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Idén kevesebb madár látogatta 
a kihelyezett etetőket a Milvus 
Csoport Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület felmérése 
szerint. Szakértők úgy vélik, a 
meleg idő okolható a látogatók 
hiányáért, a kék cinege, szén-
cinege, házi veréb, feketerigó, 
erdei pinty európai és romániai 
állománya nem csökken, biz-
tonságban van, sőt helyenként 
kisebb növekedést is mutat.

 » KISS JUDIT

A téli madáretetők látogatottsá-
gát mérte fel a Milvus Csoport 
Madártani és Természetvédel-

mi Egyesület. A felmérés eredményei 
kapcsán a szakértők megállapították: 
bár a viszonylag meleg tél miatt ke-
vesebb kék cinege, széncinege, házi 
veréb, feketerigó, erdei pinty tűnt fel a 
madáretetőkön a télen, ezen fajok ha-
zai állománya nem csökkent, hanem 
biztonságban van. Amint a Milvus 
honlapján olvasható, a klímaváltozás 
mindennapi életünk számos területén 
érezteti hatását, felborítja a természet 
megszokott, jól működő rendszerét. 
Nagy valószínűséggel számlájára írha-
tó, hogy kevesebb madár jelenik meg 
az etetőknél. Az elkövetkező évek és 
a célzott kutatások megadják erre a 
biztos választ, hisz más nagy léptékű 
változás, amivel magyarázható lenne, 
nem következett be.

„Az etető érintetlen maradt”
„Januárban sok megyéből jelezték, 
hogy egyáltalán nem, vagy a megszo-
kottnál jóval kevesebb madár látogat-
ja a téli etetőket. Hogy a jelenségről 
többet megtudjunk, a madarakat 
etetők körében kérdőíves felmérést 
végeztünk” – írták a Milvus szakem-
berei. Rámutattak, a felmérést nem 
nevezhetik reprezentatívnak, de az 
eredmények jól mutatják a jelenséget. 
Az ország tizenhét megyéjéből össze-
sen hatvanhárom válasz érkezett. A 
legtöbb választ Maros megyéből és 

Bukarestből küldték. A válaszadók 
legnagyobb hányada legalább két éve 
etet madarakat, így volt összehason-
lítási alapjuk a korábbi évek tapasz-
talatai alapján. A felmérésben részt 
vevő tapasztalt madáretetők 72,4 szá-
zaléka jelezte, hogy a korábbi évek-
hez képest kevesebb a madár. E cso-
port közel fele (az összes válaszadó 
39,6 százaléka) határozottan sokkal 
kevesebb csiripelőt fi gyelt meg idén. 
„Amióta etetem a madarakat, ilyen 
kevés madár még nem volt”– írta egy 
rutinos madáretető.

Egyik válaszadó megváltoztatta 
a madáretető helyszínét a madarak 
kedvéért. „Tavaly-tavalyelőtt az ab-
lakba kirakott madáretetőt verebek, 
vörösbegyek, cinkék, galambok 
látogatták. Idén hiába tettük ki, 
egyáltalán nem jött madár. Észre-
vettük, hogy verebek tartózkodnak 
naponta egy orgonabokron, oda 
vittük le a madáretetőt, a verebek 
rá is kaptak, de más madár egyálta-
lán nem jött” – mondta a felmérés 
másik résztvevője. Volt, aki arról 
számolt be, hogy nem úgy fogy a 
kihelyezett táplálék, ahogy szokott. 

„Az eddigi években naponta utá-
na kellett töltenem az etetőt. Most 
csak 2-3 naponta szükséges, pedig a 
helyszín és az élelem változatlan” – 
mutatott rá egy másik résztvevő. A 
válaszadók 8,6 százalékának etetőit 
ebben az évben messziről elkerül-
ték a madarak. „Egyszerűen nincs 
egy madár sem. Az etető érintetlen. 
Tavaly például napi húsz–harminc 
madár volt, főleg cinke”– számolt 
be tapasztalatairól a kis szárnyasok 
egyik kedvelője. Sokan a különböző 
fajok hiányát észlelték. „Cinkéből, 
verébből van a legtöbb. Egyéb ma-
dár nem is igazán jött. A hideg na-
pokon egy csapat tengelic jött. Sem 
zöldikét, sem őszapót nem láttunk 
idén”– magyarázta egy válaszadó. 
A megkérdezettek között olyanok 
is akadtak, akik a madarak megje-
lenésének késését észlelték, mint ír-
ták, különösebb változást nem vet-
tek észre, talán annyit, hogy később 
kezdtek el jönni a szárnyasok az 
enyhe időjárás miatt. „A lehűlésig 
egyetlen madár sem volt az etetőn, 
azóta mindössze két széncinege. Jel-
lemzően tizenöt–harminc madár is 
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Biztonságban van a hazai cinegeállomány

A viszonylag enyhe tél miatt kevesebb madárka látogatta az etetőket, máshol is találtak táplálékot

szokott lenni” – mesélték tapaszta-
lataikat a felmérésben részt vevők.

