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1. Bevezetés

A dél-alföldi madármegfigyelõk az 1960-
as évek óta tapasztalják a kék vércse
(Falco vespertinus) és a vörös vércse
(Falco tinnunculus) költõ állományának
csökkenését. Ennek egyik oka lehet a fész-
kelési lehetõségek beszûkülése, többek
között a vetési varjú (Corvus frugilegus)

telepeinek csökkenése és a szarka (Pica

pica) fészkeinek vadászok általi  szétlövé-
se (tavaszi dúvadirtás). A kék vércse mû-
fészkekben való sikeres költését (Csörgey
1908, Homoki-Nagy 1958) figyelték meg
fûzfavesszõbõl font kosarakban. Késõbb
mások kísérletei is bizonyították a két vér-
cse-faj fészkelésének elõsegítését mester-
séges telepítéssel. Az MME szegedi cso-
portja elõször 1989-ben a Cserebökényi
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We have installed artificial nests of several types to aid the nesting of Red-footed Falcons,
Kestrels and Long-eared Owls in the Dél-Alföld region, between 1989 and 1999. The major-
ity of the installations were in three protected regions of 'puszta' (Pitvaros, Cserebökény and
Baks) and a pasture near Hódmezõvásárhely. The number of birds breeding in the areas grad-
ually increased in reaction to the installations. The three species occupied 29-52% of the nest
boxes, although there were yearly fluctuations. The average numbers of eggs and nestlings of
the three species were also examined throughout the 10 years. Based on the remnants of food
found in the nests we could also analyse the prey spectra. Artificial nest boxes are usually suc-
cessful in increasing raptor density, if undisturbed breeding grounds (an alley, a patch of
woods, etc.) and an appropriate food base can be found.

Különbözõ típusú, általunk kialakított mesterséges fészkek kihelyezésével segítettük elõ a
kékvércse, a vörös vércse és az erdei fülesbagoly költését a Dél-Alföldön 1989-1999 közt. A
fészkekben ritkán más fajok is költöttek. A kihelyezések többsége három védett pusztán (Pit-
varos, Cserebökény, Baks) és egy hódmezõvásárhelyi legelõn történt. A költõ párok száma a
növekvõ fészek-kihelyezések miatt fokozatosan nõtt. A három védett faj 29-52%-os arányban
foglalta el a mûfészkeket, bár éves ingadozások megfigyelhetõk. A költések egy részének si-
kertelenségét a természetes és antropogén pusztulások jelentik, melynek okait többnyire sike-
rült megállapítani. A három fajnál vizsgáltuk az átlagos tojás- és fióka-számot a 10 év alatt. A
fészkekben talált táplálék-maradványokból következtetni lehet a fiókáknak hordott zsákmány-
állatok spektrumára is. A telepítés mindenhol eredményes, ahol zavartalan költõhely (fasorok,
erdõfoltok stb.) és megfelelõ táplálékbázis található.

M. Gy. SZTE JGYTF Kar, Biológia Tanszék, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
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pusztán helyezett ki mûfészkeket. A magas
elfoglalási arányt látva (10 fészekbõl 8-
ban költöttek) 1990-tõl szisztematikusan
folyt a telepítés, kiterjesztve azt más ha-
sonló élõhelyekre is. A mûfészket a fész-
ket nem építõ fajok közül az erdei fülesba-
goly (Asio otus) is elfoglalja, így ennek a
fajnak a telepítését is végeztük a munkánk
során.

2. Célkitûzés

Célunk volt, hogy a mesterséges telepítés-
sel megállítsuk a három faj költõ állomá-
nyának további csökkenését a kiszemelt te-
rületeken. E mellett kísérleteztünk a mada-
raknak megfelelõ, de minél olcsóbban és
tömegesen elõállítható mûfészkek általunk
kifejlesztett típusaival is (1. Ábra). A tele-
pítések elsõsorban a Csongrád megyei há-
rom védett puszta (Cserebökény, Pitvaros,
Baks) vércse- és bagoly-állományának nö-

velését célozták, de kiterjesztettük azt más
alkalmas, nem védett élõhelyekre is (Hód-
mezõvásárhely, Földeák). A költési idõben
folytatott fészek-ellenõrzéseknél az elfog-
lalási arány mellett vizsgáltuk az utódok
számát (tojás- és fióka-szám), és a fiókák-
nak hordott táplálék-maradványokat.

