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Miért kérjük most is az 1%-ot?

               Azért, mert nincs elég pén-
zünk. Amennyi van, azt mind elköltjük 
a madarak mentésére, gyógyítására, a 
kórház fenntartására, és megelőzésre, 
szemléletformálásra, melyet a Madár-
park visz el. Ha kétszer ennyi lenne, azt 
is elköltenénk ugyanerre, mert sosem 
elég. 
 Mert a Madárkórház Alapít-
vány egy nonprofit civil szervezet, és 
mint olyan, semmilyen állami, vagy ön-
kormányzati támogatást nem kapunk. 
A madarakat ingyen gyógyítjuk, erre 
költjük az alapítvány pénzét, hogy ezt 
megtehessük. Sem jelentősebb hazai, 
sem külföldi támogatónk nincs. Legna-
gyobb támogatónk a Hungarocontrol 
Zrt. évi 3 milliós bevételt jelent, a töb-
bi közadakozásból esetenként pár 100, 
vagy pár 1000 Ft csekken befizetett 
adomány, mely összességében azért je-
lentős, de legjelentősebb az 1 %, mely 
csak a működési költségek felére elég. 
Mindez az adományokkal, és a belépő-
jegyekkel együtt a működés fenntartá-
sára futja, fejlesztéseket uniós pályáza-
tokból tudtunk megvalósítani.
 Működésünk stabil, tervezhe-
tő, betervezzük a várható 1 %-ot és a 
turisztikai bevételt, még az adományo-
kat is, ismerjük a szokásos és tervezett 
kiadásokat, de nincsenek jelentős tarta-
lékaink.

 Alaptevékenységünk a madár-
kórház működtetése, mely jóval drá-
gább, mint egy mentőhely fenntartása. 
A kórtermek fűtöttek és légkondicio-
náltak, szűrt levegő jön be és hőcseré-
lőn át az is megy ki, magasabb higiéniai 
előírásokkal, ahol a napi többszöri ta-
karítás és fertőtlenítés elengedhetetlen, 
és az elfolyó víz veszélyes hulladék, 
melynek kezelése, elszállítása drága. A 
röntgen, műtő, labor, gyógyszerraktár, 
megint más kategória, mind higiéni-
ai, mind veszélyes hulladék termelés 
szempontjából, és fenntartásuk akkor is 
drága, ha kevés a forgalom.  
 Mindezek ellensúlyozására 
igyekszünk minimális költséggel mű-
ködni, dolgozóink a diplomás mini-
málbért kapják, önkénteseink igazolt 
költségtérítést. Magam is önkéntesként, 
ingyen dolgozom a kórházban, mert 
hatósági állatorvosként van közszolgá-
lati munkaviszonyom, ezért megtehe-
tem, hogy munkadíjat nem számolok 
fel, tiszteletdíjat senki nem kap, hiszen 
ezekre nincs pénz, és nincs is olyan 
partnerünk, aki elfogadná. Nincse-
nek kapcsolt vállalkozások, ahol eltű-
nik a bevétel, mindenről az alapítvány 
ad számlát, legyen az belépőjegy vagy 
üdítő, és minden bevétel bent marad, 
de elfogy az közvetlenül a madarakra 
magától is. Ezt, az 1 % elszámolásával 
kapcsolatban a NAV már több, mint 10 
éve évente ellenőrzi, és eddig mindig 
mindent rendben találtak. 
 Ha jönnek váratlan kiadások, 
mint pl. lényeges változások a takar-
mány beszerzési lehetőségekben, lé-
nyegesen több beérkezett madár, akár 
határon kobzott csempészett énekesek 
elhelyezése okán, emiatt több költsé-
get jelentő önkéntes, vagy harmadéve 

