómadarak fészkeiből gyakran kiszedi azok 
fiókáit. Így például az egy fiókát nevelő békászó sas esetében veszélyes ez 
kifejezetten, hiszen ha a héja kiszedi a fiókát, akkor abban az évben az a saspár 
nem nevel utódot. 
A héja a hazai solymászok kedvelt madara. Megfelelő szakvizsgával és a 
természetvédelmi hatóság tartási engedélyével lehet tartani a madarakat, és űzni ezt 
az ősi magyar vadászati módot. 
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Karvaly (Accipiter nisus) 
 
Hossz: hím 28-32 cm, tojó 33-37 cm 
Szárnyfesztávolság: hím 59-65 cm tojó 69-77 cm 
Súly: hím 117-160 g, tojó 220-350 g. 
Kisméretű ragadozó, elég széles, lekerekített szárnnyal, és a szárny szélességénél 
hosszabb farokkal. A hím és a tojó méretbeli különbsége mellett tollruhája alapján 
is elkülöníthető. A hím felsőteste kékesszürke, a pofa vörhenyes a mell és a has 
keresztsávozása szintén vörhenyes színezetű. A tojó felsőteste palaszürke, az 
alsótest keresztsávozása barnásszürke. 
 
A karvaly sík- és hegyvidéken egyaránt elterjedt. A nagy, zárt erdőket nem 
kedveli, ezekben csak kis számban költ. A telepített fekete- és erdei fenyvesek 
viszont nagyon kedvezőek számára, ezekben szívesen fészkel, a síkvidéken és a 
hegyekben egyaránt. 

 

tojó alulnézetből

felülnézet 

hím alulnézetből  

Elég későn kezdi fészkelését, 4-6 tojását májusban rakja le. A fiókák kikelése után 
a tojó őrzi őket, a hím hordja a táplálékot. A zsákmányolt madarakat a hím 
megkopasztja, és így viszi a fészekre, ahol a tojó apró darabokra tépve eteti meg a 
fiókákkal a finom falatokat. 
Tápláléka legnagyobb részben veréb nagyságú madarakból áll. A nagyobb testű 
tojó gerle nagyságú madarakat is képes elfogni. Ritkán pockokat, egereket is 
zsákmányol. 
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Télen településeken, akár nagyobb városokban is találkozhatunk vele, gyakran 
lecsap az etető környékére gyülekezett madarakra. A költési időre eltűnik a lakott 
területekről és meglehetősen rejtett életmódot folytat. Innen ered egy régi 
néphiedelem is, miszerint a karvaly nyárra kakukká változik, és télen visszaalakul 
karvallyá. 
 
 
Egerészölyv (Buteo buteo) 
 
Hossz: 46-53 cm 
Szárnyfesztávolság: 115-137 cm 
Súly: 600-1350 g 
Közepes méretű, széles szárnyú, zömök ragadozómadár. Jellemző rá, hogy 
keringéskor a szárnyát V-alakban felfelé tartja. Lomha röptű madár, gyakran szitál 
egy helyben. A farok hossza a szárny szélességénél rövidebb. Színezete igen 
változatos, az egészen világostól a sötétbarnáig terjedhet. Az alsó felük barnás 
alapszínű, fehér foltokkal. A szárny és testalj fehér színezete lehet egészen 
kifejezett, vagy elenyésző. A felsőteste általában egyöntetű barna. A farka 
keresztben sötéten csíkozott, ez a felső oldalán is látszódik. 
 
Az egerészölyv az egyik leggyakoribb hazai ragadozómadarunk. Hegyvidéken, sík 
területen egyaránt megtalálható. A zárt erdőkben ugyanúgy fészkelhet, mint egy 
kisebb erdőfoltban vagy fasorban. 
Fészkelését a héjához hasonlóan, elég korán, már március második felében 
elkezdheti. Rá is jellemző, hogy az ország déli területein akár két héttel korábban 
elkezdődhet a fészkelése, mint magasabb tengerszint feletti magasságokban vagy 
az északi országrészeken. 
Az egerészölyv nagyon jó fészeképítő, egy-egy párnak több fészke is lehet a 
territóriumán belül.  Jellemző más ragadozómadárra is, hogy több fészket épít, 
vagy akár többet foglal tavasszal, míg végül aztán egybe rakja le a tojásait. Ezeket 
a fészkeket váltófészeknek nevezzük. 
Az egerészölyv 3-4 tojást rak, de előfordul ennél kevesebb tojás is. A tojó a fiókák 
két hetes koráig a fészken, illetve annak közelében tartózkodik, őrzi a kicsiket, míg 
a hím a táplálékot hordja.  
Táplálékát tekintve főleg egereket, pockokat zsákmányol. Leggyakoribb 
zsákmányállata a mezei pocok. Rovarokat, hüllőket is nagyobb mennyiségben 
találunk táplálékállatai között. 
A hazai állomány télen is fészkelőhelye közelében marad, bár a hegyvidékekről 
lehúzódhatnak a sík vidékre. Északról érkeznek hozzánk telelő egerészölyvek. 
Télen autóból, vonatból nagyon gyakran láthatjuk akár nagy számban is az út 
menti fákon, fasorokban gubbasztó madarakat. 
 
 



Gatyás ölyv (Buteo lagopus) 
 
Magyarországon, így Abaúj-Zemplénben is, télen találkozhatunk e fajjal, mely 
egyébként a messzi tundrán fészkel. 
 
