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Projektterületünkön fészkel a gyurgyalag
A gyurgyalag hazánkban 1982 óta fokozottan védett madárnak számít. Fontosságát
kiemelve a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben és 2013-ban is
„Az év madarává” választotta. Az országban 20-30 ezer példány fészkel évente,
projektterületünkön az elmúlt 2 évben jelentek meg a fészkelésére utaló nyomok.

A Kisalföldi Homokpuszta LIFE+ projekt
(LIFE08 NAT/H/000289) területén már több
újdonságot, különlegességet felfedeztünk az
állat- és növényvilágot érintően. A terület
madár állományát vizsgáló kutatók legfrissebb
felmérése alapján a gyurgyalagok idei fészkelő
állománya már 15-20 párra becsülhető a
projekt területen.
A gyurgyalag egész Európában elterjedt, hazánkban fokozottan védett rovarevő faj. Meredek
homok és löszfalakba általában telepesen fészkel, szoliter fészkei gyakran utak szegélyében is
megtalálhatók. Fészkét akár 1-1,5 m mélyre is beáshatja. Közismert neve a „méhészmadár”,
amiből sejthető, hogy a méhészek nem kedvelik, gyakran el is pusztítják, mert a háziméheket
is előszeretettel fogyasztja, ha a kaptárokat közvetlenül a telep mellé helyezik.
A faj a projekt előtt nem vagy csak ritkán fészkelt a lőtéren, mert nem voltak a területen
fészkelésre alkalmas homokfalak. Szórvány fészkelés többször is előfordult a természetes
buckák kisebb leszakadásaiban, esetleg felhagyott lövészárkok oldalában, de az alacsonyan
kialakított üregeket a ragadozók rendszeresen elpusztították. A területen végzett
tájrekonstrukciós munka eredményeként kialakított mesterséges homok partfalak ideálisak
lettek fészkelésre, és itt a katonai működés és egyéb zajok, munkálatok sem zavarják már
őket.
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A faj felmérése tavasztól-őszig történik ornitológus szakértők bevonásával, hiszen a
gyurgyalag is májusban érkezik Európába és augusztus végén, szeptember elején indul útnak
Észak-Afrikába és Nyugat-Ázsiába. Először 2013-ban a tavaszi vonulás során észleltünk
példányokat a lőtér területén, de fészkelésre utaló nyomokat ekkor még nem találtunk. A
következő év nyarán már 12 db fészkelő lyukat találtunk az újonnan kialakított partfalakban
elszórva, becsléseink szerint legalább 15-20 pár fészkelhetett a területen.
Az idei felmérések során kutatónk már 17-19 db aktív üreget találtunk. Az üregek mindegyike
a mesterséges „partfalakban” van, idén nem is valószínű az ezen kívüli helyen való költése. A
madarak több helyen szétszórva költenek, szinte mindegyik mesterséges dombon van néhány
költő pár, nem pedig egyben, együtt találhatóak az üregek. Ez a szám az eddigiekhez képest
növekvő tendenciát mutat, az aktív üregek száma jónak mondható, és ideális esetben a
következő években növekedés várható a számukat illetően.
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homokbányákban és jelentős, gyakran a parti fecskével közös telepek vannak a Duna menti
leszakadó partfalakban.

A projektről bővebb információt a www.kisalfoldilife.hu weboldalon és a Kisalföldi
Homokpuszta Facebook oldalán talál.
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