madárinfluenza miatt kétszeres rezsi-, 
műszer-, berendezés- és munkaerő 
költséggel működtetett karantén, akkor 
is fogadjuk a madarakat. 
 Ilyenek mindig vannak és al-
kalmanként eljutunk odáig, hogy el-
fogy a pénz, és késedelmesen, vagy 
kölcsönökből fizetjük a számlákat. Ez a 
kialakult gyakorlat szerint saját családi 
kasszánk terhére megy, és folyószám-
lám jelentős mínuszba megy át...
 Az alapítvány mérlege nyilvá-
nos, és letölthető az Igazságügyi Mi-
nisztérium oldaláról, ahol a korábbi 
évek mérlegei mellett a 2017-es év mér-
lege és közhasznú jelentése van fenn, 
mert a 2018-os május 31-én esedékes, 
de a számok ismeretében nem sokban 
különbözik a korábbiaktól. Aki nem 
járatos a mérleg és közhasznú jelentés 
értelmezésében, annak egy kis segítség: 
 Az alapítvány vagyonát képe-
zik az uniós pályázatok segítségével lét-
rehozott ingatlanok, mint a Madárpark, 
a Látványkórház, az Oktatóközpont, a 
szállás és a labor épületének és beren-
dezésének amortizációval csökkentett 
értéke, a követelések (kintlévőségek), 
a meglévő pénzeszközök (értékpapír, 
bankszámla, pénztár) és az évi bevétel.
 Bevételeink évek óta hasonló-
ak, és kiadásaink a bevételeknek meg-
felelően alakulnak, mivel addig tudunk 
nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér. A 
2018. évben bevételünk legnagyobb ré-
sze magánszemélyek adójának 1 %-ából, 
kisebb része adományból, és adomány-
ként kezelt, és annak is könyvelt turiszti-
kai (belépőjegy, ajándéktárgy és szállás-
díj) forgalomból származik.
 Kiadásaink mintegy 70 %- a 
madarak gyógyítását, gondozását, el-
látását, beszállítását, beszerzéseket, és 
a megelőzést, tudatformálást szolgáló 
szolgáltatási költség: rezsire, fenntartás-
ra, takarmányra, üzemanyagra, gyógy-
szerre, munkaruha, szerszám, tisztító-
szer beszerzésekre, telefonra, internetre 
ment.
 A kiadások 20 %-át a mada-
rak ellátását, fenntartást, működtetést 
szolgáló személyek díjazása, személyi 
jellegű költségek, munkabérek, és azok 
közterhei, és önkéntesek foglalkoztatá-
sának költségeire fordítottuk.
 A ráfordítások 10 %-át pedig 
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az alapítvány működési költségeire: 
épület, eszközök, gépkocsik karbantar-
tása, valamint kiadványainkra, posta-
költségre és reklámra fordítottuk, mely 
utóbbi a csekken befizetett támogatá-
sokból be is hoz ugyanennyit, melynek 
eredménye a tájékoztatás, szemléletfor-
málás, társadalmi szerepvállalás, ami a 
megelőzést szolgálja, és sokkal eredmé-
nyesebb, mint a kórházi gyógyítás.
 2016-tól nem volt pályázati 
bevétel, viszont 10 dolgozóval, 71-ről 
265-re nőtt önkéntes létszámmal, több 
rezsi és több fenntartási költség mellett 
jelentősen megnőtt a takarmányozással 
kapcsolatos üzemanyag és munkaerő 
költség. Ugyanis a ragadozóknak és a 
gólyáknak keltetőben lefojtott, selejt 
naposcsibét elegendő mennyiségben 
kapunk, ráadásul ingyen, de el kell 
érte menni bérelt teherautóval a nyu-
gati határszélre, 450 km-re. Ez havonta 
100.000 Ft plusz költség. Havi két és fél 
tonnát etetünk fel. Közelebb pénzért 
sincs ennyi. Saját szükségleteinken felül 
a kismadarakat otthon nevelő önkén-
teseinket ellátjuk lisztkukaccal, melyre 

heti 10 liter fogy, heti 35 ezer forintos 
költséggel. Emellett felhasználunk és 
osztogatunk jelentős mennyiségű szú-
nyoglárvát, naposcsibét, halat, és a 
magevőknek mázsaszámra búzát, ku-
koricát, kölest és napraforgót is.  
 A korábbi évekhez képest je-
lentősen megnőtt a beérkező madarak 
száma, a befogóktól mentett és gazdá-
sított galambokkal pedig jóval meg is 
haladta. Valamikor 2-300 madárról 
indultunk, mely a Madárpark megnyi-