 
Békászó sas (Aquila pomarina) 
 
Hossz: 54-62 cm 
Szárnyfesztávolság: 145-165 cm 
Súly: 1,2-2,2 kg 

 

 

C – alulnézeti röpkép 
E – felülnézeti röpkép 
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Közepes méretű, tömzsi sas. A szárnya egyenletes szélességű (deszkaszerű), a 
szárnyvég „ujjas”, bár ez nem annyira kifejezett. A farka lekerekített, hossza a 
szárnyszélességének kb. kétharmada. Összességében egy sötét, barnás színezetű 
sasról van szó. A feje, nyaka, szárnyának elülső része világosabb barna. Jellegzetes 
a fehér farkcsíkja. 
Magyarországon szórványosan fészkel a hegy- és dombvidéki területeken, de a 
nagyobb síkvidéki, ártéri erdőkben is megtalálható. Ez a faj az öreg, 
természetközeli erdőket kedveli. Fontos számára a természetes erdőkép, az erdő 
szerkezete, a megbontott erdőket nem kedveli. Szükséges számára a megfelelő 
táplálkozó terület. Kedveli a mozaikos összetételű élőhelyeket: ideális táplálkozó 
területén nedves gyepek, legelők, változatos szerkezetű mezőgazdasági 
kisparcellák helyezkednek el. Előnyben részesíti a mocsarak, vizenyős területek 
közelségét is. 
Az utóbbi években a faj állománya nagymértékben csökkent mind Abaúj-Zemplén 
tájain, mind országos szinten. Az 1980-as években 25-30 pár fészkelt a Zempléni-
hegységben, mára ez az állomány 13-15 párra csökkent. A magyarországi 
állomány 35-45 párra tehető. Érdekességként említhető a szomszédos Szlovákia, 
ahol 800-900 páros állományt becsülnek a szlovák madártani szakemberek. 
Fészkét a békászó sas általában maga építi leveles ágakból, mely így viszonylag 
könnyen felismerhető. Fészekalja két tojásból áll, kotlását április végén, május első 
napjaiban kezdi. 
A fiókák közül az elsőnek kikelt – a testvérénél egy-két nappal idősebb – erősebb 
fióka addig csipkedi kisebb testvérét, amíg az el nem pusztul. Ez életük első 6-10 
napja alatt játszódik le, és szinte természetes körülmények között mindig így 
történik. Elsősorban a sasokra és néhány közeli rokonukra jellemző ez a fióka-kori 
agresszivitás, melyet kainizmusnak neveznek. 
Táplálkozását tekintve, elsősorban kisebb rágcsálókat, egereket, pockokat 
zsákmányol. Békákat is zsákmányolhat – amint azt neve alapján várnánk is – de a 
kétéltűek e csoportja nem tartozik fő táplálékállatai közé. Jellegzetes tulajdonsága 
a fajnak, hogy elkapott zsákmányát nem a karmai között, hanem a csőrében viszi 
be fiókájának a fészekbe. 
A békászó sas vonuló madár, a telet Dél- és Közép-Afrikában tölti. 
 
 
Parlagi sas (Aquila heliaca) 
 
Hossz: 68-83 cm 
Szárnyfesztávolság: 180-220 cm 
Súly: 2,5-4,5kg 
Nagyméretű, hosszú szárnyú sas. A farka a szárny szélességének kb. 
háromnegyede. Az öreg madár sötét színezetű, tollazata feketésbarna. Jellegzetes 
világos, sárgásbarna tarkófoltja és fehér vállfoltja. A farok töve világosabb, sűrű 
keresztsávozású, végén széles sötét végszalaggal. A fiatal és átszíneződő parlagi 



sasok tollazata nagyon változatos, jellemzőbben a világos, dohánybarna tollazat 
dominál. 

 

fiatal színezet  

A parlagi sas a hazai madárvilág egyik legféltettebb kincse. E faj a 
világviszonylatban veszélyeztetett fajok kategóriájába tartozik. A hazai állomány a 
szlovák parlagi sasokkal közösen egy populációt alkot, melyből a magyarországi 
állomány 75-80 pár körüli. Az egész európai állományból csak a magyarországi 
növekedett, máshol csökken, vagy stagnál az állomány. Abaúj és Zemplén tájain 
14-15 pár fészkel e nemes madárból. 
Régebben szinte kizárólag a középhegységeink erdeiben költött, de ma az 
állomány kétharmada a síkvidéki területeken fészkel, elsősorban mezőgazdasági 
környezetben. A hegyvidéki fészkelőhelyek zavartalanabbak, nyugodtabbak az 
alföldi fészkelő területeknél, viszont e területeken a táplálékállatok száma, 
sűrűsége sokkal nagyobb. Az utóbbi években az új párok szinte kizárólag 
síkvidéken telepedtek meg. 
Fő táplálékállatai – ürge, hörcsög, fácán, mezei nyúl – is inkább a síkvidéki 
területeken fordulnak elő nagyobb számban. Az egykori kiterjedt hegylábi ürgés 
legelőkről sajnos az ürge teljesen eltűnt. 
A parlagi sas fészkelése korán indul, kedvező időjárás esetén már március utolsó 
harmadában a tojásokon ülhet, de általában a párok nagy része április elején rakja 
le 1-3 tojását. Fészkét a fák csúcsára építi, ahonnan nagyon jól szemmel tarthatja a 
környéket, illetve a berepülés is könnyű. A hegyvidéki területen gyakran települ az 
állomány szélső fájára, míg az alföldi területeken fasorokba, vagy magányos fára 
építi fészkét. 
 
 
Szirti sas (Aquila chrysaetos) 
 
Hossz: 76-96 cm 
Szárnyfesztávolság: 180-230 cm 
Súly: 3,0-6,4 kg 
Nagyon nagy méretű, hosszú szárnyú sas. A farka is meglehetősen hosszú kb. a 
szárny szélességével megegyező hosszúságú. Sikláskor, keringéskor szárnyát 
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enyhe V alakban tartja. Bármely korosztályára jellemző a meglehetősen sötétbarna 
szín, sárgásbarna vagy világos vörösesbarna tarkófolttal. Emellett az öregkori  
 

 

fiatal 

öreg

 
tollazatra jellemző a szárny felső oldalának középső-belső részén elhelyezkedő 
világos, sárgásbarnás folt. A farktollak töve szürke, 3-5 széles sötét keresztsávval, 
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csúcsuk fekete. E faj esetében a fiatalok viszonylag könnyen felismerhetőek: nagy, 
teljesen fehér foltok találhatóak a szárny középső részén alul és felül egyaránt, 
valamint a farok alapja szintén fehér. 
 
