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Bevezetés
A kerecsensólyom (Falco cherrug Gray 1834) a nyílt területek, sztyeppek, félsi-
vatagok tipikus madara. Elterjedésének nyugati határát Közép-Európában éri 
el. A faj világállományát 6 400–15 400 párra teszik, de Közép-Európa kivételével 
számuk mindenhol csökken. A faj teljes európai állományát, a kelet-európai 
párokat is számolva, legfeljebb 7–800 párra becsülték 2010-ben. Különösen 
fontos ezért az európai állomány 40%-át, és az Európai Unión belül élő állo-
mány több mint 80%-át kitevő magyar-szlovák populáció megőrzése, és a kör-
nyező országok kisebb állományainak védelme, illetve a növekvő közép-euró-
pai állomány befogadására alkalmas élőhelyek kialakítása és fenntartása. 

A fenti célkitűzést szem előtt tartva, a Bükki Nemzeti Park Igazga-
tóság vezetésével, négy ország – Bulgária, Magyarország, Romá-
nia és Szlovákia – partnerszervezeteinek közreműködésével, és az 
Európai Unió LIFE-Nature programjának, a magyar Vidékfejlesztési 
Minisztérium és a Szlovák Környezetvédelmi Minisztérium támo-
gatásával, 2010 és 2014 között került sor a második kerecsensó-
lyom-védelmi LIFE program megvalósítására.

A program célja a kerecsensólyomnak – mint a Madárvédelmi Irányelv I. Füg-
gelékében szereplő, világszerte veszélyeztetett fajnak – a védelme a magyar és 
szlovák magterületeken, illetve a potenciális romániai és bulgáriai élőhelyek 
javítása, és a legjobb természetvédelmi gyakorlat átadása ez utóbbi két ország 
kerecsensólyom-védelemmel foglalkozó szakembereinek. 
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Mi Az A Natura 2000?

A Natura 2000 az Európai Unió ökológiai hálózata. Célja az európai jelentőségű 
természeti területek kijelölésén keresztül az Európára jellemző élővilág sok-
színűségének fenntartása, megőrzése. A kijelölés alapja az Unió két alapvető 
természetvédelmi jogszabálya, az ún. Madárvédelmi, illetve Élőhely védelmi 
Irányelv (2009/147/EC és 92/4/EEC) és a tagállamokra vonatkozó egységes 
szempontrendszer. A Natura 2000 hálózat területeinek kezelését, hasznosítá-
sát a tagállamok nemzeti szinten szabályozzák.

Mi Az A LIFE?

A LIFE mozaikszó az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató 
pénzügyi eszközt fedi. Ez nem más, mint egy pénzügyi alap, amelyet 1992-ben 
hoztak létre közösségi érdekű természet- és környezetvédelemi programok 
támogatására. A LIFE Nature keretében megvalósuló programok a Madárvé-
delmi és az Élőhely védelmi Irányelvek által előírt és kötelezően kialakítandó 
Natura 2000 hálózat területeinek hatékonyabb védelmét hivatottak elősegí-
teni, megalapozni.



1.

Nagytestű sólyomfaj, barna színű, ölyvnagyságú, azonban annál karcsúbb, így kisebbnek tűnő raga-
dozó madár. A tojók nagyobbak a hímeknél, de ez a különbség nem annyira kifejezett, mint például 
a vándorsólyomnál. Az öreg madarak háta sárgásbarna, fejük általában világos, néha egészen fehé-
res színű. Barkójuk keskeny, határozatlan. Az öregek jellemzője a világos, sokszor fehér mell, amely a 
has felé sűrűsödő, csepp alakú pettyekkel mintázott. Lábuk és viaszhártyájuk sárga. Összességében 
világosabbak, mint a fiatal madarak. A frissen kirepült fiatal madarak alapszíne szintén barna, azon-
ban mellükön és hasukon a csepp alakú foltok sűrűbbek és hosszanti csíkokká állnak össze, barkójuk 
kifejezettebb és fejük is sötétebb. Viaszhártyájuk és lábuk kékes színű, és csak kétéves korukban kezd 
sárgára színeződni. Összességében sötétebb színezetűek az öreg madaraknál.

A KeReCseNsÓLYOM 
(Falco cherrug Gray, 1834)

- állandó
- fő telelő területek
- kóborlás és vonulás

során érintett területek

Jelmagyarázat:



2.

Elterjedése és élőhelye

A kerecsensólyom a nyílt térségeket, a ligetes erdőkkel, fasorokkal, ürgés legelőkkel tarkított élőhelyeket 
kedveli. A Közép-Európától Mongóliáig húzódó sztyeppzóna jellegzetes ragadozó-madár faja. Tipikus 
élőhelyei Európában a síkvidéki erdős-sztyeppek, mezőgazdasági területek, hegylábi sík vidékek. Ázsi-
ában pedig a sztyeppek, félsivatagok, magashegységek fennsíkjainak (4000 méter magasságig) lakója. 
Elterjedési területe nagyjából egybeesik kedvelt zsákmányállatainak, a különböző ürgefajoknak az elter-
jedési területével.