tásával és működésünk 
ismertebbé válásával 
2006-ban évi 4-600-
ra emelkedett. Ezek 
bevételt nem generál-
nak, de költséget igen. 
Együttműködő partne-
rünk, a Mályi Termé-
szetvédelmi Egyesület 
a 2015. évi 232 helyett 
2016-ban 402 mada-
rat küldött, 2017-ben 
612-t, 2018-ban már 
kevesebbet hagyott itt, 
de ambuláns ellátásra, 
műtétekre heti 2-3 al-
kalommal hozza őket. A szentesi Ma-
dármentő Állomásunk 2017-ben 178-
at, 2018-ban     285-öt, nem beszélve 
a további 10 nagyobb kapacitású, és 
további 32 partnerünktől beérkező 
betegekről, melyekkel együtt összesen 
2355 madár fordult meg nálunk. Ezek 
gyógykezelése, elhelyezése, tartása je-
lentős többletköltséggel jár. Nem is fér 
el több, ezért amit lehet, más madár-
mentő központokba, mentőállomá-

sokra, és önkéntesekhez irányítunk. 
Szándékaink szerint csak azokat fogad-
juk, melyek olyan műtéti kezelést, kór-
házi ellátást igényelnek, melyet máshol 
nem kaphatnak meg. Fogadunk viszont 
minden tartósan sérültet, vagy arra esé-
lyes beteget, melyet máshol elaltatná-
nak, hogy mentsük az életét és elfogad-
ható életminőséget biztosítsunk nekik. 
Bár az ország legnagyobb mentőhelyén, 
másfél hektáros területen, 32 röpdében 
mérettől függően 3-400 madarat tu-

dunk egyszerre elhelyezni, befogadó 
képességünk véges, és mindig teltház 
van. Ezért a tartósan sérültek egy részét 
más mentőhelyekre, és azokat fogadó 
állatkertekbe helyezzük ki, vagy ma-
gánszemélyeknek örökbe adjuk, hogy 
csökkentsük a zsúfoltságot és a költsé-
geket. Így pl. megállapodásunk szerint 
a Hortobágyi Nemzeti Parkból is csak 
a sürgősségi ellátást igénylő betegeket 
kapjuk, és bemutatható, tartósan sé-
rült madarakat helyezünk ki a HNP 
Hortobágyi Vadasparkjába, a BNP egri 
mentőállomására, valamint a pécsi, 
miskolci érdi állatkertekbe. Így 2018-
ban a beérkezett 1309 madár közül 
481-et engedtünk mi szabadon, 107-et 
egészségesen kiadtunk partnereinknek 
repatriálást követő elengedésre, 212 
további ápolt közül 153 tartósan sérült 
maradt, 59 lábadozik. A madarak beér-
kezéséről és kikerüléséről jegyzőkönyv 
készül, melynek összesítőjét számítógé-
pen napra készen tartjuk nyilván és két 
hetente megküldjük a természetvédel-
mi hatóságnak.
 Eredményeinkre büszkék le-
hetünk, mert más mentőhelyeken, ahol 
a bekerült madarak többségét mentett, 
de nagyrészt egészséges fiókák alkot-
ják, a túlélés éri el az 50 %-ot, nálunk 
a jobbára súlyosan sérültek elengedési 
aránya majdnem annyi (40-45 %), a 
tartós túlélés pedig 65-75%. De a legna-
gyobb eredményünk nem a megmentett 
madarak száma, hanem annak az évi 20-
22 ezer látogatónak, akik eljönnek hoz-
zánk, és ahova mi jutunk el kiállításokon 
a 100-150 ezer érdeklődőnek, lapunk 12 
ezer olvasójának és 77 550 internetes 
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követőnknek az állat- és természetsze-
retete, akikre szemléletük formálásával, 
és ismereteik bővítésével hatással va-
gyunk! Velük, és a munkánkat híradá-
sokból, előadásainkból, filmjeinkből 
ismerőkkel való együttgondolkodás a 
megelőzést szolgálja, melynek jelentős 
eredményei vannak. Ha a kórház és a 
Madárpark működtetése többe is kerül, 
mint egy pár százas kapacitású mentő-
hely családi körben való ellátása, melyet 
mi is így kezdtünk valamikor, ezek az 
eredmények bőven megtérülnek, és te-
szünk azért, hogy máshol is így legyen. 
Évek óta segítik munkánkat kitanított 
követőink, és egyre többen jelentkez-
nek, akik szeretnének madármentéssel 
foglalkozni. Meghirdetett képzéseinken 
közülük 265 fő vett részt. 
 Ahonnan a madarakat kapjuk, 
az egész országból önkénteseinktől, 
mentőállomásoktól, nekik az elsőse-
gély nyújtás gyógyszer-kötszer és pár 
napos takarmányozási költségen felül 
állatorvosi, szállítási és szervezési költ-
ségek merülnek fel, melyet igyekszünk 
részben, vagy egészben átvállalni, 
gyógyszereket, takarmányt, vagy an-