Egyik legerőteljesebb ragadozómadarunk a szirti sas. Elsősorban a magas hegyek 
fészkelő madara ez az egész északi féltekén elterjedt sasfaj. Magyarországon csak 
a Zempléni-hegységben fészkel jelenleg 5 pár, de kóborló – főleg fiatal 
példányokat – bárhol megfigyelhetünk. Fészkét – mely meglehetősen nagyméretű 
is lehet – nálunk fákra építi. Magashegységekben, sziklás területeken szívesen építi 
sziklapárkányokra. Az évtizedekig használt fészek 1-2 m magasságú és 1,5-2 m 
átmérőjű is lehet. Más madarak által épített fészket is elfoglalhat, így a Zempléni-
hegységben parlagi sas által épített fészekben költött már több pár. 
Ennek a sasfajnak is korán kezdődik fészkelése, már március közepén a tojásokon 
ülhetnek a madarak. 1-3 tojást rakhat. A zempléni párok általában egy fiókát 
nevelnek, néhány esetben volt két fióka, de mindkét fióka sikeres kirepüléséről 
nincs adat. 
Táplálkozását tekintve nagyon változatos, mind a zsákmányolt fajokat, mind azok 
méretét tekintve. Erőteljes ragadozómadárként elkapja a rókát, nyestet, de 
leggyakrabban kisebb emlősöket, madarakat zsákmányol. Találtak már fészkében 
őzet, uráli baglyot, egerészölyvet. Mongóliában vadászmadárként a farkasra is 
ráengedik. Más hazai sasokkal ellentétben szívesen vadászik a hegység belsejében 
lévő vágásterületeken, tisztásokon is. A dögre is rájár, elsősorban télen. 
Az öreg madarak télen a fészkelőhely közelében tartózkodnak, a fiatalok 
kóborolnak. 

 
 

Vörös vércse (Falco tinnunculus) 
 
Hossz: 29-38 cm 
Szárnyfesztávolság: 68-82 cm 
Súly: 127-280 g 
Közepes méretű sólyomféle, hosszú szárnnyal és farokkal. A hím és tojó eltérő 
színezetű. Mindkét nem esetében a hát és a szárny belső része vöröses színű, a 
szárnyvég fekete. A hím esetében a fejtető és a farok kékesszürke, utóbbi végén 
széles fekete végszalag látható. A tojó esetében a farok, a fej, a farki végszalag is 
barna és a farok finoman keresztsávozott. A fiatalok színezetre az öreg tojóhoz 
hasonlítanak. A vörös vércse gyakran szitál. 
 
Ez a sólyomfélékhez tartozó madár egyik leggyakoribb ragadozómadarunk. 
Magyarországon általánosan elterjedt madárfaj. 
Élőhelyét tekintve, a zárt erdőket leszámítva bárhol megtelepedhet, akár 
nagyvárosok épületein is fészkelhet. Abaúj-Zemplén tájai közül elsősorban a 
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Bodrogközben és a Hernád-völgyben találjuk fészkelő párjait. Megfigyelhetjük a 
Hegyköz területén is. 
Elsősorban mezőgazdasági környezetben fészkel, kedveli a szántók, gyepek között 
húzódó mezővédő erdősávokat, fasorokat. 
Fészket a többi sólyomféléhez hasonlóan a vörös vércse sem épít. Elsősorban 
szarkák illetve varjak fészkeit foglalja el, de költhet faodúban, homokbányák, 
löszfalak üregeiben is. Elfoglalja a kihelyezett költőodút, vagy fészkelő tálcát. A 
magasfeszültségű vezetéket tartó oszlopokra kihelyezett költőtálcákban, ládákban 
is megtelepszik. A nagyvárosokban épületek párkányain vagy padlásokon költhet. 
Fészkelése április második felében indul meg. Fészekalja 5-6 tojásból áll, de 
előfordulhat 8 tojásos fészekalja is. A tojásokon főleg a tojó kotlik, a hím a 
táplálékot hordja számára. A fiókákat mindkét szülő eteti. 
Elsősorban rágcsálókat fogyaszt, pockok, egerek a leggyakoribb zsákmányállatai. 
Nagyobb rovarokat, szöcskéket, sáskákat is zsákmányol. Étlapját gyíkok színesítik. 
Télen is megfigyelhető, hiszen a hazai állomány egy része áttelel, és északról is 
érkeznek hozzánk telelő példányok. 
Meg kell említenünk egy másik hazánkban is költő vércsefajt, ez a kék vércse 
(Falco vespertinus). Egykor ez a faj is szép számban költött a Bodrogköz és a 
Hernád-völgy területén, de mára teljesen eltűnt, csak néhány kóborló példányt 
figyelhetünk meg alkalomszerűen. 
Egyébként az egész hazai állománya nagymértékben lecsökkent e keleti elterjedésű 
és szép színezetű madárnak. 
 
 
Kabasólyom (Falco subbuteo) 
 
Hossz: 29-33 cm 
Szárnyfesztávolság: 74-83 cm 
Súly: hím 131-223 g 

tojó 141-325 g 
Közepes méretű, nagyon kecses, hosszú és hegyes szárnyú sólyom, amely 
leginkább egy nagy sarlósfecskére hasonlít. Az öregek felülről sötétszürkék, alulról 
szintén sötétes színezetűek, fehér torokkal. Közelről figyelve látható fekete 
bajuszsávja illetve rozsdavörös alsó farkfedői és „gatyája” (a láb körüli tollazat). 
 
Hazánkban e faj bárhol előfordulhat a zárt erdők kivételével. Különösen kedveli a 
folyók menti galériaerdőket, fasorokat. Síkságon, dombvidéken, hegyekben 
egyaránt előfordulhat. Nagyon kedveli a nyílt területekkel tarkított élőhelyeket. 
Környékünkön a Hernád-völgy, Bodrogköz, Hegyköz területén figyelhető meg 
leginkább. 
A kabasólyom elég késői fészkelő, területére április második felében ér vissza, de 
tojásait csak június első felében rakja le. Mint minden más sólyomféle fészket nem 
épít, hanem más madarak fészkeit foglalja el. Leggyakrabban szarka illetve 



varjúfészekben üt tanyát. Kedveli a magasan a fák csúcsa közelében lévő 
fészkeket. 
A fészekalja 2-4 tojásból áll. A frissen kikelt fiókákat a tojó őrzi, a hím pedig a 
táplálékot hordja a család számára. A fészküket később is folyamatosan őrzik, s 
veszély esetén izgatottan röpködnek a fészek körül, és folyamatosan hallatják éles 
vészjelző hangjukat. 
 