Vonulása

Európában a fiatal madarak egy része délre vonul 
ősszel, az ivarérett madarak egész évben a fészkelő 
területen maradnak. A vonuló példányok legfonto-
sabb telelőterülete Európában Olaszország, Afriká-
ban pedig a Száhel-övezet.

Az ázsiai állomány jelentős része vonul. A fő vonu-
lási irány dél-délkelet, az ismert vonulási útvonalak 
és telelőterületek Északkelet-Afrikát, az Arab-fél-
szigetet, a Közel-Keletet, Pakisztánt, Kazahsztán, 
Üzbegisztán, Türkmenisztán déli részeit, Kína egyes 
területeit és a Tibeti-fennsíkot foglalják magukba.

2. Kép:  A fiatal kerecsensólymok kirepülés utáni 
kóborlásai, és első őszi vonulási útjai

1. Kép:  A kerecsensólyom elterjedési területe a legfrissebb kutatási eredmények alapján 
(Kovács, A., Williams, N. P. and Galbraith, C. A. 2014. Saker Falcon Falco cherrug Global 
Action Plan (SakerGAP), including a management and monitoring system, to conserve 
the species. Raptors MOU Technical Publication No. 2. CMS Technical Series No. 31. 
Coordinating Unit - CMS Raptors MOU, Abu Dhabi, United Arab Emirates.)



Fészkelése

Általában a jó kitekintést és biztonságos beszál-
lást kínáló költőhelyeket részesíti előnyben. A kere-
csensólyom nem épít fészket. Sík területen kedveli 
az egyedül álló fákon lévő, elhagyott egerészölyv, 
holló, varjú, esetenként parlagi sas, rétisas, rit-
kán fehér gólya, szürke gém és kormorán fészkeit. 
A jelentős mértékben növekedett holló állomány 
megtelepedett a síkvidéken húzódó magasfeszült-
ségű oszlopokon, és ehhez a kerecsensólyom is 
alkalmazkodott, egyre nagyobb számban költ az 
ilyen helyeken lévő elhagyott hollófészkekben is. Így 
olyan tájegységeken is megtelepedett, ahol egyéb-
ként a fészkelési lehetőségek korábban számára 
korlátozottak voltak. 

Nászrepülésük az időjárás függvényében január 
végén, február elején kezdődik. A tojó általában 
március közepén vagy végén rakja le 3–5 tojásból 
álló fészekalját. A második tojás lerakása után meg-
kezdődik a kotlás, amely 32 napig tart. A kis fiókákat 
a tojó eteti, a hím által hordott táplálékkal. Hat hét 
után a fiatalok elhagyják a fészket, de további 2–3 
hétig az öreg sólymok tanítják vadászni őket. Egy 
éves korában a tojó már ivarérett, a hímek két éves 
korukban állnak párba. A párok életük végéig össze-
tartanak.



3.

táplálkozása

A kerecsensólyom legkedveltebb táplálékállata az ürge (Spermophilus citellus), amely azonban szezonális 
táplálék, mivel az ürge téli álmot alszik. Éves szinten, ezért fontos részét képezik táplálékának a külön-
böző madárfajok. Kora tavasszal hetekig a vonuló madarakból, elsősorban seregélyekből (Sturnus vul-
garis) táplálkoznak. Emellett jelentős a mezei pocok (Microtus arvalis) fogyasztása is, amit vagy maga 
fog, vagy más, kisebb ragadozó madártól rabol el. A párok költési időn kívül is összetartanak, és párban 
is vadásznak.

természetvédelmi státusza

A faj az Európai Unió Madárvédelmi Irányelvének függelékében, a Berni Egyezmény II. függelékében, az 
Egyezmény a Vonuló Fajokról (vagy Bonni Egyezmény) II. függelékében, a CITES II. függelékében szere-
pel, illetve az IUCN Vörös Listáján a „Veszélyeztetett” kategóriába van besorolva. A Bonni Egyezmény 
Ragadozómadár-védelmi alegyezményének végrehajtásával foglalkozó iroda elkészítette a faj Globális 
Akciótervét (Saker Falcon Global Action Plan), amelyben a két kerecsensólyom-védelmi LIFE program 
eredményeit is beépítették. A projekt országokban a kerecsensólyom mindenhol kiemelt védelemben 
részesül.