nak költéségét biztosítva azok számára, 
akik önerőből nem tudják megoldani. 
Szentesi madármentő Állomásunk már 
rendelkezik hatósági engedélyekkel, 
korábban csak mentési szállítási felada-
tokat ellátó tiszaföldvári, nyíregyházi és 
két budapesti mentőállomásunk enge-
délyeztetése folyamatban van. A meg-
növekedett betegszám és többnyire mű-
tétre szoruló esetek miatt tervezzük egy 
pesti ambuláns rendelő berendezését is.
 Két madármentő kocsink ál-
landóan úton van, diszpécser közpon-
tunkban két további munkatársunk 
egész nap telefonon fogadja a segély-
hívásokat, és közvetítjük a madarakat, 
évente országosan mintegy 5-6000-et 
valamelyik mentőhelyre. Ez egyre több 
feladatot és költséget jelent. A foga-
dott madarak száma az utóbbi 20 év-
ben tízszeresére emelkedett, a rezsi és 
a bérköltség szintén, a bevétel viszont 
csak a másfél szerese, melyet turisztikai 
szolgáltatással, támogatásainkat virtu-
ális örökbe adással igyekszünk növel-
ni. Ezzel együtt - ahogy már 2017-ben 
is leírtuk - ma is ugyan az a helyzet, 
hogy a tervezett felújításokra, konkré-
tan a Madárpark 1120 méter hosszú, 
elhasználódott pallóútjának 8 milliós 
faanyag helyett 3 milliós téglaburkolat-
ra való cseréjére, a kutyák és ragadozók 
elleni védelmet biztosító villanypásztor 
300 ezres, és a 30 kamerás megfigyelő 
rendszer 2 milliós, valamint a Látvány-
kórház légtechnikájának 3,5 milliós 
költségére azóta sincs elég pénz, mert 
az ezekre számolt amortizáció állag-
megőrzési értékét fentiekre költöttük. 
Madármentő kisbuszunk 450 000 km-
rel megadta magát, motorfelújítására 
milliós nagyságrendet jósol a szerelő, 
Újat venni nincs pénz, javítani sem, egy 

bontott motort keresünk bele, talán fél 
millióból kijön, Addig is dolgozóink sa-
ját járműveikkel mentik a madarakat. 
Terepjárónk is 20 éves, szintén 400 000 
km-rel, még megy, de annyira elhaszná-
lódott, hogy 50 km-nél messzebb nem 
merünk vele elindulni. 20 éves röntge-
nünk is tönkrement, fél éve dolgoznak 
rajta a szerelők, de nem boldogulnak 
vele. Még működő használtat lehet-
ne ugyan kapni, de a mai igényeknek 
megfelelő digitális röntgenre tíz milliós 
nagyságrendet kéne költeni. Műszere-
ink nagy része is amortizálódott. ma-
dármentő kiállításunk preparátumai is 
károsodtak a látogatóforgalom miatt, 
felújításuk 3 milliós nagyságrendbe 
kerül. Sok mindent megoldottunk pá-
lyázatok segítségével, de ezekre jelen-
leg nincs más lehetőség, ezért kérjük 
Önöktől a támogatást, és fenntartásuk-
ra az 1 %-ot!
 Hogy mire költjük, azt bemu-
tatjuk a látványkórházban és a Madár-
parkban. Kérjük, látogassanak el hoz-
zánk, és győződjenek meg róla saját 
szemükkel! Nézzék meg a látványmű-
tőt, és azt a küzdelmet, amely helyett 
bárhol máshol elaltatják azokat a ma-
darakat, melyeket mi rehabilitálunk! 
Nézzék meg a kórtermekben lábadozó-
kat és azok fokozatos felkészítését a sza-
bad életre a három fázisú röpdékben, 
ismerjék meg azokat a ritka fajokat, 
melyeket máshol nem láthatnak ilyen 
közelről, érezzék a szárnysuhogásukat 
az arcukon és engedjék őket szabadon! 