Táplálkozását tekintve főleg énekesmadarakat 
és levegőben röpködő nagyobb testű rovarokat 
(szitakötők, sáskák, szöcskék) zsákmányol. A 
madarak közül pacsirtákat, verebeket, 
gébicseket zsákmányol. Ügyességét mutatja, 
hogy nagy számban ejt el fecskéket röptükben. 
A Felső-Tisza menti ártéri erdőkben fészkelő 
párok a nagyobb partifecske telepek közelében 
telepednek meg, és gyakran tizedelik a 
fecskeállományt. Költőhelyéről szeptemberben 
vonul el, de még októberben is megfigyelhető 
egy-egy példány. A telet Afrika trópusi 
vidékein tölti. 

öreg 

 
 
Kerecsensólyom (Falco cherrug) 
 
Hossz: 43-60 cm 
Szárnyfesztávolság: 105-128 cm 
Súly: hím 665-900 g 

tojó 900-1300 g 
Nagyméretű sólyomféle, meglehetősen széles, lekerekített szárnnyal. A farka 
hosszú. Az öreg madarak felsőteste egyöntetű barna, a fej világosfehér, apró barna 
foltokkal. A farok világosabb barnás, krémszínű keresztcsíkokkal. Alulról világos 
piszkosfehér, barna hosszanti csíkozással, a torok tiszta fehér. 
 
Sajnos e nemes madár Abaúj-Zemplén tájairól az utóbbi időben teljesen eltűnt. 
Egykor a Zempléni-hegység sziklafalain vagy erdeiben lévő gallyfészkekben 
költött. A magyarországi állománya az 1970-es évekbeli mélypont után – 15-20 pár 
volt az országosan ismert állomány – jelentősen megnőtt. Ma országunk területén 
180 pár fölötti állományt tartanak számon a madártani szakemberek, melynek 
75%-a síkvidéken fészkel. A parlagi sashoz hasonlóan a kerecsensólyom esetében 
is lassan eltűnnek a fészkelő párok a középhegységi fészkelő területekről. 
Fészkelését kedvező időjárási viszonyok esetén, március végén kezdi, de gyakran 
csak április elején rakja le tojásait. Más ragadozómadarak, varjak fészkét foglalja 
el, hiszen ez a sólyom sem épít fészket. A sziklai költések esetében gyakran a 
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hollók fészkeit foglalja el. Gyakran előfordul sziklai fészkelése esetén, hogy nem 
fészekbe, hanem sziklaüregbe vagy sziklapárkányra rakja a tojásait. Síkvidéken 
gyakran fészkel a magasfeszültségű vezetékeket tartó oszlopokon lévő 
hollófészekben. Ez a faj nagyon gyakran foglal el fára vagy nagyfeszültségű 
oszlopra kihelyezett műfészket, költőodút, vagy tálcát. A hazai állomány 80%-a 
költ műfészekben. 

 

 

öreg 

 
Fészekalja 2-5 tojásból áll. A kikelt fiókákat a tojó őrzi, a hím jár táplálék után. Fő 
táplálékállata az ürge. Madarat is zsákmányol, leggyakrabban galambot. A 
madarakat a levegőben kapja el. Nagyon érdekes látvány, amikor a kirepült 
fiatalokat az öreg madarak igyekeznek zsákmányolásra tanítani. Az egyik szülő 
zsákmányát a levegőben elengedi, a fiatalok zuhanórepüléssel igyekeznek elkapni, 
azonban gyakran elvétik és ilyenkor a másik szülő igyekszik még a földre érkezés 
előtt elkapni a zsákmányt. 
A költés után az öreg madarak a költőhelyük közelében maradnak, a fiatalok 
Észak-Afrikáig vonulnak, ahol a telet töltik. A vonulás során nagyon sok madarat 
befognak, hiszen a kerecsensólyom kedvelt solymászmadár. 
 
A kerecsensólyomhoz hasonló nagy sólymunk a vándorsólyom (Falco peregrinus). 
Magyarországon az 1960-as évekig kis számban költött, elsősorban az Északi-
Középhegység szikláin, majd eltűnt. Az 1997-es évben jelent meg újra 
fészkelőként az országban, és mára 10 pár költ. Visszatelepülése nyugati irányból 
történt, ma már fészkel a Bükkben is. Remélhetőleg a közeljövőben visszatelepül a 
Zempléni-hegységbe is, de egyelőre csak kóborló példányokat figyelhetünk meg e 
területen. 
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A ragadozómadarakat veszélyeztető tényezők, 
védelmi tevékenységek 

 
 