3. kép: A kerecsensólyom legkedveltebb táplálék állata az ürge 



a természetes fészkelőhelyek hiánya a 
potenciális terjeszkedési területeken

A védelemnek köszönhetően növekvő kárpát-medencei kerecsenál-
lomány elsősorban déli-délkeleti irányba fog terjeszkedni. A sólymok 
nem építenek fészket, és ezeken a területeken nincs elegendő fészkelő 
hely, mivel kevesebb az egerészölyv (Buteo buteo) és az elektromos 
légvezetékek tartóoszlopain is kevesebb varjúféle költ. Az öreg, más 
fajok által épített fészkek egyébként sem biztonságosak, a használt 
fészkek gyakran leszakadnak a kerecsen költése során.

a táplálkozó területek és a 
táplálékforrások csökkenése vagy 
megszűnése
A rendszerváltást követően lecsökkent a legelő állatállomány Bulgá-
riában és Romániában is. Ennek következtében számos rét és legelő 
rendeltetésszerű használata megszűnt. Sok területet beépítettek, fel-
szántottak, illetve fotovoltaikus (napelem) erőműveket telepítenek 
rájuk. Ennek hatására eltűnt a területekről a kerecsensólyom legked-
veltebb tápláléka az ürge, de számottevően csökkent az egyéb zsák-
mányállatok száma is. 

az áramütés

A kerecsensólyom élőhelyét behálózó középfeszültségű villanyvezeté-
kek tartóoszlopai életveszélyt jelentenek a sólymok és más madarak 
számára is. A madarak a sík, fátlan területeken előszeretettel ülnek 
be az oszlopok fém kereszttartóira, ahonnan jó kilátás nyílik a terü-
letre. A beszálló, illetve a kereszttartóról elinduló madarak azonban 
a lábukkal és szárnyukkal rövidre zárják a vezetéket, aminek a követ-
keztében áramütést szenvednek. Ez egyaránt veszélyezteti a fiatal és 
idős madarakat. 

A KeReCseNsÓLYMOt 
veszéLYeztetŐ 
téNYezŐK



4.

6.5.

a lelövés, mérgezés és fészekfosztogatás

Bulgária és Románia mellett még Szlovákiában is gondot okoz, hogy a kerecsensólyom biológiáját nem 
ismerő vadászok ellenségnek tekintik a ragadozókat és belelőnek a fészkekbe, vagy rálőnek a madárra. 
Sajnos a térségben terjed az illegális mérgezés, amikor is – az apróvad védelmére hivatkozva – „dúva-
dirtás” címén, betiltott szerekkel kezelt dögöket helyeznek ki, legtöbbször róka, nyest és kóbor kutya 
irtására. A kerecsensólyom mérgeződhet közvetlenül, amikor a mérgezett csaliból eszik, vagy közvetve, 
amikor mérgezett csalit az ölyvtől, rétihéjától, vércsétől elragadva válik áldozattá. Szlovákiában emellett 
a fészekfosztogatás – amikor a tojásokat, vagy a fiókákat ellopják a fészekből – is komolyan veszélyezteti 
a kerecsensólymokat.

az emberi zavarás és növekvő veszteség a vonulási 
útvonalakon és telelőhelyeken

Gyakori a nem szándékos, csak az emberi tudatlanságból adódó zavarás, amikor költési időben a fészek 
közvetlen közelében végzett munka miatt hiúsul meg a költés. Az első kerecsensólyom-védelmi projekt 
során sok információt szereztünk a vonulási útvonalakról és telelő területekről, illetve az ottani veszte-
ségek okairól és mértékéről. Ebből látható, hogy a Kárpát-medencén kívül fokozottan vannak jelen a 
fent említett veszélyek, kiegészülve olyan, itt nem jellemző problémával, mint a madarak solymászati 
célú befogása.

5–6. kép: áramütött jeleadós kerecsensólyom 

4. kép: Egy szélerőmű közvetlen közelében, jeladóval 
felszerelt öreg hím kerecsensólyom mozgása 
(narancsszínű csillag = szélturbina, kék kör = a jelölt 
madár helyzete) 



A KeReCseNsÓLYOM-
véDeLMi LiFe PROGRAM 
CéLJA és tevéKeNYséGei
A PROJEKT CÉLJA:

A kerecsensólyom (Falco cherrug) európai magállományának védelme, az előző LIFE06 NAT/H/000096-os 
számú projekt keretében a magyar és a szlovák partnerek által szerzett ismeretek átadása a bolgár és 
a romániai partnereknek számára, hogy ezzel segítsék a legjobb kerecsensólyom-védelmi gyakorlat 
kialakítását a növekvő állomány potenciális terjeszkedési területén. 

A LIFE06 NAT/H/000096 projekt sok, forradalmian új ismerettel szolgált a fiatalokat érintő veszélyekről, 
túlélési arányairól, vonulási és kóborlási szokásairól. Világossá vált, hogy a fiatalok túlélési aránya maga-
sabb lehet, mint eddig gondoltuk. A fiatalok hatalmas területeket bejárnak, Spanyolországtól Kazahsz-
tánig, de jelentős időt töltenek Bulgáriában, Romániában és Szerbiában, ahol számukra alkalmas élő-
helyeket találnak. Jelen ismereteink szerint, e területek lehetnek majd a megfelelő élőhelyek a központi 
állomány szétterjedéséhez, amennyiben elegendő fészkelési lehetőség áll rendelkezésre, és ha a veszé-
lyeztető tényezőket csökkenteni lehet – a második kerecsensólyom-védelmi LIFE projekt célja ennek 
biztosítása volt.

A projekt emellett a magterületen is hozzájárult a veszélyforrások megszüntetéséhez vagy csökkenté-
séhez.