3. Módszerek

3.1. Vizsgálati területek

Cserebökény TK (KMNP): a puszta K-i
szélén középkorú akác (Robinia pseudoa-

cacia) erdõsáv, 350 m hosszú, átlagosan
10 m széles. Ettõl Ny-ra 400 m-re a pusz-
ta közepén egy 0,25 hektáros, kerek akác
erdõfolt.

Pitvarosi TK (KMNP): a Montág pusz-
ta ÉK-i szélén "L" alakban, 600 m hosz-
szan, 20 m szélesen elhúzódó akác erdõ-
sáv, helyenként fehér nyár (Populus alba)
és erdei fenyõ (Pinus sylvestris) példánya-
ival, itt-ott sûrû gyalogakác (Amorpha fru-

ticosa) cserjeszinttel.
Baksi puszta TT (KNP): három akácer-

dõsáv (100x15 m, 300x20 m, 70x30 m) és
egy 0,4 hektáros, négyzet alakú akác erdõ-
folt.

Megjegyzés: mindhárom területen az
erdõfoltokat természetközeli, szikesedõ,
nedves talajú pusztai növényzet övezi, de
a közelben mindig található megmûvelt
mezõgazdasági terület is.

Hódmezõvásárhely-Ficséri puszta:
nagy kiterjedésû legelõ közepén öt, egy-
más közelében lévõ, magas kõrisekbõl
(Fraxinus excelsior) álló fasor, egyenként
0,5 ha.

Hódmezõvásárhely, Rárós-Kéktó: le-
geltetett rét mellett egy nagyobb erdõfolt
(kb. 3 ha), melyet akác, erdei fenyõ és ma-

1. Ábra. A mûfészkek általunk alkalmazott tí-
pusai.
Fig. 1. Schematic designs of the artificial nest-
boxes used.
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gas kõris vegyesen alkot. A tájat elhagyott
tanyahelyek tarkítják.

Hódmezõvásárhely-Csomorkány: 5 km
hosszú vegyes állományú erdõsáv, körü-
lötte mezõgazdasági terület és természet-
közeli rét.

Földeák: földutak mentén lévõ akácer-
dõsávok, fõleg mezõgazdasági területek
közt, néhol legelõfoltok a közelben.

A mûfészkek kihelyezése március elsõ
felében, ellenõrzésük május második felé-
ben, június közepén és július elején tör-
tént. A kihelyezést és az ellenõrzést 8 m-es
alumínium létrákkal végeztük. A fészkek
rögzítése az ágakhoz hajlékony dróttal tör-
tént, 4-9 m közti magasságokban a fákra,
néhány esetben sûrûbb bokrokra 2,5-3,5
m-re. A mûfészkekbe száraz gallyakat
tömködtünk, a költõládákba vékony száraz
gallyakra száraz füvet, arra pedig a ládával
azonos méretû gyeptéglát helyeztünk a fü-
ves részével lefelé. A puha földbe középen
egy fészekmélyedést alakítottunk ki.

A megfelelõ korú fiókákat alumínium
gyûrûvel láttuk el, a fészekbõl vászon-

zsákban kötéllel engedtük le õket, gyûrû-
zésük a földön történt. Feljegyeztük a köl-
tés körülményeit és a fészekben talált táp-
lálék-maradványokat a két vércse esetében
(1. Táblázat). A mûfészkek számát 1990-
tõl 1999-ig 14 db-ról fokozatosan 276-ra
emeltük. A mûfészkek és a költõládák
mellett nagy méretû deszka-odúkat is al-
kalmaztunk, melyek számát fokozatosan
növeltük. Az odúk 25x25 alapon 35 cm
magasak voltak, a téglalap alakú bejáró
nyílás 17x25 cm. Az odú 2,5 cm vastag
nyárfa deszkából készült, és sötétbarna
olajfestékkel impregnáltuk.