A Magyarországon – így Abaúj-Zemplén tájain – előforduló fajok közül 
valamennyi törvény által védett. 
Természetesen ez nem volt mindig így. Régebben a ragadozó madarak irtása 
„követelmény” volt, hiszen kártékonynak minősítették őket. Néhány fajt 
leszámítva, törvényes védelmet, először 1954-ben biztosítottak a 
ragadozómadaraknak, de egyes fajok csak 1971-től, sőt némelyek csak 1982-től 
védettek. 
Ma már a védett fajoknak – tartozzon az bármilyen csoporthoz – pénzben 
kifejezett, úgynevezett természetvédelmi értéke van. Ma Magyarországon 1 millió 
forint a legmagasabb érték, 8 ilyen faj van (valamennyi madár) és ebből 4 
ragadozó. Ez egyrészt bizonyítja, hogy milyen nagy fontosságúak ezek a fajok, 
másrészt sajnos annyira megritkultak, hogy ilyen erős szabályozást kell 
érdekükben foganatosítani. A nálunk fészkelő fajok közül egy világviszonylatban 
is veszélyeztetett, 9 pedig az úgynevezett kedvezőtlen védelmi helyzetű csoportba 
tartozik. 
Az élőlényeket veszélyeztető tényezők nem minden fajra hatnak egyformán, és a 
világ nem minden táján hatnak ugyanolyan intenzitással. Az alábbiakban nézzünk 
néhány tényezőt, amelyek itt, Abaúj-Zemplén tájain is kedvezőtlenül hathatnak a 
ragadozómadarakra és természetesen egyéb fajokra és végső soron ránk, emberekre 
is. 
A fészkelő helyek megszűnése, átalakulása alapvető veszélyforrás, hiszen legyen 
bármilyen élőlényről szó, ha egy adott területen nem talál megtelepedéséhez 
megfelelő feltételeket, akkor kénytelen máshol próbálkozni. 
Táplálkozó területek megszűnése, átalakulása, táplálékállatok eltűnése. Talán az 
előző problémánál is fontosabb tényező a megfelelő táplálékállatok megléte egy 
adott fészkelő területen. Egy érzékeny sasfaj is „hozzászokhat” bizonyos zavaró 
tényezőkhöz a területén, de a táplálék hiányát semmilyen ragadozó nem képes 
megszokni. A Zempléni-hegység területén, elsősorban a hegylábi területeken 
egykor hatalmas legelők, kaszálók voltak nagy létszámú legelő állatállománnyal. A 
parlagi sas és a kerecsensólyom fő táplálékállata az ürge, szintén ezeket a rövid 
füvű legelőket, kaszálókat kedvelte és nagy számban élt ezen a vidéken. A 
legeltetés mára teljesen megszűnt, a legelők sorra bebokrosodtak, elcserjésedtek és 
így az ürge is eltűnt a területről, ami maga után vonta a kerecsensólymok számának 
csökkenését és a parlagi sas fészkelőhely-váltását. A legelő területek eltűnése a 
békászó sas számára is komoly megpróbáltatást jelent, és állományának a 
csökkenéséhez nagymértékben hozzájárul e probléma. 
Vadászat, kereskedelem. Mára ez a tényező talán veszített jelentőségéből, hiszen 
a lelövések nem igazán jelentősek hazánkban. Azonban sok vonuló faj esetében 
Dél-Európában, egyes arab országokban, nagy számban lőnek ragadozómadarakat, 
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és bizony ez kihat a hazai állományokra is. A kereskedelem is veszített hazai 
viszonylatban a jelentőségéből. Míg az 1960-as, 70-es években szinte nem volt 
olyan kerecsensólyom-fészekalj, amelyből nem szedtek ki néhány fiókát, addig ez 
mára szinte teljesen megszűnt. 
Mérgezések. Az 1980-as évek közepéig méreggel is irtották a varjúféléket, és 
egyéb dúvadnak minősített állatokat. Tyúktojásokba fecskendezték a mérget 
(foszforsavészter) és ezerszámra helyezték ki ezeket a tojásokat az ország egész 
területén, a nyílt vidékekre. A varjak mellett nagyon sok rétihéja is evett ezekből a 
tojásokból, és csaknem az egész rétihéja állományt sikerült így kipusztítani. A 
mérgezésnek egy másik esete, amikor nem közvetlenül kijuttatott méreg volt 
felelős a madarak pusztulásáért, hanem egy szer áttételesen okozott pusztításokat. 
Egyes növényvédőszerek (például a DDT) a melegvérű szervezetekben nem 
képesek lebomlani, hanem folyamatosan felhalmozódnak és később okoznak 
károkat. A madarak esetében először tojáshéj-vékonyodást (így a költés során a 
tojások összetörnek s nincs kirepült utód), majd terméketlenséget, végső soron az 
egyed pusztulását okozzák. A vándorsólyom világállományának fele így pusztult 
ki, de ismert hatása van a rétisasnál vagy a karvalynál is. A DDT az emberre is 
nagyon veszélyes, sajnos a harmadik világ országaiban még ma is használják. 
Az elmúlt évekig hazánkban a mérgezéses pusztítást is megszűntnek lehetett 
tekinteni. Viszont 2006-ban újból jelentkezett ez a veszélyforrás, hiszen szűk egy 
év alatt 21 mérgezett sast találtak (7 rétisas, 14 parlagi sas). 
Áramütés. A nagy testű madarak esetében (nemcsak a ragadozómadarak) 
jelentenek fokozott veszélyforrást a középfeszültségű szabadvezetékek. Ezek az 
oszlopsorok táplálkozó területeken húzódnak keresztül, gyakran olyan helyen, ahol 
a közelben nincs fa, vagy bármely kiülésre alkalmas elem a ragadozó madarak 
számára, így a madarak gyakran felülnek rájuk. Ha a madár beül a kereszttartóra, 
és közben érinti az elektromos vezetéket, áramütést szenved és az esetek 
legnagyobb százalékában elpusztul, vagy örökre röpképtelen marad. 
Hazánkban több mint 50 000 km középfeszültségű szabadvezeték működik, ez kb. 
650 000 oszlopfejet jelent, a feltételezések szerint ennek harmada, mintegy 215 
000 db oszlop jelent veszélyt a madarakra. 
2004 november első hétvégéjén zajlott le az első országos vezetékfelmérés az 
MME szervezésében. Országszerte összesen 4 067 oszlop lett leellenőrizve, ami 
mintegy 325 km szabadvezetéket jelent. „Eredménye” 33 faj 581 tetem, amelyből 
322 védett vagy fokozottan védett fajhoz tartozott, összesen 25 350 000 Ft 
természetvédelmi értékben. Gondoljunk a fentebb leírt 215 000 veszélyes oszlopra, 
és megérthetjük, milyen jelentős veszélyeztető tényező ez. 
Emberi zavarás. Ha nagyon leegyszerűsítjük a kérdést, illetve szigorúan 
fogalmazunk, azt mondhatjuk az ember bármely tevékenysége, amelyet a 
természetben végez, valamiféle zavarással jár. Természetesen e zavaró 
tevékenységek nagy része nem szándékos, nem az élővilág ellen irányul, mégis 
gyakran a jó szándék ellenére komoly károkat okozhat. Azt is el kell mondanunk, 
hogy egyes fajok, egészen jól megszokják, eltűrik az ember zavaró tevékenységét, 



fogalmazhatunk úgy is, hogy jó az alkalmazkodó képességük. Sajnos sok faj 
egyáltalán nem viseli el a háborgatást, vagy csak nagyon kis mértékben. Ezek közé 
a fajok közé tartozik a ragadozómadarak nagy többsége. 
 