Tisztelettel és köszönettel:
Dr. Déri János

 igazgató
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Érdekes fészkelésről kaptunk hírt 
egyik régi támogatónktól és olva-
sónktól, Prof. Dr. Jolánkai Géza 
nyugalmazott egyetemi tanártól.
„2018 nyarán a teraszoszlopon 
lévő virágcserépben a szemem 
előtt kelt és nőtt fel egy örvös 
légykapó család. Aranyos törté-
net volt, karnyújtásnyira volt tő-
lük az asztalom, ahol dolgoztam 

reggel-este, illetve ettünk mind-
annyian, néha seregnyi unokával, 
vendéggel. Nem nagyon zavartat-
ták magukat a szülők. Érdekes volt 
megfigyelni, ahogy mindkét szülő 
eteti őket és ahogy oldalról a bok-
rok felől érkeznek, nehogy valami 
ragadozó meglássa, hogy hol van a 
fészkük.”

Házi rozsdafarkú „családias” fészkelése

Húsvéti tojásmentés

Húsvét vasárnap reggel érkezett a be-
jelentés a mikepércsi rendőröktől egy 
fészekben elpusztult fehér gólyáról.  A 
Madárkórház és az E.On munkatár-
sai egy órán belül a helyszínre értek. 
A mikepércsi templom szomszéd-
ságában található fészekben tényleg 
volt egy elpusztult fehér gólya. Vi-
szont első látásra az is egyértelmű 
volt, hogy nem az áram végzett vele. 
A fészekben, nem pedig a vezetéken 
volt, és a tetem eltávolítása után sem 
találták rajta áramütés nyomát a szak-
emberek. A fészekben öt tojás volt, 
amit emelőkosaras jármű segítségé-
vel kimentettek a Madárkórház és az 
áramszolgáltató munkatársai. A men-
tés közbeni megfigyelésen jól látható 
volt, hogy a szomszédos gólyák folya-
matosan támadták a még fészken ülő 
másik madarat. Könnyen előfordul-
hat, hogy gólya volt a gólya gyilkosa. 

Nem ismeretlen az a 
tény, hogy a fehér gó-
lyák próbálják szabá-
lyozni a szaporulatot 
a fészkelésük során. 
Ennek legismertebb 
módja, hogy a kikelt 
fiókákból a leggyen-
gébbeket kilökik, ha 
nem elég a táplálék 
a teljes fészekalj fel-
nevelésére. Lehet, 
hogy egyfajta termé-
szetes állománysza-
bályozás az is, hogy 
ha az annyira száraz, 

táplálékban szegény tavaszon, mint 
az idei, akár a fajtársaikat is meg-
próbálják eltántorítani a szaporulat 
kiköltésétől vagy felnevelésétől. Ezt 
alátámaszthatja az is, hogy a fészken 

ülő, megmaradt gólyának is véres volt 
a bal szárnya, de így is jól repült. A 
fészekben ilyen körülmények között 
nem maradhatnak a tojások. Veszély-
ben van a többi gólyától is, hiszen ha 
a szülő elmegy táplálkozni, kidobhat-
ják az őrizetlenül maradt tojásokat. A 
megmaradt szülőnek is előbb-utóbb 
választania kell a kotlás és táplálko-
zás között. A szomszédos gólyákon 
kívül akár a dolmányos varjak is kárt 
tehetnek a tojásokban, de a kihűlés is 
veszélyezteti a tojásokat, amíg a szülő 
táplálkozik. A mentett tojások Horto-
bágyra a Madárparkba kerültek, ahol 
a tartósan sérült gólyák fészkeibe 
adoptálták a madármentők. A fiókák 
a nagyröpdében biztonságban kelhet-
nek ki, és majd nevelhetik fel őket a 
nevelőszülők.

