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H I R D E T É S

Az erdőkből télire a városokba húzódó 
fülesbaglyokat szeretné megszámolni 
országszerte a Milvusz Csoport Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesület, 
amely a lakosság segítségére számít a 
kezdeményezésében. Olyan önkénte-
sek jelentkezését várják, akik hajlan-
dók az előírások alapján adatokat 
gyűjteni a védett madarakról.

 » ANTAL ERIKA

B ár szinte észrevehetetlenek, az em-
ber, ha tudja, hogy hol vannak, vagy 
fi gyelmesen nézi a fenyőfák ágait, 

láthatja, ahogy csendben, mozdulatlanul 
ülnek egymás mellett a baglyok, amelyek 
a közeli erdőből húzódnak be a városokba. 
Vizi Júlia, a Milvusz Csoport Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület sajtószóvivője 
érdeklődésünkre elmondta, nem kell a ma-
daraktól megijedni, sem zaklatni őket, hi-
szen nem bántanak senkit, sőt hasznos ál-
latok, hiszen ilyenkor télen a városokban, 
a tömbházak körül élősködő rágcsálókkal 
táplálkoznak, természetes módon fertőtle-
nítik az ember lakóterületét. Leginkább úgy 
fedezhetők fel a fülesbaglyok, ha egy-egy 
parkban, kisebb zöldövezetben, az örök-
zöldek alatt apró csontokra fi gyelünk fel. 
Ezek ugyanis az ürülékkel, illetve a vissza-
okádással kerülnek búvóhelyeik alá. Vizi 
Júlia elmondta, fontos ezeknek a megfi gye-
lése és feljegyzése is, hiszen innen kiindul-
va állapítható meg, hogy mivel táplálkoz-
nak, mennyit esznek egy-egy alkalommal, 
vagy hányszor egy nap a nem nagytestű 

madarak. Azt is megtudtuk a Milvusz Cso-
port sajtósától, hogy miért költöznek télire 
a lakott településekre. Az erdőben ősszel, 
mikor a lombhullató fák elkezdenek csu-
paszodni, a baglyok a nagyobb ragado-
zók zsákmányává válnak. Már nincs hová 
elbújniuk, ezért sokkal biztonságosabb 
számukra az emberlakta környezet. A téli 
időszakban kevés a táplálék, a hó és a fagy 
miatt kevesebb apró rágcsálót találnak ma-
guknak a baglyok. A lakott településeken 
a biztonság is sokkal nagyobb, de táplálék 

szempontjából is jobbak a körülményeik. 
A fülesbaglyok általában október végén 
jelennek meg a városokban, téli telelésük 
színhelyén. Csoportosan telepednek meg a 
csendesebb parkokban, a fenyőfák, a fűz-
fák vagy más nagyobb növésű fák ágai kö-
zött. Általában 30–40–50 példány „lakik” 
egy fán, de nem ritka az sem, amikor száz 
madár helyezkedik el egy-egy terebélyes fe-
nyő jó búvóhelyet jelentő ágai között. Nap-
közben csendben ülnek, alig mozognak, 
ezért szinte észrevétlenek, még az ott gyak-

ran elhaladók sem tudnak a létezésükről. 
Nem ártanak senkinek és őket sem szabad 
bántani, hiszen védett állatok – hívta fel a 
fi gyelmet Vizi Júlia. Hozzátette, az ország 
bármelyik részéből várják azoknak a ma-
dárbarátoknak a jelentkezését, akik erdei 
fülesbagoly telelőhelyeket kutatnának fel 
lakóhelyük közelében, illetve évente egy-

szer megszámolnák az ott tartózkodó erdei 
fülesbaglyokat. „Önkénteseink segítségé-
vel negyedik éve fi gyeljük az erdei füles-
baglyok számának alakulását, országszer-
te már 150-nél is több településen végzünk 
megfi gyeléseket” – mondta a sajtószóvivő. 
Az önkéntesnek adatlapot kell kitöltenie, 
majd elolvasnia a megfi gyelés módszerta-
nát és vállalnia, hogy rendszeresen elle-
nőrzi a helyet, ahol baglyokat láttak. Bâr-
bos Lőrinc, a projekt irányítója lapunknak 
elmondta, idén első alkalommal Hargita 
megyéből is jelentkeztek önkéntes megfi -
gyelők: Szentegyházáról és Homoródfür-
dőről. Kovászna megyében kilenc telepü-
lésen tanulmányozzák a baglyok telelését, 
többek közt Sepsiszentgyörgyön, Uzonban, 
Kökösön. Akit érdekel a program, többet 
megtudhat a Milvusz Csoport honlapján, a 
milvus.ro weboldalon.

Az erdei fülesbaglyok lakott településeken vészelik át a telet
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Városon telelnek a baglyok

 » A téli időszakban kevés a táplá-
lék, a hó és a fagy miatt kevesebb 
apró rágcsálót találnak maguknak 
a baglyok. A lakott településeken 
a biztonság is sokkal nagyobb, de 
táplálék szempontjából is jobbak a 
körülményeik.
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