Napjainkban a körülöttünk élõ madárvilágot egyre több
veszély fenyegeti. Az erdõk, rétek, mocsarak
megszûntetése okozza a legnagyobb veszteséget, velük
eltûnnek a madarak fészkelõhelyei. Mindezek mellett
számos madár válik baleset áldozatává. Ha túlélik a
balesetet és jószándékú emberek kezébe kerülnek,
igazgatóságunk munkatársai a Kõszegen található
Madárvédelmi Mintatelepen ellátják sérüléseiket és
felépülésük után szabadon engedik õket.

A madarakat fenyegetõ veszélyek
Az emberi élet elektromos áram
nélkül ma már elképzelhetetlen.
A ragadozómadarak életében
azonban éppen ez az egyik
legnagyobb veszélyforrás. Az
elektromos vezetékek tartóoszlopait pihenõhelynek használó
madarak gyakran szenvednek
áramütést.
Munkatársaink, az áramszolgáltatóval közösen igyekeznek áramütött madár
biztonságossá tenni a veszélyes oszlopokat.

A vasúti és a közúti közlekedés szintén súlyos
veszélyforrás. Becslések szerint évente a világon
több millió madarat ütnek el. Figyelmesebben kell
tehát vezetni, nemcsak az emberek, de a madarak
védelmében is!
A madarak egy részének
fiókái elõbb elhagyják fészküket, minthogy repülni
tudnának. Az esetlen, gyámoltalan fiókákat gyakorta
segíteni akaró emberek
veszik magukhoz. Jobban
elütött meggyvágó
teszik azonban, ha nem
nyúlnak ezekhez a madarakhoz, hiszen szüleik a
látszat ellenére gondoskodnak róluk.
Milyen madarak sérülnek legtöbbször?
Térségünkben a madárbalesetek leggyakoribb áldozata
az egerészölyv, az erdei fülesbagoly, a vörös vércse, a
gyöngybagoly és a macskabagoly. Sok fehér gólya is
megsérül, fõként a még ügyetlen, fiatal madarak.
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A modern épületek hatalmas üvegfalai, ablakai a
madarak számára láthatatlanok. Ezeknek nekirepülve
az énekesmadarak és az
õket üldözõ ragadozómadarak gyakran megsérülnek, elpusztulnak. A
nagy üvegfelületeket a
madarak védelmében ragadozómadarakat ábrázoló
madársziluett az
fóliával kell ellátni.
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Hogyan segíthetünk?

Az ismeretterjesztés szolgálatában

A kézre került madarakat zárt papírdobozba kell
helyezni, és el kell juttatni a Madárvédelmi Mintatelepre. Itt szakszerû ellátásban részesülnek, gondoskodunk elhelyezésükrõl, táplálásukról. Amennyiben
sérülésükbõl teljesen felépülnek, szabadon engedjük,
ha nem képesek önálló életet élni, telepünkön tovább
gondozzuk õket.

A telepen élõ madarak a
zavarás elkerülése érdekében el vannak zárva a
látogatók elõl. Néhány
bemutatómadárnak köszönhetõen azonban mindenkinek biztosítjuk az
pusztai sas
egyébként csak messzirõl
látható ragadozókkal való találkozás élményét. Látható
itt az ázsiai sztyeppéken fészkelõ pusztai sas, a sziklán
költõ uhu és vándorsólyom, a messzi észak színeihez
alkalmazkodott hóbagoly, sérült vörös vércse és
egerészölyv is. A látogatócsoportok érdekes és
szakszerû tájékoztatás mellett ismerkedhetnek a
ragadozómadarak és a fehér gólyák életével.
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Eredményeink
Az elmúlt 9 évben 66 fajból 700 sérült madár került
telepünkre. Közülük mintegy háromszázat sikerült
szabadon engednünk, 300 elpusztult és 100 példány
maradt a telep lakója. A szabadon engedett madarak
közül több is kézrekerült késõbb, ami jelzi, hogy
munkánk nem volt hiábavaló. A telepen maradó,
sérült példányok közül a vörös vércsék, gyöngybaglyok, fehér gólyák, kabasólymok és az uhuk
sikeresen költenek, egészséges fiókáikkal - melyeket
szintén elengedünk - a vadon élõ állományok
fennmaradását segítik.

SEGÍTSE ÖN IS A MADARAK VÉDELMÉT!
KÖVESSE KIADVÁNYUNK TANÁCSAIT, HOGY
MINÉL KEVESEBB MADÁR VÁLJÉK BALESETEK
ÁLDOZATÁVÁ!
HA SÉRÜLT MADARAT TALÁL, KERESSEN
BENNÜNKET!
TELEFONSZÁMUNK: 94/563-175
Fáradozását köszönik az Õrségi Nemzeti Park
Igazgatóság munkatársai!
Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság
9941 Õriszentpéter, Siska szer 26/a.
Tel.: 94/548-034, Internet: www.orseginpi.hu
Szolgáltatásaink:
- csoportvezetés, elõadások természetvédelmi és néprajzi témakörben
- erdei iskolákhoz terepi programok és kézmûves foglalkozások szervezése
- családoknak és csoportoknak szálláslehetõség

Kiadja: Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Õriszentpéter
Felelõs kiadó: dr. Markovics Tibor igazgató
Szöveg: Horváth Ildikó, Németh Csaba
Fotó: Horváth Ildikó, Kóródi Blanka, Németh Csaba
Elõkészítés: TOSO Kft., Szentgotthárd
Készült a Miniszterelnöki Hivatal Turisztikai Államtitkárságának és a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával.

MADÁRMENTÉS A
NYUGAT-DUNÁNTÚLON

