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Előszó

Predslov

Az Ipoly mente vidéke természeti laboratóriumként
szolgált, illetve ösztönzőleg hatott a természettudósok
és természetbarátok több nemzedékének tevékenységére. Innen származik, illetve itt volt a működési területe például az ábelfalvi (Ábelová) Petényi Salamon Jánosnak (1799-1855), a magyar tudományos zoológia
és madártan egyik megalapítójának. E terület nagyon
jelentős volt Oskár Feriancnak (1905-1987), a modern
szlovák madártan alapítójának is. Az Ipoly mentén még
napjainkban is számos, értékes fennmaradt élőhelymaradványra bukkanunk. Ez köszönhető nem csupán
a számtalan önkéntes természettudósnak, természetvédőnek, hanem a természetet tiszteletben tartó itteni embereknek is.
Bár az elmúlt években több ismert ornitológus is
felkereste az Ipoly mentét, vagy még napjainkban is ez
a működési területük, eddig még nem jelent meg olyan
kiadvány, amely tájékoztatna e régió ökológiájáról,
fenológiájáról, az Ipoly mente jellegzetes madarainak
populációs trendjéről. A Szlovákia – Magyarország
Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében
kerül sor e publikáció kiadására is. Ez lehetővé
teszi számunkra, hogy népszerűsítsük a madártani
szempontból jelentős Poiplie – Ipoly mente Különleges
Madárvédelmi Területet és a hozzá tartozó, de a folyó
túlsó partján, a Magyarországon elterülő Ipoly völgye
Madárvédelmi Területet. További célunk, hogy e jelentős
madárvédelmi terület és a határon átnyúló Ipoly mente
iránt komolyan érdeklődőknek teljes körű tájékoztatást
nyújtsunk a kiválasztott madárfajok mennyiségi és
minőségi előfordulásáról. Kiadványunk a több mint
húsz év alatt összegyűjtött adatok alapján készült.
Tudatosítjuk, hogy publikációnk nem nyújt teljes képet
az Ipoly mente madárvilágáról. Reméljük azonban,
hogy kiadásával megtettük az első lépést e régió
természetvilágának további kutatásához és védelméhez.

Región Poiplia už po niekoľko generácií poskytuje
prírodné laboratórium a inšpiráciu pre prírodovedcov a milovníkov živej i neživej prírody. Z územia
pochádza a pôsobil v ňom napríklad jeden zo
zakladateľov uhorskej vedeckej zoológie a ornitológie, rodák z Ábelovej, Ján Šalamún Petian–Petenyi
(1799–1855). Významným sa tento región stal aj
pre zakladateľa modernej slovenskej ornitológie,
Oskára Ferianca (1905–1987). Za to, že sa Poiplie
môže stále hrdiť zachovanými fragmentmi vzácnych
ekosystémov však vďačíme aj mnohým amatérskym prírodovedcom, ochrancom prírody a prírodu
rešpektujúcim obyvateľom tohto regiónu.
Aj napriek mnohým vynikajúcim ornitológom,
ktorí na Poiplí doteraz pôsobili alebo stále pôsobia,
práca, ktorá by prinášala komplexné údaje o rozšírení, početnosti, ekológii, fenológii a populačných
trendoch charakteristických zástupcov avifauny
Poiplia, doteraz pre toto územie nebola publikovaná. Realizácia projektu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom, na základe ktorého
mohla vzniknúť aj táto publikácia, je preto vhodnou
príležitosťou, ktorú radi využívame na popularizáciu ornitologicky významnej lokality Chránené vtáčie územie Poiplie ako i priľahlého vtáčieho územia
Ipoly völgye na maďarskej strane rieky Ipeľ. Našim
cieľom je zároveň podať vážnejším záujemcom o tieto územia a cezhraničný región Poiplia aj prvé komplexné kvalitatívne a kvantitatívne výsledky o vybraných zástupcoch avifauny, ktoré sú založené na viac
ako 20 rokov pozorovaní. Hoci priznávame, že táto
publikácia má z hľadiska poznania vtáctva Poiplia
ďaleko od dokonalosti, dúfame, že bude prijatá ako
určitý odrazový mostík pre ďalší výskum a ochranu
prírody sledovaného regiónu.

Radovan Václav
Ústav zoológie SAV / A Szlovák Tudományos Akadémia Zoológiai Kutatóintézete
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Obr. 1. Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Poiplie (vyznačené červenou farbou) a CHVÚ Ipoly völgye (vyznačené žltou farbou).
Fig. 1. The Poiplie Special Protection Area (SPA) (area marked red) and the Ipoly völgye SPA (area marked yellow).
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Obr. 2. Porovnanie úseku medzi Tešmákom a Balogom nad Ipľom, v ktorom na Poiplí došlo k relatívne menším zmenám.
Historická mapa zachytáva stav v rokoch 1763 až 1785 (str. 8), satelitná snímka je z roku 2009 (str. 9).
Fig. 2. Historical comparison of the landscape between villages Tešmák and Balog nad Ipľom, illustrating relatively fewer changes between centuries.
Historical and satellite maps depict the area between years 1763 and 1785 (p. 8) and in 2009 (p. 9), respectively.
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Obr. 3. PR Ipeľské hony (5.9.2010)
Fig. 3. Ipeľské hony Nature Reserve (5.9.2010)
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A. Krištín, R. Václav