Konyhás István



A Magyar Madártani Egyesület 
(MME) szerint 2020-ra teljesen el-
tűnhetnek a fecslék hazánkból. A 
molnárfecskék száma 65 százalékkal, 
a füsti fecskéké 44 százalékkal, a par-
tifecskéké 30 százalékkal csökkent 
az elmúlt 10 év alatt. Az állomány 
pusztulásáról elsősorban a természe-
tes élőhelyeik átalakítása és az éghaj-
latváltozás tehet, de ezt csak globális 
beavatkozással lehet megváltoztatni. 
A fecskevédelmi eszközökkel viszont 
elősegíthetjük, hogy több fióka legyen 
Magyarországon. A fajok eltűnése és 
a biodiverzitás csökkenése nemcsak 
az egyes fajokra, hanem az emberek-
re is hatással van. A fecskék eltűnése 
a Magyarországon és a globálisan is 
megfigyelhető változások előjele. A 
szélsőséges időjárási helyzetek – aszá-
lyok, tomboló viharok, özönvízszerű 
esők, árvizek és földcsuszamlások – 
balesetveszélyt, mezőgazdasági káro-
kat és ellátási problémákat okoznak. 
A városokban élő molnárfecskék visz-
szaszorulását elsősorban a környe-
zetszennyezés okozza, a vidéki kör-
nyezetet kedvelő füstifecskék viszont 
annak a levét isszák, hogy az elmúlt 
évtizedekben összeomlott az intéz-
ményes és a háztáji állattartás is. Még 
nagyobb baj, hogy az emberek sem 
vidéken, sem városban nem tolerál-
ják a fecskéket: leverik a fészkeiket, 

és az épületek eresze alá tüskesort 
szerelnek, hogy ne is telepedhessenek 
vissza. Ha mesterséges fészekalapot 
készítünk vagy vásárlunk nekik, az-
zal elősegíthetjük a költésüket. De 
például az idei igen aszályos tavaszon 
hasznos mesterséges sárgyűjtő helyet 
is létesíteni. A füsti és molnárfecskék 
fészekanyaga szó szerint az út pora 
– amennyiben az kellő mennyiségű 
vizet kapva sárrá válik. A jelentős 
részben aszfalttal, betonnal, térbur-
koló kővel fedett városokban nem 
csak a műfészkek felszerelése ajánlott, 
hanem mesterséges sárlelőhelyeket is 
kell biztosítani. A műfészket a fecs-
kék által kedvelt helyekre, ereszek alá, 
épületek falára célszerű tenni. Egyre 
több a tapasztalat azzal kapcsolatban, 
hogy érdemes a rendes fészekmagas-
ságtól lejjebb rakni pár centivel az 
alapot, mert a madarak még úgyis 
hordanak rá sarat. A molnárfecskék 
az épületek külső részére, ereszek alá 
általában telepesen fészkelnek. rend-
szeresen betömik a „gyári” nyílást is és 

inkább felette, vagy egy kicsit arrébb 
maguk építenek hozzá bejárónyílást a 
fészekalaphoz. 37 műfészekből egyet 
sem találtam, amibe csak úgy bele 
megy a fecske és költ. Nem szokatlan 
ez az átalakítás a madaraktól, elsőre 
csak a laikusok lepődhetnek meg raj-
ta, a csuszka például sárral tapasztja 
körbe a mesterséges odú bejáratát. A 

füsti fecskéknek 
egy arasznyival a 
molnárfecskék-
nek két-három 
ujjnyira célszerű 
felcsavarozni a 
műfészket. Mivel 
a fecskék úgyis 
átépítik ezeket 
a műfészkeket, 
ezért mi már nem 
is forgalmazunk, 

csak egy féle műfészket, amit régeb-
ben a füsti fecskének szántak. A ki-
helyezésnél a tájolásra is érdemes fi-
gyelni, mert az északi oldalakon nem 
nagyon telepszik meg egyik fecske 
sem.
 A molnárfecske Magyar-
országon általánosan elterjedt ma-
dár, városi környezetben még a füsti 
fecskénél is gyakrabban fordul elő.  
Korábban sziklafalakon, vagy épp 
faodvakban és barlangokban is köl-
tött. Mivel ma már szinte kizárólag 
épületeken fészkel, ezért kifejezetten 