A madártani, természetvédelmi szakemberek igyekeznek a fajok megőrzése 
érdekében, különféle védelmi tevékenységeket foganatosítani. Pár gondolat erejéig 
ismerkedjünk meg ezek közül néhánnyal, amelyeknek a ragadozómadarak 
megőrzésében is fontos szerepe lehet. 
 

 
 

A nyilvántartott fészkek egyike 
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A fészkek pontos ismerete, elengedhetetlen e fajok megőrzése szempontjából. Ma 
az ország egész területén, beleértve a védett területeket is, folyik valamilyen 
gazdálkodás, lehet erdőgazdálkodás, mezőgazdasági munka vagy bármilyen más 
tevékenység, amely az adott területen élő fajokat zavarná élettevékenységükben. A 
természetvédelmi hatóságnak lehetősége van védett, illetve fokozottan védett 
madárfajok költésének biztosítása érdekében korlátozásokat hozni a területen folyó 
gazdálkodásban. Ha a fészkek helyét nem ismernék pontosan, nem lehetne 
megfelelően megtenni a szükséges korlátozó intézkedéseket. 
Gyakran előfordul, hogy egy nagyobb viharban kiesnek a fiókák a fészekből, vagy 
akár a fészek maga is leszakad, ha ismert a helye, és időben sikerül észlelni a bajt, 
visszahelyezhetőek a fiókák, vagy akár a fészek is. 
Műfészkek építése, költőládák kihelyezése. A fészket nem építő sólyomfélék 
esetében, a költés sikerét nagymértékben megnöveli egy jól kihelyezett műfészek. 
Ezek lehetnek tényleges madárfészkekre hasonlító műfészkek, de lehetnek 
költőládák vagy költőtálcák. A kerecsensólyom, vörös vércse szívesen elfoglalják 
akár a magasfeszültségű vezetékek tartóoszlopaira kihelyezett költőládát, illetve 
tálcát. 
A műfészkeknek a jó fészeképítő fajok esetében is nagy jelentősége van. A 
ragadozómadarak egy-egy nyugodt területen lévő fészküket akár évtizedekig is 
használhatják, miközben a fészek tekintélyes méretűvé nőhet. Az Észak-
Amerikában élő fehérfejű rétisas esetében találtak egy 36 éve készült fészket, 
amelynek átmérője 2,6 méter, magassága 4 méter volt. Ezek a nagy fészkek óriási 
súlyúak, és gyakran előfordul, hogy leszakadnak, kidől a fészkes fa. Ha ezt sikerül 
időben észrevenni, egy jól megépített műfészekkel ott tartható a madár, és nem kell 
attól tartani, hogy átköltözik egy olyan területre, amely számára nem annyira 
kedvező, vagy ahol védelmét nehezebb megvalósítani. 
Ürgetelepítés. A már becserjésedett legelőkön előfordulhat, hogy újra indul a 
legeltetés. Ilyenkor, ha van rá lehetőség érdemes az ürgéket is visszatelepíteni, 
ezzel is kedvezve a közelben élő parlagi sasoknak, vagy kerecsensólymoknak. 
A veszélyes középfeszültségű szabadvezetékek szigetelése. E probléma 
megoldásával nagy számban lehetne csökkenteni a nagy testű madarak pusztulását. 
Az MME 1987-ben vette fel a kapcsolatot a hazai áramszolgáltató vállalatokkal, 
hogy valamilyen megoldást dolgozzanak ki az áramütés visszaszorítására. A 
megoldás egy kereszttartó-burkolat („szigetelő papucs” lásd. hátsó borító) lett, 
amellyel a leggyakoribb szerkezetű oszlopok szigetelése végezhető el. A 
legkedvezőbb az lenne, ha az új oszlopsorok telepítésekor, eleve madárbarát 
megoldásokat alkalmaznának. 
Sérült madarak gyógyítása. Sok esetben kerülnek emberkézre áramütött, beteg, 
gépjármű által elütött, de még élő ragadozómadarak. Ha ezeket sikerül egy 
„madárkórházba” eljuttatni, esélyük lehet a további életre. Gyógyulásuk után a 
szakemberek visszajuttatják őket a természetbe. Sok esetben felépül a madár, de 
már többé nem lesz képes repülésre. Ilyenkor e madarakat a telepen tartják, párt 
keresnek neki, és ha párba áll, szaporulatát vissza lehet a természetbe juttatni, ezzel 
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is erősítve a vadon élő állományt. Ha valaki sérült ragadozómadarat talál, 
értesítheti a MME helyi szervezetét, az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságot, vagy 
esetleg a környéken lévő vadasparkot is. 
Elérhetőségek: 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság: 06-48-506-000 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság: 06-36-411-581 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME): 06-1-275-6247 

Természetesen ez csak néhány szelet a ragadozómadarak védelmével kapcsolatos 
feladatok közül. Legfontosabb, hogy e madarak fészkelőhelyét, táplálkozó területét 
illetve ezek zavartalanságát biztosítsuk, és ha ez sikerül, akkor még sokáig 
láthatjuk Abaúj-Zemplén tájain is e csodálatos állatokat.  
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A rajzok: 
 
R.F. Porter, Ian Willis, Steen Christensen and Bent Pors Nielsen: Flight 
Identification of European Raptors című könyvből 
 
a szirti sas karmait ábrázoló rajz a Magyar Könyvklub Természetkalauz sorozata 
Szárazföldi madarak című kötetéből kerültek beszkennelésre. 
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Tegyünk együtt Abaúj–Zemplén értékeiért! 
 