4. Eredmények

A fészekkosarakból idõvel a gallyak kies-
tek, nehézkes pótlásuk miatt a fából ké-
szült költõládákra tértünk át, melyeknek
különbözõ típusait kísérleteztük ki (1. Áb-
ra). A kettéfûrészelt 10 és 20 literes mû-
anyag kannák szintén beváltak. A kihelye-
zett fészkek elfoglalási aránya 29-52%
közt változott a 10 év alatt, átlagosan
43,8% volt (2. Táblázat). A költõ vörös és
kék vércse párok száma a kihelyezett mû-
fészkek számának növelésével fokozato-
san nõtt (2. Táblázat). Az erdei fülesbag-
lyok száma változó volt. Egerész ölyv
(Buteo buteo) négy alkalommal költött
úgy, hogy mûfészekre vagy költõládára
gallyfészket hordott. Kabasólyom (Falco

subbuteo) a Baksi pusztán két évben köl-
tõládában fészkelt 1-1 pár. Egyéb fajok:
tõkés réce (Anas platyrhynchos) 4, örvös
galamb (Columba palumbus) 5, dolmá-
nyos varjú (Corvus corone cornix) 1 alka-
lommal fészkelt mûfészekben.

Az ellenõrzések során talált tojásos és
fiókás fészekaljakat együtt utódszám jelö-
léssel ábrázoltuk. Eszerint a vörös vércsé-

1. Táblázat Táplálékmaradványok a mûfész-
kekben.
Tab. 1. Food remnants in the nests of Kestrel
and Red-footed Falcon.

Vörös vércse Kék vércse 
Rovar/Insecta 11 6
Szitakötõ/Odonata 1 1
Kétszárnyú/Diptera 5 0
Sáska/Acridiidae 9 8
Szöcske/Tettigoniidae 10 3
Bogár/Coleoptera 0 14
Butabogár/Pentodon idiota 0 15
Unka/Bombina sp. 0 1
Fürge gyík/Lacerta agilis 1 4
Énekesmadár/Passeriformes 1 0
Mezei pacsirta/Alauda arvensis 0 2
Pityer/Anthus sp. 1 1
Nádi sármány/

Emberiza schoeniclus 1 0
Cickány/Sorex (?) sp. 1 0
Mezei pocok/Microtus arvalis 593 165
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nél 187 fészekaljnál a 3-as és 4-es utód-
szám egyformán a leggyakoribb volt (át-
lag 3,58), míg a kék vércsénél 112 fészek-
aljnál a 3-as utódszám volt a leggyakoribb

(átlag 3,143). Az erdei fülesbagolynál két-
csúcsú görbét kaptunk (1 utód ill. 4 utód
esetén), ami vagy a kis mintaszámból (34),
vagy a pockos és nem pockos évek szétvá-
lásából adódik (2. Ábra). 

A fészekbe hordott táplálékmaradvá-
nyok alapján megállapítható, hogy a vörös
vércse mezei pocok tápláléka 3,6-szor na-
gyobb, mint a kék vércséé, viszont  utóbbi
faj rovartápláléka nem jelentõs mértékben
nagyobb. Mindkét faj zsákmányolt mada-
rat is (1. Táblázat).

5. Megvitatás

A vércse-fajok mûfészekben történõ költé-
sét korábban többen bizonyították
(Csörgey 1908, Homoki-Nagy 1958, Tóth
1994a, b). A mûfészek kihelyezése ott
eredményes, ahol természetszerû gyepte-
rületek mint táplálkozó helyek találhatók a
fészkek közelében. Ugyanezt írja le Tóth
(1994a, b), és hogy a fészkek zavartalan,
fõként dúvadgyérítéstõl mentes területe-
ken legyenek. 

A kék vércse 3-as átlag utódszámát
(nálunk 3,143, 2. Ábra) más szerzõk is le-
írták, azonban a tojásos és fiókás fészekal-
jakat külön tüntették fel. Az átlag tojás-
szám mindig magasabb, mint a fiókaszám.
A Hortobágyon Haraszthy (1980) 27 fé-
szekben 3,64 átlag tojásszámot és 46 fé-
szekben 2,85 átlag fiókaszámot talált.
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2. Ábra A fajok utódszáma (tojás- és fiókaszám
együtt).
Fig. 2. Number of offspring in the three studied
species (nests with eggs and fledglings were
pooled).