TEVÉKENySÉGEK ÉS MódSzEREK

A fészkelőhelyek biztosítása a potenciális bulgáriai és romániai élőhelyeken, a projekt egyik fő eleme 
volt. Ez egyrészt a fészkelő helyek védelmét jelentette, másrészt kihelyezésre kerültek fészkelő ládák és 
fészektálcák az alkalmas élőhelyeken. A projekt erőfeszítéseket tett a faj táplálék- és élő hely pre fe ren-
ci ájá nak jobb megismerésére, kísérleti jelleggel bevezette az ürgebarát élőhely-kezelési módszereket 
egyes Natura 2000-es területeken, és javaslatot tett az agrár-környezetvédelmi támogatások rendsze-
rének módosítására a kedvezőbb élőhelykezelési gyakorlat támogatásának érdekében. 

A kerecsensólyom táplálékbázisának helyreállítása kap-
csán ürgetelepítésre is sor került néhány kerecsensó-
lyom-élőhelyen Magyarországon, Romániában és Szlová-
kiában.

A projekttevékenységek között szerepelt a kulcsfontosságú 
mortalitási faktorok csökkentése is. A veszélyes középfe-
szültségű oszlopok minden országban végrehajtott szige-
telése mellett Szlovákiában fészekőrzésre is sor került.

A műholdas jeladók segítségével tovább folyt a vonulási 
utak és telelőhelyek, valamint a veszélyeztető tényezők és 
a fiatalkori mortalitás felmérése. 

Ugyancsak a jeladók segítségével feltérképezésre került az 
öreg madarak területhasználata, elsősorban a meglévő, 
vagy létesítendő szélerőművek területén, hogy jobban 
megértsük a szélerőművek hatását a kerecsensólymokra. 
A kapott eredmények alapján útmutató készült a szé-
lerőmű-parkok engedélyezési folyamatának kerecsensó-
lyom-védelmi szempontú megközelítéséhez.

Kommunikációs program indult a gazdák, a vadgazdák és 
a politikai döntéshozók részére, helyi és országos szinten, 
valamint információs táblák kerültek kihelyezésre. A cél a 
természetvédelmi tudatosság növelése volt a célcsopor-
tokban. 

Tovább működött az átfogó monitoring program a kere-
csensólyom-állomány változásainak nyomon követésére, 
és program ebben az időszakban az ürgére is kiterjedt.



Műfészek típusa Bulgária Magyarország Románia Szlovákia Összesen

Fa fészektálca (fára) 10 0 10 0 20

Alumínium fészekláda 
(nagyfeszültségű oszlopra) 10 3 120 0 133

Összesen 20 3 130 0 153

A PROJEKT EREdMÉNyEI

A LIFE program eredményeképpen Bulgáriában és Romániában jelentősen nőtt a faj számára alkal-
mas fészkelőhelyek száma, és nőtt a táplálékbázis kiterjedése. A projekttel érintett minden ország-
ban biztonságosabbá váltak jelentős területek, a középfeszültségű oszlopok átalakításának köszön-
hetően, javaslat készült a szélerőművek és a kerecsensólyom, illetve más ragadozó madarak közötti 
konfliktusok feloldására, folytatódott az együttműködés más érdekcsoportokkal, valamint a nagykö-
zönség tájékoztatása a fajjal, és élőhelyével kapcsolatos természetvédelmi tevékenységekről, több 
röpde is épült a sérült madarak rehabilitációjának, vagy – ha gyógyulás nem várható – hosszú távú 
tartásának elősegítésére.

Fészkelőhelyek biztosítása

A projekt keretében összesen 20 fa fészektálca és 133 alumínium költőláda került kihelyezésre. Ebből 
Magyarországon 3 db bemutatójelleggel, a többi Bulgáriában és Romániában a jövőben területet 
foglaló bővülő állomány fészkelési sikerének növelése érdekében lett kihelyezve. 

1. táblázat   A kihelyezett mesterséges fészkelőhelyek megoszlása típusonként és országonként



a táplálékanalízis és a táplálékbázis biztosítása

 Bulgáriában:   Az Aquila heliaca agrár-környezetvédelmi programba került beépí-
tésre a kerecsensólyom élőhelyek támogatása, a táplálékbázisul 
szolgáló fajok kedvező életfeltételeinek fenntartásával, illetve lét-
rehozásával.

 Magyarországon:   Egy, a költési időben 24 órán keresztül működő, online webkamera 
és 14 vadmegfigyelő kamera segítette a zsákmányfelmérést.

   Repülőterekről 235 ürge került áttelepítésre potenciális élőhelyekre

 romániában:  Javaslat készült a kerecsensólymot támogató agrár-környezetvé-
delmi célprogram indítására.

   Nagyszentmiklósi és aradi veszélyeztetett élőhelyekről 350 ürge 
áttelepítésére került sor biztonságos területekre

 Szlovákiában:  Minden évben öt vadmegfigyelő kamera segítette a fészkeknél a 
táplálékfajok azonosítását, és a költések védelmét az emberi zava-
rástól, és fészekrablástól.