kötődik a településekhez. Évente két-
három alkalommal, telepesen fészkel. 
4-6 tojást rak. Fészkeit elfoglalhatják 
más madarak is, leggyakrabban a ve-
rebek. Hazai fészkelő-állománya 30 
ezer körülire tehető.
 A füsti fecske még molnár 
rokonánál is gyakoribb, állomány 
100 ezer költőpár körül van jelenleg. 
A legbizalmasabb fecskefaj, kötődik 
az emberhez. A farka mélyen villás. 
Állománya meglehetősen ingadozó, 
amit leginkább a szélsőséges időjárás 
befolyásol. Az ember által kialakított 
építmények teljesen megváltoztatták 
fészkelési szokását ennek a fajnak is. 
Míg korábban barlangokban és szik-
lafalakon költött, addig ma már szin-
te kizárólag épületeken fészkel. Sárból 
és növényi részekből összetapasztott 
fészke felülről nyitott, melyet általá-
ban az épületek belső részeiben épít 
meg. Istállókban és tanyaépületeken 
telepszik meg a leghamarabb. Az álla-
tok közelségét kifejezetten preferálja, 
mivel ezek környezetében sok a táplá-
lékául szolgáló légy és egyéb rovar. A 
fészket a két öreg madár közösen épí-
ti, melybe 4-6 tojás kerül, ezeken csak 
a tojó kotlik. Évente kétszer költhet.

Konyhás István
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Húsvétolás a Madárparkban

Locsolkodni nem, de tojást 
keresni, kigyókkal, gekkókal 
egyéb más egzotikus állatok-
kal ismerkedni lehetett a Ma-
dárparkban a húsvéti hosszú 
hétvégén. Ezen kívül ragadozó 
madár bemutatóval is kedves-
kedtünk látogatóinknak és a 
szokásos bográcsos menü sem 
maradt el. 

Melyik fiókát kell megmente-
ni? Nem mindegy. Mint ahogy az 
sem, hogyan... mibe tesszük? Mi-
lyen melegen tartsuk? Mit adjunk 
neki enni? Mind olyan kérdés, ami 
ezerszer elhangzik a telefonban 
ügyeletes kollégánknak szegezve. 
És a válasz koránt sem egysze-
rű. Minden esetben más, annak 
függvényében, milyen fajról van 
szó, milyen korban van, és milyen 
környezetben találtuk... Ez a téma 
rengeteg hibalehetőséget hordoz 
magában. Nem mindegy mikor, 

hol, és milyen módszerekkel avat-
kozunk be egy-egy esetben. Ha 
nem vagyunk megfelelően tájéko-
zottak, végzetes hibákat követhe-
tünk el. Ne feledkezzünk meg róla: 
Életekről van szó! Jóhiszeműség-
ből, mentési szándékkal köny-
nyen elszakíthatjuk a természetes 
élőhelyén talált egészséges fiókát 
szüleiktől. Vagy nem megfelelő 
táplálással örökre nyomorékká 
tehetjük. De ha nem avatkozunk 
be, néha pont az okozza a kis élet 
vesztét. Sok esetben szükség van 

mentésre, fiókanevelésre! Csak 
tegyük tájékozottan, körültekin-
tően! Mikor, hol és hogyan járunk 
el helyesen? Ezekben a kérdések-
ben szeretnénk segítséget nyújta-
ni madármentő képzéssorozatunk 
következő, a fiókamentés témáját 
feldolgozó előadásán május 11.-
én a Hortobágyi Madárparkban. 
Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk! A részletekről hamarosan 
honlapunkon tájékozódhat.

Tavaszi madármentő képzés

A szoptatós dajka (egyik dolgozónk) 
tökéletesen ellátja a feladatát, Spu-
ri csak nő és nő. Az európai mókus, 
más néven vörös mókus évente akár 
kétszer is ellik. A magzatok mintegy 
38 napig pocaklakók, születésük után 
a kölykök még csupaszok és zárt sze-
műek. 7 hetesen fogyasztanak először 
szilárd ételt, de 10 hetes korukig még 
szopiznak. Spuri, a hortobágyi Ma-
dárkórház védence jelenleg 4-5 hetes. 
Otthont adó odújából kieshetett, a 
földön találták Budapesten. A kör-

nyékbeli macskáktól tartva megtalá-
lóik magukhoz vették, majd hozzánk 
juttatták el. Sajnos a vörös mókust 
nem csak a fáról való leesés, hanem 
behurcolt rokona, a szürke mókus is 
veszélyezteti. Angliában már teljesen 
átvette a hatalmat ez az Észak-Ame-
rikában őshonos faj. A szürke mókus 
nagyobb termetű, és sokkal agresszí-
vebben viselkedik. Angliában külön 
mozgalom indult a vörösök megmen-
tése érdekében, amelynek élére maga 
Károly herceg állt.

Spuri, a mókuskölyök
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