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Összefoglaló a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munka társainak (a life nat/hu/000384 
program keretében megvalósított) ukrajnai útjáról 

 
2011. május 29. – június 10. 

 
Prommer Mátyás, Török Hunor 

 
Háttér 
A második kerecsensólyom-védelmi LIFE program (LIFE NAT/H/000384) 
keretében, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság két munkatársa (Török Hunor és 
Prommer Mátyás) utazott Ukrajnába, hogy tájékozódjanak a faj ottani 
helyzetéről, valamint hogy kapcsolatot építsenek az ukrán kollégákkal és 
továbbképzést tartsanak a hatékonyabb védelem érdekében. Az út fő indoka 
volt, hogy az előző kerecsensólyom-védelmi LIFE program (LIFE 
NAT/HU/000096) keretében műholdas jeladókkal ellátott madarak közül számos 
tett látogatást Ukrajnában, és néhányuk ott is tűnt el. A nyilvánvaló kapcsolat 
miatt szükség volt az adott élőhelyek, és veszélyeztető tényezők megismerésére, 
valamint az ukrán kollégáknak a fajjal kapcsolatos ismereteinek bővítésére, hogy 
hatékonyabb módon tudják védeni a kerecsensólymokat. Fontos volt az ukrán 
kollégák továbbképzése a jeladók felismerésének, és felkutatásának terén is. Így 
a jövőben – szükség esetén – egyszerűbben és gyorsabban találják meg az 
Ukrajnában bajba került jeladós madarakat. Emellett segítséget nyújtottunk 
nyolc fiatal kerecsensólyom jeladóval történő felszerelésében is. A cél az ukrán 
madarak diszperziós és vonulási szokásainak megismerése. A megegyezés 
alapján, a madarak koordinátái a LIFE program térképeire is felkerülnek. Az 
úthoz Erdélyben csatlakozott Daróczi Szilárd, a kerecsensólyom-védelmi LIFE 
programban szintén részt vevő, romániai Milvus egyesület munkatársa. Ukrán 
részről Maxim Gavrilyuk (a Cserkaszi Egyetem Természettudományi Intézetének 
igazgatója), Jurij Milobog (a Krivoj Rogi Állami Tanárképző Egyetem Zoológiai 
Intézetének tanársegédje), Vitalij Vetrov (Krivoj Rogi Tanárképző Egyetem 
Elméleti és Alkalmazott Ornitológiai Labor) és Vladimir Strigunov (a Krivoj Rogi 
Állami Tanárképző Egyetem Zoológiai Intézetének professzora) vett részt az 
úton. 
 
Az út során számos fontos információhoz jutottunk.  
 
Élőhelyek, fészkelés 
Az út során Ukrajna nyugati részét érintettük, északra és keletre nagyjából Krivoj 
Roggal behatárolt területig, valamint a Krím-félszigetet jártuk körbe, nem érintve 
a hegyvidéki régiót.  Az élőhelyek szinte csak a Krím-félsziget egyes jól 
körülhatárolható helyein közelítették meg a természetes állapotokat, egyébként 
végig az út során főleg intenzív, és helyenként extenzív mezőgazdasági 
területeken haladtunk keresztül. A 300-350 párra becsült ukrán 
kerecsenállomány kis részben a természetes területeken, nagyobb részben az 
intenzív mezőgazdasági területeken található. Az út során elsősorban a korábbi 
évekből ismert fészkeket látogattuk végig, illetve az útba eső, alkalmasnak látszó 
helyeket ellenőriztük. Többször előfordult, hogy azokon a területeken, ahol az 
előző években több párt is nyilvántartottak, most csak egy, vagy egyetlen párt 
sem találtunk.  
 
A fészkek túlnyomó része magasfeszültségű oszlopokon található, természetes 
(dolmányos varjú, vagy pusztai ölyv) fészkekben. Ugyan az ukrán kollégák 
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néhány helyen kihelyeztek fészekládákat 2010-ben, ezeket még nem foglalták el 
a sólymok.    
 