   Emellett egy videó kamera került 2011-ben és 2013-ban két fészek-
hez, kifejezetten a zsákmányállat-fajok azonosításának segítésére.

    Az ürge élőhelyének védelmét szolgáló agrár-környezetvédelmi 
modell tesztjét is elvégezték. 

   A projekt során 450 ürge áttelepítése történt meg két, megfelelő 
élőhelyre Natura 2000 területen.



A kerecsensólyom zsákmányállat-fajainak összetétele, és annak változásai a költési időszak-
ban a fészkekhez kihelyezett webkamera, és vadmegfigyelő kamerák felvételei alapján került 
kiértékelésre. A kihelyezett vadmegfigyelő kamerák megoszlását országonként és évenként a 
2. táblázat mutatja.
2011-ben két vadmegfigyelő kamera, a 2012–2014-es időszakban egy webkamera és 9–14 vad-
megfigyelő kamera került kihelyezésre a költési időszakokban. Elsősorban technikai okok miatt, 
vadmegfigyelő kamerák csupán 70%-a szolgáltatott értékelhető adatot. A felvételek alapján 
meghatározásra került a különböző fajokhoz tartozó zsákmányolt egyedek száma. Az eredmé-
nyek és következtetések 2589 zsákmányállat (94,2% Magyarország, 3,2% Szlovákia, 2,6% Romá-
nia) azonosításán alapulnak. Az 1. grafikon mutatja a főbb zsákmányok arányát évenként

Év Bulgária Magyarország Románia Szlovákia Összesen

2011 0 2 0 0 2

2012 0 11 0 5 16

2013 0 14 1 5 20

2014 0 10 3 5 18

2. táblázat   Az évenként kihelyezett vadmegfigyelő kamerák száma országonként

1. Grafikon   A kerecsensólyom zsákmányösszetételének alakulása a költési időszakban a projektidőszak egyes éveiben

   Ürge (Spermophilus citellus)   

   Mezei nyúl (Lepus europaeus)
   Mezei pocok (Microtus arvalis)   

   Galamb (Columba sp.)
   Seregély (Sturnus vulgaris)



1. Az időjárás alapvetően befolyásolja a kerecsensólymok számára elérhető zsákmányállat összeté-
telt. Csapadékos tavaszi időjárás esetén, mint amilyen 2013 volt, az emlősök aránya drasztikusan 
lecsökken (22%), szemben az átlagos tavaszi időjárású évek magasabb (40–55%) arányával. 

2. Pocokgradáció idején (ilyen év volt 2014), a mezei pocok (Microtus arvalis) képezi a fő táplálékot. 
Ilyenkor a táplálék összetételében a nagyobb emlősök, és a madarak aránya is lecsökken; például 
a mezei nyúl (Lepus europaeus) aránya 10%-ról 2%-ra csökkent 2014-ben.

3. Magyarországon nem volt számottevő hörcsög (Cricetus cricetus) zsákmány 2011 és 2014 között, ami 
összefüggésben lehet a hörcsögállomány évek óta megfigyelt folyamatos csökkenésével. 

4. Átlagos években az ürge aránya a táplálékban eléri a 23%-ot, így továbbra is nagy jelentősége van 
a kerecsensólymok táplálkozásában, annak ellenére, hogy a faj mára sok helyről eltűnt.

az áramütés megelőzése

•	 Bulgáriában 400 középfeszültségű oszlopot szigeteltek le a 
kihelyezett költőládák környékén

•	 Magyarországon 6700 oszlop madárbarát átalakítása történt 
meg, amelyből közel 800 oszlop új, madárbarát kialakítású fej-
szerkezetet kapott (a többi csak szigetelve lett)

•	 Romániában 700 középfeszültségű oszlopra kerültek madár-
védő eszközök elsősorban a lakott költőládák körül.

•	 Szlovákiában 1138 oszlop madárvédelmi kiegészítése történt 
meg

•	 A szigetelések hatékonysága ellenőrzésre került a monitoring 
tevékenység keretében

Képek: 7. Vezeték madárvédelmi burkolása Bulgáriában. 8. Madárvédelmi eszköz 
felszerelése Szlovákiában, 9. Madárkiülők kapcsoló oszlopon Magyarországon  
10. Új madárbarát fejszerkezet Magyarországon.

7.

10.9.8.



Együttműködés más érdekcsoportokkal  
a faj védelme érdekében

•	 Bulgáriában 1000, Romániában 2000 – a projektet és a faj védelmét bemutató – színes füzet készült 
és került kiosztásra a gazdálkodók és vadászok között.

•	 Folyamatos volt az együttműködés Bulgáriában és Romániában a gazdálkodókkal, más projektek-
kel, különösen a madarakkal szemben elkövetett bűncselekmények megelőzése, és a nemzeti kere-
csensólyom-védelmi akcióterv (Kerecsensólyom-védelmi Globális Akcióterv, Egyezmény a Vonuló 
Fajokról, Ragadozómadár-védelmi alegyezmény) elkészítése kapcsán.

