
Merre vitt és visz az út 
terepmadarászok?

1994-től 2020-ig



Kezdet
Általános cél: évente egyszer 
találkozzunk és beszéljünk ritka 
madarakról.

•

 

Itt kezdtük a Hortobágyon 1993-

 
ban.

Önös cél: ott töltsünk el egy hetet, 
ahol magyar új fajt (fészkelő) lehet 
látni .

•

 

Így mentünk sövénysármányt  
és kerti sármányát nézni 1996 
áprilisban.



10 év a Hortobágy-

 Halastón
-könyebb szervezés 
(engedélyeztetés, szállás, étkezés 
stb.)

-hazánk egyik legjobb ritkamadár 
előfordulási helye

-egyenlő

 

esélyt biztosítható, 
gyalogosan könnyen bejárható

 

terület

-magas fajszám (110-120) 
(bővebben Zalai Tamás 
előadásában)

-jól kiépített bemutatórendszer 
(lesek, tornyok, kisvasút, 
info.táblák)



Minek köszönhetjük a 
hosszú

 

fennmaradást?

-Nincs túlszervezés.

-Ritka madarak szeretete.

-Fenntarható

 

fejlődés helyett  fenntartás.

-Humor.

-Cirkusz mellőzése (média, stb.).

-Új generációs terepmadarászok megjelenése.

-Írott és íratlan szabályok betartása.



Támogatók
 2010-ben

A rendezvény szervezője: Hortobágy Természetvédelmi 
Egyesület
A rendezvény főtámogatói: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Támogatók:
BaKCsó

 

Egyesület
Barkóczi Csaba
Bihar Természet-

 

és Környezetvédelmi Egyesület
birding.hu
Ecotours Ltd.
Hortobágyi Halgazdaság Rt.
Hortobágyi Nonprofit Kft.
Horváth Róbert
www.hungarobirds.hu

 

–

 

Pabar Zoltán
Kárpátok Természetvédelmi Egyesület
Kókay Szabolcs –

 

www.kokay.hu
Körösök Természet-

 

és Környezetvédelmi Egyesület
Lóki Csaba
Lúd Rt.
Nagy Gyula
MME Békés megyei helyi csoport
MME Budapesti helyi csoport
MME Csongrád megyei helyi csoport
MME Hajdú-Bihar megyei helyi csoport
MME Soproni helyi csoport
Na-túra Vinotéka
„Nimfea”

 

Természetvédelmi Egyesület
ifj. Oláh János
Sakertour BT. –

 

www.sakertour.com
Szilágyi Attila
Üröm Környezet-

 

és Természetvédelmi Egyesület
Zsoldos Márton

http://birding.hu/
http://www.hungarobirds.hu/
http://www.kokay.hu/
http://www.sakertour.com/


A munka gyümölcsei: 
közep-európai szinten 
sohasem látott ritkaságok 
megtalálása.



A Terepmadarászok

 Régen



A 
Terepmadarászok

 régen 1



A Terepmadarászok
 régen 2



A Terepmadarászok
 ma 



Terepmadarászok
 ma 1



Testek



Testek 1



Arcok 



Arcok 1



Arcok 2



Arcok 3



Frizurák



Frizurák 1



Frizurák 2



Frizurák 3



Frizurák 4



Túl a barátságon



Túl a 
barátságon 1



Túl a barátságon 2



Túl a barátságon 3



Túl a barátságon 
4



Túl a barátságon 5



Túl a barátságon 4



Egyéb hobbik



Egyéb hobbik 1



Egyéb 
hobbik 

2



Egyéb 
hobbik 

3



Egyéb 
hobbik

 4



Egyéb 
hobbik

 5



Egyéb hobbik 
6



Egyéb 
hobbik 7



Reklámozás



Reklámozás 1



Reklámozás 
2



Reklámozás 3



A direkt hülyéskedés



Direkt hülyéskedés 1



Szomjoltás



Szomjoltás 1



Szomjoltás 2



Éhségoltás



Éhségoltás 
1



Éhségoltás 2



Éhségoltás 3



Megunva 
az egészet



Megunva az 
egészet 1



Megunva 
az egészet 

2



Megunva az egészet 3



Madárra várva



Madárra várva 1



Madárra 
várva 2



Elvadult 
tájakon



Elvadult 
tájakon 1



Elvadult tájakon 2



Gyarmatosító
 

magatartás



Kiszakadva a 
megszokott 
környezetből



Kiszakadva a 
megszokott 

környezetből 
1



Mi legyen velünk, terepmadarászokkal 
2020-ig?

 Vissza a kezdetekhez!

 
Legyen ez a találkozó egy kellemes 
együttmadarászás!

Az új szabályokról:

-Csak

 

a ritka faj találóját jutalmazzuk, esetleg (támogatások esetén) a 3 
legritkább faj találóját is ( a fajt bizonyítani kell: fényképpel vagy több 
megfigyelővel).
-Nincs

 

korlátozva a közlekedési eszköz.
-Csapatok

 

maradjanak (3-4).
-Fontos, hogy egyszerre kezdjük a futamot és ugyanott fejezzük be, 
tehát legyen közösségi találkozóhely (akár egy kocsma is lehet).
-Inkább

 

egy nagy közös madarászat legyen, mint verseny.
-Listát

 

vezessünk, ennek eredményeit a helyiek is fel tudják használni.
-A helyieken múlik csak a szervezettség mértéke.
-Nem

 

fontos támogatni az étkezést és a szállást.
-Ahol

 

lehet április-májusban is rendezzünk futamot.



Hova menjünk 2020-ig?

 Oda , ahol nagy biztonsággal 
ritka madarat lehet találni!

-Fertő-Fertő-zug

 

(Ausztriai 
oldal is)

-Apaj

 

és szűkebb környéke
-Kaszonyi-hegy

 

és szűkebb 
környéke

-Biharugra

 

és Cséffa
-Szársomlyó

 

és környéke
-Balaton

 

és szűkebb 
környéke

-Erdély

 

(javasolt Al-Duna, 
Krassó-Szörény

 

megye)
-Szegedi-Fehértó, Fertő
-Északi-Középhegység
-Hortobágy

 

(egész)

Sorrend: a helyi szervezők 
vállalása és a 
beszerezhető

 

engedélyek szerint.



Köszönöm a figyelmeteket!
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