Veszélyeztető tényezők  
Áramütés - Az általunk látott élőhelyek túlnyomó részén a függesztett 
középfeszültségű oszloptípusok a jellemzők, amelyek szerencsére nem 
jelentenek veszélyt a madarakra. Helyenként azonban Ukrajnában is fellelhetők a 
„gyilkos” típusú oszlopsorok, amelyek lokálisan veszélyeztethetik a kerecseneket. 
A kérdés az, hogy a jövőben milyen típusú oszlopokat fognak alkalmazni 
Ukrajnában. 
Lelövés, mérgezés – Az ukrán kollégák elmondása alapján a veszély lokálisan 
fennállhat, de az állományt nem veszélyezteti. Egyes mezőgazdasági területeken 
a másodlagos mérgezésnek lehet veszélyeztető hatása.  
Kiszedés – A legsúlyosabb probléma Ukrajnában. Egyrészt szír és arab befogók 
járnak Ukrajnába, kifejezetten kerecsensólyomért, amelyeket helyi kereskedőktől 
szereznek be, másrészt a kedvelt nyaralóhelyeken (pl. a Krím déli részén) sokan 
abból próbálnak meg pénzt szerezni, hogy ragadozómadarakkal állnak a 
turistaközpontokban, és pénzt kérnek azért, hogy a turisták fotózhassák 
magukat a madárral. Utóbbi elsősorban a sasokra veszélyes, mivel minél 
nagyobb a madár, annál több pénzért lehet fotózkodni, de nyilván a sólymokat is 
érinti. Az előbbire pedig jellemző adat, hogy az egyik ukrán kolléga rejtett 
kamerával ment be „álvevőként” egy kereskedőhöz, akinél mintegy 30 – az adott 
évben, Ukrajnában, fészekből szedett – fiatal kerecsensólymot, két északi 
sólymot, és számos más ragadozómadár-faj példányát filmezte. Sajnos, a 
hatóság ennek ellenére nem foglalkozott az üggyel. A természetvédelem 
hatósági szinten korrupt és nem működik Ukrajnában – ez az ukrán kollégák 
véleménye. A fészkek ellenőrzésekor mi is láttunk olyan fészket, amelyben csak 
egy hím fióka volt, az oszlop alatt pedig jól kivehetően ott voltak egy terepjáró 
nyomai. A könnyen megtalálható, és ellenőrizhető sziklai élőhelyek ebből a 
szempontból különösen veszélyeztettek.  
 
Egyebek 
A kerecsensólymok mellett az út során nyomvonalas kékvércse és vetési varjú 
felmérést végeztünk. Az út során látott összes telep GPS koordinátáját felvettük. 
Találtunk emellett egy vándorsólyom (brookei alfaj) párt, fiatal madárral, illetve 
egy új, traverzen költő, fiókás parlagi sas párt. Emellett több ismert parlagi sas 
párt ellenőriztünk. Útközben más ragadozómadár-fajok számos példányát 
megfigyeltük, amelyeket az ukrán kollégák rögzítettek az adatbázisukban. 
 
Az út végén további együttműködésben állapodtunk meg az ukrán kollégákkal.  
 
Technikai adatok 
Útvonal – Eger-Ároktő-Marosvásárhely-Kisinyov-Krivoj Rog-Kercs-
Csornomorszkoje-Nova Kahovka-Krivoj Rog-Odessza-Galac-Marosvásárhely-
Ároktő-Eger 
Gépjármű – Toyota Hilux (LAK698), BNPI 
Szállás – sátor 
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Fotók 
 

 
Löszfalon lévő, elhagyott kerecsen-fészkelőhely a Szivas-tóvidéken 
 
 

 
Mezőgazdasági terület, keskeny természetes sztyepp szegéllyel a Szivas-tóvidéken 
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Krími sztyepp 
 
 

 
Több helyen megmaradt még a hagyományos, extenzív legeltetés szarvasmarhával 
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Sztyeppi kerecsensólyom-élőhely a Kercs-félszigeten (Krím) 
 
 

 
Kerecsensólyom fészek egy használaton kívüli traverzen a Kercs-félszigeten 
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Jeladó-szerelés 
 
 

 
Török Hunor a Gagarin nevű, jeladóval felszerelt fiatal hím kerecsensólyommal 
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Vitalij Vetrov egy elgázolt fiatal vándorsólyommal 
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Egykori, sziklán lévő kerecsensólyom-fészkelőhely a Krím középső részén 
 

 
Újonnan talált, traverzen fészkelő parlagi sas pár, a Krím középső részén 
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"Belaja Szkala" - vándorsólyom, kerecsensólyom és fakó keselyű élőhely 
 
 

 
Aktív kerecsensólyom-fészkelőhely a Krím középső részén 
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Aktív kerecsensólyom-fészkelőhely a Fekete-tenger partján, üstökös kárókatonák telepe mellett 
 

 
Szélturbinák 
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Kirepülés előtt álló kerecsensólyom-fiókák a Fekete-tenger partján, egy löszfalon lévő fészekben 
 
 

 
Az út során regisztráltuk a kék vércse és vetési varjú telepeket 
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A hagyományos állattartás, amely főleg juhtartást jelent, egyre inkább visszaszorulóban van 
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Immatur kerecsensólyom, és traverzen lévő kerecsenfészek fiókával, alatta öreg tojó, a Krím nyugati 
részén 
 
 

 
Használaton kívüli traverz, aktív kerecsensólyom-fészekkel Ukrajnában, Kerszon régióban 
 



 15 

 
Öreg, traverzen fészkelő kerecsensólyom pár Ukrajna nyugati részén, a román határ közelében... 
 

 
...és a fészekből kiesett, elpusztult fiókájuk (két fióka maradt még a fészekben). 