•	 4X100 útmutató készült az illetékes szervezetek számára a szélerőmű fejlesztések kerecsensólyom-vé-
delmi célú értékeléséhez.

a kerecsensólymok élőhely 
használatának, kóborlásának, 
vonulásának és a mortalitás 
megismerése
•	 A kerecsensólymok területhasználatának, és a veszé-

lyeztető faktorok – elsősorban a szélerőművek hatásá-
nak – felmérésére, összesen 42 kerecsensólyomra (21 
öreg hím, 3 öreg tojó, 7 fiatal hím, 11 fiatal tojó), ezen 
belül Magyarországon 30 (18 öreg hím, 3 öreg tojó, 4 
fiatal hím, 5 fiatal tojó), Romániában 8 madárra (3 öreg 
hím, 3 fiatal hím, 2 fiatal tojó), Szlovákiában pedig 4 fia-
tal tojó madárra került jeladó.

•	 Az eredmények azt mutatták, hogy a szélerőművek leg-
nagyobb veszélye nem a rotor-lapátokkal való ütközés, 
hanem az élőhely vesztés, mert a madarakat, amelyek 
elkerülik a szélerőműveket, kiszorítják az élőhelyükről.

•	 Közel másfélezer madárra került ornitológiai gyűrű – 
Magyarországon: 1046, Romániában 13, Szlovákiában 
379 példányra.



a kerecsensólyom 
veszélyeztetettségének és a projekt 
munkájának megismertetése a 
társadalom széles rétegeivel a hosszú 
távú védelem érdekében

•	 22 (kétnyelvű) tájékoztató tábla került kihelyezése (Bulgáriá-
ban 2, Magyarországon 14, Romániában 4, Szlovákiában 2.)

•	 5 nyelvű honlap készült és frissült folyamatosan
•	 3×1000 plakát (bolgár, magyar, román) készült és került kihe-

lyezésre nyilvános helyeken és eseményeken
•	 4500 szórólap készült bolgár, román és magyar nyelven
•	 500 szlovák nyelvű brossúra és 300 trikó készült
•	 3 film készült és került bemutatásra a projekt munkájáról
•	 4000 db (5 nyelvű) dVd készült és került terjesztésre
•	 A projekt ideje alatt összesen több mint kétszáz sajtómegjele-

nés tájékoztatta a nagyközönséget a projekt szakmai eredmé-
nyeiről, érdekességeiről

a sérült madarak gondozása, 
tenyésztése, repatriálása

•	 A projekt ideje alatt, Magyarországon négy sérült madár került 
kézre, amelyek közül kettő felépülve visszakerült a természetbe.

•	 Romániában két röpde épült a sérült madarak kezelésére, és 
repatriálására, ahová a projekt ideje alatt négy kerecsensólyom 
került be.

•	 Nyugat-Szlovákiában szintén két röpde épült, és a projekt idő-
szak alatt hat sérült kerecsen került az újonnan épült röpdékbe.



a kerecsensólyom-állomány alakulása

A projekt időszaka alatt a projektben résztvevő országok kerecsensólyom állomá-
nya a következőképpen alakult:

 Bulgária:   Az egyre gyakoribbá váló megfigyelések, és több, Bulgáriában telelő példány – köz-
tük egy szlovák jeladós madár – ellenére, 2014-ig nem volt bizonyított kerecsensó-
lyom-fészkelés Bulgáriában.

 Magyarország:   A magyar állomány stabilnak mondható. Az előző projekt hatására folyamatosan 
növekvő állomány 2010-ben, a rendkívül szélsőséges tavaszi időjárás miatt gyenge 
költési eredményeket produkált. Sajnos a megismétlődő rendkívül szélsőséges 
tavaszi időjárás miatt a költési siker 2013-ban az eddig feljegyzett legrosszabb volt. 
Látható azonban, hogy az egyébként egészséges állomány a kedvezőtlen időjárás 
hatását képes kompenzálni a következő években.

 románia:   A projekt indulásakor nem volt ismert fészkelő pár az országban. 2014-ben Nyu-
gat-Romániában hat, dobrudzsában két fészkelő pár volt ismert, amelyek közül 
három pár a projekt keretében kihelyezett alumínium ládákban költött.

 Szlovákia:   Magyarországhoz hasonlóan, itt is rendkívül rossz évnek számított 2010 és 2013, 
mivel a szélsőséges tavaszi időjárás megsemmisítette a költések nagy részét. Ez 
az állomány még törékenyebb a magyarországinál. Az ismétlődő sikertelen költési 
időszakot nehezebben tudja kiheverni.