 
A Tisza és a Hernád folyók által közrefogott földdarab Magyarország természeti és 
kulturális, valamint gazdaságtörténeti értékekben egyik leggazdagabb területe. 
Kevés hazai táj rendelkezik akkora változatossággal, mint a Bodrogköz, Hegyalja, 
Hernád-völgy és Zempléni-hegység tájegyüttese. A nemzetközi jelentőségű vizes 
élőhelyektől a zárt középhegységi erdőkig a legtöbb tipikus magyarországi élőhely, 
mediterrán jellegű növény- és állatfajoktól a magashegységekre jellemzőkig a 
hazánkból ismert fajok többsége megtalálható a térséget alkotó kistájak területén. 
Abaúj és Zemplén gazdasági megújulásának, modernizációjának alapjait csak a 
helyi értékek jelenthetik. Számos országos és helyi, települési szintű egyesület, 
alapítvány, baráti kör tagjai tevékenykednek évek óta Abaúj és Zemplén természeti 
és kulturális értékeinek feltárásán és megőrzésén. E tevékenységek többsége 
egymással párhuzamosan, de egymástól függetlenül zajlik. Az értékek eredményes 
megóvására, a helyi érdekek regionális és országos szinten történő hatékony 
képviseletére ilyen formában nagyon kevés az esély. 
Az Abaúj–Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület (AZÉRTKE) 2000. december 
2-án alakult. Célja: Abaúj és Zemplén természeti és kulturális értékeinek 
megőrzése, az ezért tenni akarók összefogása, ezáltal a területen élők 
életminőségének javítása. Tájegységünk természeti értékeinek bölcs hasznosítása 
növeli e tájak lakosságmegtartó képességét, a természeti értékekre épülő, azokat 
hosszú távon megőrző és hasznosító fejlődést tesz lehetővé. 
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által felvállalt tevékenységi körök a 
térségünkben folyó tudományos tevékenységek, kutatás, nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, környezetvédelem minél 
hatékonyabb segítése. A helyi értékek gazdasági életben való hasznosítására 
vállalkozók segítése, az ebből adódó problémák felvetése, megoldási lehetőségek 
keresése. A döntéshozók segítése megbízható, pontos információkkal. Fórum 
biztosítása az érdekeltek számára. Nyilvánosság biztosítása. Szakmai 
segítségnyújtás és képviselet a vállalkozók természetvédelmi problémái esetében. 
A természeti értékek megújuló erőforrások. Hasznosításuk és megőrzésük 
minőségi idegenforgalom keretében lehetséges. Ökoturizmus (a természeti értékek 

, azertke@t-online.hu Zempléni futrinka 
47/321-300, 70-262-5553, 70-532-6439 

http://www.azertke.hu/
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irányított bemutatása), kultúrturizmus (művészeti rendezvények, népi 
hagyományok, a honfoglalástól napjainkig jelenlévő történelmi emlékek, 
ipartörténet, stb.), sport - vízi, lovas turizmus, borturizmus, gasztronómia egymásra 
épülő, ellenőrzött keretek között történő bemutatása során. (A jelenleg jellemző 1-2 
napos átmenő turizmus helyett.) 
Az egyesület fő célja a térségünkben található védett területekből kialakítandó 
nemzeti parkért való fellépés (www.znp.hu). A nemzeti parki státusz már 
önmagában a minőségi turizmust vonzó tényező. Egy nemzeti park feladatai az 
értékek kezelése, megőrzése, bemutatása, az iskolákban folyó környezetvédelmi 
oktatás segítése. A kutatás az értékek feltárását szolgálja, és biztosítja az ezek 
megőrzéséhez szükséges információkat. A passzív megőrzés és az aktív kezelés 
teszi lehetővé az értékek megmaradását. A bemutatás feladata az értékek széles 
társadalmi rétegek felé történő közvetítése. A megőrzés és kezelés valamint 
bemutatás számtalan szállal kapcsolódik a gazdasági élethez, annak szerves részét 
képezi. (Munkahelyek, helyi- és biotermékek, helybe jövő piac, reklám, stb.) 
Térségünk körülményeit hosszú távon a gazdaság és a természetvédelem 
együttesen fogja meghatározni. A helyi értékek pusztulása, az erre épülő gazdasági 
ágak hanyatlásához, végső soron tönkremeneteléhez vezet. 
 
 

Megvalósult és folyamatban lévő programjaink 
 
Környezeti nevelés – előadássorozatok szervezése és lebonyolítása 

– környezeti nevelési és erdei iskolai továbbképzések 
szervezése, lebonyolítása 

– erdei iskolai programok megvalósítása. 
Abaúj-Zemplén lakosságának jelentős része a védett területeket, a 
természetvédelmi munkát még mindig saját érdekeivel ellentétesnek ítéli. Az 
Európai Unió keretei között is kiemelkedő értékeink megőrzése szükségessé teszi e 
szemlélet megváltozását, amelyhez a legjobb út az értékekben való gazdagság 
felismertetése. A térség gazdasági megújulásának alapját az idegenforgalom 
jelentheti. Tömegturizmus számára nincsenek megfelelő adottságaink, viszont 
minőségi turizmus építhető a természeti értékekre, a kulturális javakra. Ezen 
értékek megőrzésére csak úgy van esélyünk, ha lakótársaink, tulajdonos társaink 
tisztában vannak a tájegység értékeivel, és megőrzésük jelentőségével. Térségünk 
jelenleg az ország sok hátrányos helyzetű térségének egyike. A hátrányos 
helyzetből való kikerülés egyik feltétele a szülőföldünkről, lakóhelyünkről alkotott 
képünk megváltozása. 

 

Élőhely-rekonstrukció  – István-kúti Nyírjes rehabilitációja 
– mesterséges odútelepek kialakítása, működtetése 
– denevér élőhelyek rekonstrukciója 

http://www.znp.hu/
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Abaúj-Zemplén kistájainak természeti képe, tájképi jellemzői, élővilágának 
sokszínűsége a természet és a gazdálkodó ember több ezer éves 
„együttműködésének” eredménye. A növény- és állatfajok jelenlegi változatossága 
csak további együttműködéssel tartható fenn. Pl.: az egykori kaszálórétek 
fennmaradásának feltétele a kaszálás folytatása; az odvas fákhoz kötődő fajok 
megőrzésének feltétele az iparszerű erdőgazdálkodás következtében hiányzó odvak 
pótlása; a padlások tulajdonosok és denevérek, baglyok számára egyaránt 
alkalmassá tétele. 