Erdőn-mezőn is akadt 
elég táplálék
A jelenség okairól Daróczi Szilárd, 
a Milvus csoport tagja kifejtette, a 
meleg idő okolható a látogatók hi-
ányáért. „Az etetőkön előforduló 
madárfajok legnagyobb része a gya-
koriak közül kerül ki: kék cinege, 
széncinegék, házi veréb, feketerigó 
vagy akár az erdei pinty. Ezen fajok 
európai és romániai állománya nem 
csökken, biztonságban van, sőt he-
lyenként kisebb növekedést is mu-
tat” – olvasható a honlapon a szak-
ember véleménye. Mint rámutat, a 
jelenség semmiképpen sem magya-
rázható ezen fajok állományának 
csökkenésével. „Vegyük fi gyelembe 
azt is, hogy az elmúlt években a telek 
a 10-15 évvel ezelőttiekhez viszonyít-
va nagyon enyhék voltak. Ugyanez 
elmondható az északi országokról is, 
hiszen ott így a cinege állományok 
vagy más fajokhoz tartozó egyedek 
nem kényszerülnek arra, hogy a 
délebbre vonuljanak és majd csak 
később teszik meg ezt” – mondta a 
szakember. Kifejtette, részben ezzel 
is magyarázható az hogy nálunk a 
téli időszakban kevesebb a madár, 
hiszen északon is találnak elégsé-
ges táplálékot. Novemberben még 
nagyon meleg napok voltak nálunk 
is, sőt december elején is tartott az 
enyhe idő, emiatt nem kényszerül-
tek az etetők látogatására, hiszen 
erdőn-mezőn is találtak elégséges 
táplálékot. „A madarak nagyon 
hamar megérzik a hidegfrontok kö-
zeledtét, így két három nappal az-
előtt hajlamosak akár száz-kétszáz 
kilométert is délebbre vonulni” – 
magyarázta a szakértő. Amint a Mil-
vus honlapján olvasható, Daróczi 
Szilárd 1995-től a Román Madárgyű-
rűző Központ gyűrűző engedéllyel 
rendelkező tagja. A Milvus Csopor-
ton belül a hazai és külföldi gyűrűs 
madarak megkerüléseinek adatait 
koordinálja, a Kárpát-medence Ritka 
Madárfajai adatbázis (www.rarebir-
ds.hu) egyik kezelője.

 » A klímaválto-
zás mindennapi 
életünk számos 
területén érezteti 
hatását, felbo-
rítja a természet 
megszokott, jól 
működő rend-
szerét. Nagy 
valószínűség-
gel számlájára 
írható, hogy 
kevesebb madár 
jelenik meg az 
etetőknél.

 » KISS JUDIT

Jutka, meg a többiek címmel ad 
online koncertet Lovasi András 

március 12-én a Trip hajón. Az ese-
ményen, amelyet csak egyszer, élő-
ben, valós időben nézhetnek meg a 
jegyvásárlók, fellép egykori zenész- 
és alkotótársa a Kispál és a Borzból, 
Kispál András gitáros. A koncerten 
hallható lesz az aznap debütáló ré-
gi-új szám, a Kispál és a Borz Jutka 
című dalának új változata, amely a 
készülő Lovasi-lemezen is szerepel-
ni fog Kispál András gitárjátékával. 
A március 12-i esten színpadra lép Gá-
bor Andor ütőhangszeres is – közölték 
a szervezők az MTI-vel. A kommüniké 
kitér arra, hogy az új Lovasi-album 
tervezett címe Grand Hotel Halmahera 
lesz. A prózai részekkel kiegészített 

anyagon a dobok kivételével az éne-
kes-gitáros játszik valamennyi hang-
szeren, illetve a Jutka új verziójában 
gitározik Kispál András. Azt már 2020 
végén bejelentették, hogy a járvány-
helyzet miatt tavaly elmaradt Fishing 
On Orfű fesztivál idei pótlásának ré-
szeként június 15-én (illetve egy esetle-
ges újbóli halasztás esetén augusztus 
24-én) külön napot rendeznek a ren-
dezvényt a bérlet árával tavaly meg-
támogatók számára, és ezen több más 
előadó mellett Lovasi András és Kispál 
András is fellép. Kispál Lovasi 2018-as 
turnéjának siófoki koncertjén szintén 
fellépett, és Lovasi 2017-es orfűi 50. 
születésnapi eseményén, valamint 
az az évi novemberi Aréna-koncerten 
is ott volt. Előtte a Kispál és a Borz 
2014 és 2016 között háromszor adott 
koncertet a Fishing on Orfűn, és va-

lamennyi korszakán, lemezén végig-
haladva idézte fel az együttes történe-
tét. A Kispál és a Borz, Magyarország 
egyik legnépszerűbb rockzenekara 
1987-ben alakult, és a 2010-es Sziget 
fesztivál mínusz egyedik napján adta 
búcsúkoncertjét. A pécsi csapatnak 
tíz stúdiólemeze, két koncertalbuma, 
egy válogatása, néhány maxija és 
két DVD-je jelent meg. Első hivatalos 
lemezük az 1990-ben kiadott Naphoz 
Holddal volt, utolsó stúdióalbumuk 
a 2004-ben megjelent Én, szeretlek, 
téged. A zenekarban az évek során 
Kispál és Lovasi mellett megfordult 
Ózdi Rezső (basszusgitár), Bräu-
tigam Gábor (dob), Dióssy D. Ákos 
(billentyűs hangszerek), Tóth Zoltán 
(dob), Vittay Ferenc (gitár), Michael 
Zwecker (dob), Bóra Áron (dob) és 
Mihalik Ábel (dob).

Újra együtt zenél Lovasi András és Kispál András

Lovasi András Jutka, meg a többiek címmel ad online, 
egyszeri koncertet március közepén
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