Év Ismert 
revírek száma

Fészket foglaló  
párok száma

Sikeres költések 
száma

Kirepült fiatalok 
száma

2010 220 172 68 176

2011 234 165 144 427

2012 241 164 131 418

2013 253 143 65 149

2014 232 171 140 403

Év Aktív  
revírek száma

Költésbe kezdett 
párok száma

Sikeres költések 
száma

Kirepült fiatalok 
száma

2010 35 35 27 78

2011 43 43 36 110

2012 42 39 30 112

2013 38 34 21 61

2014 36 31 26 96

3. táblázat   A kerecsensólyom állományának alakulása Magyarországon 2010–2014 között

4. táblázat   A kerecsensólyom állományának alakulása Szlovákiában 2010–2014 között



véDeLeM  
A LiFe 
PROJeKt 
UtÁN
Az Európai Bizottság LIFE programja és a magyar Vidék-
fejlesztési/Földművelésügyi Minisztérium, illetve a szlo-
vák Környezetvédelmi Minisztérium támogatásával futó 
projekt 2014. december 31-én lezárul. A projekt ered-
ményei magukért beszélnek, azonban a védelmi munka 
ezzel nem fejeződik be. Néhány tevékenység továbbra 
is folytatódik például:

•	 gyűrűzés; költőládák kihelyezése; vadmegfigyelő 
kamerák használata

•	 együttműködés más érdekcsoportokkal
•	 az agrár-környezetvédelmi támogatási rendszer ala-

kulásának figyelemmel kísérése 
•	 a műfészkek ellenőrzése, karbantartása
•	 az ürgés élőhelyek kezelése
•	 a táplálékbázis fejlesztése
•	 a feleslegessé vált műholdas jeladók levétele
•	 a kerecsensólyom és az ürge állomány monitoringja

E tevékenységeket a projektben közreműködő szerve-
zetek, egyéb – e projektben nem partner – szervezetek-
kel együttműködve, a jövőben saját erejükből, és lehe-
tőség szerint egyéb finanszírozásból végzik. Egyes, a 
táplálékbázis fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek 
a LIFE13NAT/HU/000183 projekt keretében folytatódik.



KöszöNetNYiLvÁNítÁs
Köszönetünket fejezzük ki az alábbi személyeknek, akik nagyban hozzájárultak a projekt sikeres megvalósításá-
hoz. 

Bulgária: Anna Staneva, Anton Andonov, Anton Rininchan, Borislav Tonchev, Bojidar Ivanov, daniel Momchev, 
dimitar Gradinarov, dobromir doychev, Edita difova, Emil Nikolov, Emil Todorov, Georgi Popgeorgiev, Ivan 
Velikov, Ivan yotov, Ivaylo Mihaylov, Jivko Barzov, Marina Georgieva, Mihail Iliev, Mirch Bozhkov, Ognyan Hristov, 
Petar Alper, Petar dobrev, Petar Genov, Petar Iankov, Plamen Petrov, Radoslav Moldovanski, Stoycho Stoychev, 
Svetoslav Spasov, Theodor dimitrov, Todor Angelov, Valentin Katrandzhiev, Vesko Velikov, yana Barzova, zhaneta 
Moldovanska 