2. Táblázat. A költõ párok száma és a mûfészkek elfoglalási aránya.
Tab. 2. Number of breeding pairs and the percentage of occupied artificial nests.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Összesen /
total

Vörös vércse / Falco tinnunculus 4 6 5 8 25 39 26 55 74 78 321
Kék vércse / Falco vespertinus 2 4 7 7 18 17 17 25 41 40 178
Erdei fülesbagoly / Asio otus 1 2 2 1 10 2 2 5 7 14 46
Kihelyezett / No. artificial nests 14 24 42 59 112 115 130 171 237 276
Elfoglalt / No. occupied artificial nests 7 12 14 17 53 48 46 88 123 133
% 50 50 33 29 47 42 35 52 52 48
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Haraszthy és Bagyura ugyanott 1993-ban
a kék vércse telepeken 3-as és 4-es fészek-
aljak dominanciáját találta, 3,84 átlag to-
jásszámmal és 3,27 átlag fiókaszámmal.
Békés megyében Tóth (1994a, b) a 3 tojá-
sos fészekaljakat találta gyakorinak. A te-
lepesen költõk fészekalj-átlaga 1990-ben
3,0 , 1991-ben 2,52 , 1993-ban 2,22 volt.
Apajpusztán Haraszthy és Bagyura (1994)
a 3-as tojásszámot 15 fészekben, 4-est 20
fészekben talált, ugyanezen a telepen ké-
sõbb 3-as fiókaszám 12 fészekben, 4-es fi-
ókaszám 5 (!) fészekben fordult elõ.

A tojásszámok nagyobb szórása (2,22
és 3,64 közt változó) a táplálkozó és fész-
kelõ helyek minõségi, valamint az egyes
évek idõjárási különbségeivel magyaráz-
ható. A kelési sikeresség sem túl magas
arányú (Haraszthy 1980, Haraszthy &
Bagyura 1993, 1994, Tóth 1994a, b), a fi-
ókák felnevelése közben pedig predációs
hatás növeli a mortalitást. A telepesen köl-
tõk sikeresebben röptetnek fiókákat, mint
a szoliter párok (Haraszthy-Bagyura 1993,
Tóth 1994a, b). Mi ezt nem vizsgáltuk.
Megfigyeltük viszont három különbözõ
évben, hogy a közelben költõ héja
(Accipiter gentilis) gyakran zsákmányolt a
pelyhes fiókák közül, sõt egyszer majd-
nem az összes fészekben meghiúsította a
vércse-fajok költését. A költési idõszakban
1996-ban 10, 1997-ben 17, és 1999-ben 9
pelyhes - tehát a kotlóládából a fehér toll-
ruha miatt jól kilátszó - vércse-fiókát
zsákmányolt a héja. A zsákmányolási
módról következtettünk héjára, és arról,
hogy a fészektelep fölött többször észlel-
tük megjelenését (Cserebökény és Baks).
A héja és a macskabagoly (Strix aluco)
vércse-zsákmányolását többen leírták
(Horváth 1964, Bagyura & Haraszthy
1994, Haraszthy & Bagyura 1994, Tóth
1994a, b). Nemcsak fiókát, hanem repülõs

fiatalt és öreg madarat is zsákmányolnak
ezek a ragadozók. A nagyobb mortalitás
megelõzése végett a zártabb, nagy méretû
deszkaodúk számát növeltük. Az ezekben
lezajlott költéseknél (csak vörös vércsék
költöttek) predációs mortalitást nem ta-
pasztaltunk.

A kék vércsék táplálék-összetételével
többen foglalkoztak a Kárpát-medencében
(Balát & Bauer 1955, Keve & Szíjj 1957,
Horváth 1964, Haraszthy et al. 1994, Tóth
1994a, b). A vizsgálatok szerint a mezei
pocok mellett a nagy testû rovarok (sás-
kák, szöcskék, cserebogarak stb.) jelentõs
mértékben fordulnak elõ táplálékukban. A
vörös vércse táplálékában vizsgálataink
szerint több a mezei pocok (1. Táblázat).
Az ásóbéka zsákmányolását Horváth
(1964) és Haraszthy et al. (1994) találta
jelentõsnek. A Dél-Alföldön a Bombina

bombina hordása fordult elõ. Mások nem
említik a madár-zsákmányt, nálunk a
pusztai környezetben élõ énekes madarak
fiataljait is zsákmányolta mindkét faj (1.
Táblázat).

Köszönetnyilvánítás. Köszönet illeti a MME
Csongrád Megyei Csoportjának azon tagjait,
akik a telepítésnél, ellenõrzéseknél a fárasztó
munkákat végezték, közülük is elsõsorban
Kotymán Lászlót, Lovászi Pétert, Barkóczi
Csabát, id. Galiba Ferencet és Kószó Istvánt,
akik a munkálatok jelentõs részénél segédkez-
tek.
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