 

Fajvédelem – A tájegység nagyobbik részén, az országos monitoring-program 
részeként, Egyesületünk végzi a denevérek nyári és téli szálláshelyeinek rendszeres 
ellenőrzését, állomány felmérését. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal 
együttműködve elkészítette a jelentős mesterséges üregek védetté nyilvánítási 
javaslatát. 

 

Abaúj-Zemplén Természeti Értékei füzetsorozat valamint egyéb kiadványok 
megjelentetése. A fentebbi programok eredményesebb megvalósítását szolgálják az 
Egyesület által megjelentett, és a továbbiakban tervezett kiadványok. 
Kiadványaink: Abaúj-Zemplén Természeti Értékei 1.: Kígyók Abaúj-Zemplénben; 
2.: Zempléni odútelepek madár- és emlősfajai; 3.: Denevérek; 4.: Kétéltűek; 5.: A 
Long-erdő gombái; 6.: Ragadozómadarak Abaújban és Zemplénben; 7.: Az 
Istvánkúti Nyírjes. 
Egyéb kiadványok: Húsz éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Előadássorozat; 
Abaúj és Zemplén tájainak ragadozó vízibogarai (Coleoptera); Abaúj és Zemplén 
tájainak makroszkopikus rákjai (Crustacea); Bőrszárnyú pincelakók (tájékoztató 
pincetulajdonosoknak); Denevéreket ábrázoló képeslapok 

 

www.civilzemplen.hu térségi civil honlap készítése, üzemeltetése. Célja a már 
saját internetes jelenléttel rendelkező szervezetek linkjeinek (elérhetőségének) 
összegyűjtése erre a közös lapra, valamint internetes jelenléttel még nem 
rendelkező szervezetek részére saját megjelenés, internetes oldal ingyenes 
kialakításának biztosítása, és fenntartása. A program keretében bejegyzett 
(egyesületek, alapítványok, stb.), valamint nem bejegyzett (hagyományőrző 
csoport, énekkar, klub, településszépítők, stb.) szervezetek egyaránt internetes 
jelenléthez juthatnak. 

 

Kutatás – Valamennyi terepi program részét képezi az egyes élőhelyekre, fajokra 
vonatkozó adatok gyűjtése, tudományos igényű feldolgozása, az adatok nemzeti 
park igazgatóságok részére történő átadása, velük együttműködve kezelési tervek, 
védelmi javaslatok készítése, az eredmények publikálása. 
 
Valamennyi programunkról részletesebben tájékozódhat az egyesület honlapján: 
www.azertke.hu  

http://www.civilzemplen.hu/
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Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 
Zempléni Helyi Csoport (MME-ZHCS) 

 
Adószám: 19001243-2-43 

Számlaszám: 11734004-20336192   OTP-BANK 
zemplenhcs@freemail.hu  Tel.: 30/ 526-7409 

   
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 1974-ben alakult, 
majd rövid időn belül létrejöttek az egész országot lefedő területi szervei, így a 
Zempléni Helyi Csoport (MME-ZHCS) is. Tagjaink között sok biológus, ökológus, 
pedagógus és természetvédelmi szakember van, de a többséget az iskolások és a 
természet iránt érdeklődők teszik ki. 
Fő feladatunknak tekintjük a természeti értékek – ezen belül főleg a madarak – 
védelmét, megőrzését, megismertetését és a lakosság környezet és 
természetvédelmi szemléletének alakítását. E célok megvalósítását szolgálják 
szakmai és egyéb programjaink. 
A programokat a Zempléni-hegységet, a Hernád-völgyet, a Bodrogközt és a 
Taktaközt is magába foglaló működési területünkön szervezzük és hajtjuk végre.  
 
Fő programjaink: 

1.  Védett és fokozottan védett ragadozó madarak kutatási és védelmi 
programja. Működési területünkön 14 fokozottan védett ragadozómadárfaj 
fészkel, melyből több fajnak a legnagyobb állományát is itt találjuk 
hazánkban, így ezeknek a fajoknak a védelmi munkáiból is sok feladat hárul 
csoportunk tagjaira. Ilyen például a békászó sas, a parlagi sas, a szirti sas, a 
kígyászölyv, az uhu és az uráli bagoly. 

2.  Más fokozottan védett fajok védelmi és kutatási programja. Ezek a fajok 
a következők: fekete gólya, fehér gólya, haris, szalakóta, kövirigó, 
gyurgyalag, fehérhátú fakopáncs. 

 
Egyéb programjaink: 
 

- Évente megrendezett gyűrűzőtábor: madárgyűrűzés, vonuláskutatás 
- Élőhelyvédelem: rétfenntartó és kaszálótábor 
- Kétéltűvédelem: alpesi gőte és békafajok felmérése és monitoringja 
- Gyakorlati madárvédelem: odútelep énekesmadaraknak, és 150 odú 

baglyoknak 
- Jeles napok: Madarak és Fák napja és Madármegfigyelő világnap 

 
Ezeket és még sok más programunkat társadalmi munkában szervezzük és 
pályázatokból, adományokból finanszírozzuk. 
 

Kérjük hogy 1%-val vagy adományokkal támogassa egyesületünk munkáját! 

mailto:zemplenhcs@freemail.hu
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Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával, adományával támogassa 
egyesületünk természetvédelmi, környezeti nevelési munkáját. 

Köszönjük! 
 
 

Megjelentette a 
 

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
2006. évi „Zöld Forrás” pályázati támogatásból az 

 
 

ABAÚJ-ZEMPLÉN ÉRTÉKEIÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 11. 

Adószám: 18436312-1-05 
Számlaszám: 55500029-15003391 

www.azertke.hu, azertke@t-online.hu 
321-300, 70-262-5553, 70-532-6439 
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