Magyarország: Agócs Péter, Bakacsi Gábor, Bakos Béla, Balázs István, Bánfi Péter, Barcánfalvi Péter, Bartha Csaba, 
Bártol István, Bátky Gellért, Bencsik Tibor, Bendász Tamás, Bene Viktória, Bereczky Attila, Bihay László, Bíró Csaba, 
Bíró György, Bodnár Antal, Bodnár Mihály, Bogdán Sándor, Bokor János, Boldog Gusztáv, Boldogh Sándor, Borbáth 
Péter, Borovszki Ferenc, Boruzs András, Borza Sándor, Botos István Csaba, Brulich Ákos, Burkus János, Czifrák 
Gábor, Czikora János, Czuczor István, Császár zsuzsanna, Csonka Péter, Csorba Gábor ,Csuka János, Csurgai János, 
darányi László, dávid Gyula, dávid János, dávid Jenő, deák Gábor, demeter Iván, demeter László, demeter zsolt, dr. 
déri János, dósa Attila, dőry Péter, dudás Miklós,  Ecsedi Árpád, Egri Kiss Tibor, dr. Erdélyi Károly, Faggyas Szabolcs, 
Farkas József, Farkas Roland, Farkas Tibor, Fatér Imre, Fehér Gyula, Fehér László, Fehérvári Péter, Felber Péter, 
Feldhoffer Attila, Felföldi József, Ferenc Attila, Firmánszky Gábor, Fitala Csaba, Fodor Miklós, Forgách Balázs, Fülöp 
Attila, Fülöp Gyula, Gáborik Ákos, Gál András, Gál Lajos, Gallai Gergő, Gárdai István, Gebei Lóránt, Gilányi Gábor, 
Gilly zsolt, Gombkötő Péter, Gulyás Pál, Guti Imre, Guti Péter, Habarics Béla, dr. Halmos Gergő, Haraszthy László, 
Hartmann Johanna, dr. Hegyi zoltán, Herczeg Ferenc, Hivatal Nándor, Horváth János, dr. Horváth Márton, Horváth 
Tibor, Hunyadvári Péter, Jáni Gyula, Jeruska Árpád, Juhász Róbert, Juhász Tibor, Kálmánczky Anna, Kalocsa Béla, 
Kapocsi István, Kazi Róbert, Kepes zsolt, Kis Viktor, Kiskó Péter, Kiss Ágnes, Kiss dóra, Kiss Imre, Kiss József, Kiss 
Róbert, Klébert Antal, Kleszó András, Kohári István, Kószás Vendel, Kotymán László, Kovács András, dr. Kovács Éva, 
Kovács Gábor, Kovács Sándor, Kováts László, Kozma László,  Kökény Ildikó, Kőszegi László, Kurucz István, Kuti Antal, 
Lancz Kálmán, Lantos István, Lehoczky zoltán, Lengyel Tibor, Lontai László, Lóránt Miklós, März Laszló, Medgyesi 
Gergely, Mészáros András, Mezei János, Mikle Baráth Miklós, Mille János, Mogyorósi Sándor, Molnár István Lotár, 
dr. Molnár Viktor, Monoki Ákos, Mórocz Attila, Muhari László, Müller László, Nagy Attila, Nagy Károly, dr. Nagy Lajos, 
Nagy Tamás, Német Ákos, Németh zoltán, Nógrádi Tímea, Orbán zoltán, Ozsvárth Gyula, Ozsváth Pál, Őze Péter, 
Pakai István, dr. Palatitz Péter, Pálinkás Csaba, Papp Ferenc, Papp Gábor, Parrag Tibor, Pataki zsolt, Patalenszki 
Norbert, Petróczi Imre, Petrovics zoltán, Pigniczki Csaba, Pomichal Krisztián, Pongrácz Ádám, Pribéri Levente, 
Primusz József, Puskás Imre, Puskás László, Réz János, Sallai zoltán, Sándor István, Sáska István, Sasvári János, 
Seiber István, Seiber József, Seres Nándor, Serföző József, Simay Gábor, Simon Pál, Solt Szabolcs, dr. Solti Béla, 
Somogyi István, dr. Sós Endre, Spakovszky Péter, Staudinger István, Szabadkai László, Szabó Attila, Szabó Máté, 
Számwéber Ferenc, Szécskai Attila, Szekeres Balázs, Szelényi Balázs, Széles Tamás, Széll Antal, Szénási Valentin, 
Széplaki Imre, Szilágyi Attila, Szirtl Attila, Szitta Tamás, Tajti László, Tamás Ádám, dr. Tamás Enikő Anna, Tandari 
László, Tar János, Tar zsolt, Tarján Barna, Tasi Attila, Tihanyi Gábor, Torma Gyula, Tóth Csaba, Tóth Ferenc, Tóth 
Imre, Tóth László, Tóth Péter, Tóth Tamás, Tőgye János, Török Hunor Attila, Trautmann Tamás, Ujj Barbara, Újvári 
Balázs, Urbán László, Váczi Miklós, Vadász Csaba, Vajda zoltán, Ványi Róbert, Váradi Veronika, Varga Ferenc, Vasas 
András, Vers József, Vidra Tamás, Vince Tibor, Viszló Levente, Vokó László, zábrák Károly, zákány Albert, zalai 
Tamás, zsiros Sándor

Romania: Aczél-Fridrich zsuzsanna, Andreea dehelean, Asandei Ciprian, Bărbos Lőrinc, Bogdan Fometescu, 
Borotea Adrian, Borka Vitális Levente, Bóné Gábor, Chirilă Ioan, Claudiu Albu, Costenar dănuţ, dabóczi Enikő, 
daniel Marincu, daróczi J. Szilárd, deák Attila, denisa Iliescu, dorin damoc, dósa Attila, Fântână Ciprian, Fülöp 
Attila, Fülöp Tihamér, Gyékény Gertrúd, Hegyeli zsolt, Kelemen A. Márton, Komáromi Réka, Kovács István, Luca A. 
dehelean, Luca Iacobici, Luke H. dale, Lupoaică Vasile, Marius drugă, Marian Vâju, Mezey zsófia, Nagy Attila, Nicolae 
Balta, Papp Tamás, Pană Carmen Lucia, Patkó Erika, Sebastian Bugariu, Semetula Sebat, Silviu zamfireche, Simó 
Imre, Szabó d. zoltán, Szabó József, Teodor Stoenescu, Tutunaru Cosmin, Ticula Eugen, Tănjală Ion, zeitz Róbert 

Szlovákia: Michal Ambros, Juraj Andre, Andrej Bača, Martin Čukan, Lucia deutschová, dalibor Greguš, Martin Gič, 
Richard Galaš, Ervín Hapl, Peter Hlocký, Tomáš Hulík, Jozef Chavko, Jozef Izakovič, František Karika, Matúš Kováč, 
Peter Kováčik, Milan Královič, denisa Löbbová, Jozef Lengyel, Ján Lipták, Metod Macek, Boris Maderič, Vladimír 
Nemček, Michal Noga, Michal Novák, Ján Obuch, Karin Očenášová, Ján Orlovský, Leonidas Prešinský, František 
Szkuby, Ján Sekereš, Roman Slobodník, daniela Stanislavová, Tibor Šnajdár, Karol Šotnár, dagmar Tomková, Jozef 
Tóth, Fridrich Tóth

A projekt az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg
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800 példányban (angol nyelven)
800 példányban (bolgár nyelven)
800 példányban (román nyelven)
800 példányban (szlovák nyelven)
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