A. Krištín, R. Václav

Pohraničné inundačné územie Poiplia tvorí oddávna
ornitologicky atraktívnu časť Slovenska, no oproti
niektorým iným územiam patrilo až do polovice,
resp. 90. rokov 20. storočia okrem oblasti Lučenca
k ornitologicky menej preskúmaným a známym.
Podľa Matouška (1961) asi prvé údaje o vtáctve
územia, hlavne z okolia Lučenca spísal E. Baloghy
(*1795–?) začiatkom 19. storočia, ktorý v oblasti
Lučenca zistil celkom 203 druhov vtákov zo 105
rodov, no jeho 1031 stranová práca sa nezachovala
(Salaj 1987). Prvé zachovalé písomné zmienky z Poiplia, a to opäť hlavne z okolia Lučenca pochádzajú
z diela E. Malesevicsa (1858–1911), ktorý tam v rokoch 1876–1891 študoval aj avifaunu (Malesevics
1892). V povojnových rokoch pôsobil v území ornitológ a preparátor Z. Molnár (1909–1987), po ktorom sa zachovalo z územia niekoľko údajov (Molnár
1961, Matoušek a kol. 2002). V rokoch 1953–1955
spracovávala Feriancová-Masárová (1930*) avifaunu
ryžovísk okolo Slovenských Ďarmôt (napr. Feriancová-Masárová 1959). Dlhšie obdobie, v rokoch
1956–1987 pôsobil v Poiplí Salaj (1930*). V hornom a strednom Poiplí študoval avifaunu a ekologické rozšírenie vtáctva Lučenskej kotliny (1979,
1987) a tiež rozšírenie niektorých druhov, napr.
dudka (Salaj 1964), dropa veľkého (Salaj 1971),
volavku popolavú (Salaj 1976), alebo včelárika zlatého (Salaj 1991). Na mimoriadne prírodné hodnoty
Poiplia upozornil aj Ferianc (1905–1987) vo svojich
ornitologických kompendiách (Ferianc 1941, 1965,
1977, 1979), pričom napríklad spomína pre 30. roky
20. storočia aj hniezdenie trsteniarika vodného Acrocephalus paludicola a močiarnice mekotavej Gallinago
gallinago pri Slovenských Ďarmotách. Biodiverzitu
Poiplia študoval aj Darola (1928–2000), ktorý časť
výsledkov publikoval v knihe „Ochrana živočíchov
v Stredoslovenskom kraji“ (Darola 1982).

Az Ipoly folyó határmenti ártere madártani szempontból már régóta Szlovákia vonzó része. Ennek ellenére összehasonlítva más területekkel - a 20. század feléig,
illetve a kilencvenes évekig madártani szempontból
kevésbé volt ismert és kutatott, kivéve Losonc (Lučenec)
környékét.
Matoušek (1961) szerint az első ismert adatokat
az Ipoly mente madárvilágáról, főleg Losonc (Lučenec)
környékéről Baloghy E. (*1795–?) jegyezte fel a 19.
század elején. A feljegyzések szerint a város környékén
105 nem 203 madárfaját ﬁgyelte meg. Sajnos, az 1031
oldalas könyv nem maradt fenn (Salaj 1987).
Az első fennmaradt írásos feljegyzések az Ipoly
mentével kapcsolatban - ismét főleg Losonc (Lučenec)
környékéről - Malesevics E. (1858–1911) munkájában
találhatók, aki 1876–1891 között az itteni madárvilágot
is kutatta (Malesevics 1892). A 2. világháború utáni
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Obr. 4. Vyvesovanie búdok pre výrikov, zľava M. Sárossy,
A. Krištín a M. Veľký (15.11.2000, Kirť)
Fig.4. Nest-box installation for Eurasian Scops Owl; from left
to right, M. Sárossy, A. Krištín and M. Veľký (15.11.2000, Kirť)
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időszakban a területen Molnár Z. (1909–1987) ornitológus, preparátor tevékenykedett. Néhány adatot ő is
feljegyzett a terület madárvilágáról (Molnár 1961). Az
1953–1955 időszakban Feriancová-Masárová (1930*)
dolgozta fel a Tótgyarmat (Slovenské Ďarmoty) melletti rizsföldek madárvilágát (pl. Feriancová-Masárová
1959). Hosszabb ideig, 1956–1987 között a területen
tevékenykedett Salaj (1930*). Az Ipoly mente felső
és középső részén a Losonci-medence madárvilágát és
a madárfajok ökológiai elterjedését tanulmányozta
(1979, 1987), valamint egyes madárfajok előfordulását,
pl. a búbos bankáét (Salaj 1964), a túzokét (Salaj
1971), a szürkegémét (Salaj 1976), a gyurgyalagét
(Salaj 1991). Az Ipoly mente különleges természeti
értékeiről Ferianc (1905–1987) is említést tett madártani kézikönyveiben (Ferianc 1941, 1965, 1977, 1979).
Többek között feljegyezte, hogy a 20. század 30-as
éveiben Tótgyarmat (Slovenské Ďarmoty) mellett költött
a csíkosfejű nádiposzáta Acrocephalus paludicola és
a sárszalonka Gallinago gallinago. Az Ipoly mente
állat- és növényvilágát Darola (1928–2000) is tanulmányozta; a megﬁgyelésekről részben beszámolt az
„Ochrana živočíchov v Stredoslovenskom kraji“ (Darola
1982) című könyvében.
1987-ben az Ipoly mentén több periodikus jellegű
madártani tábort és kutatást szerveztek. Ekkor azt
vizsgálták, hogy milyen jelentőségű a terület és biotópja a madarak fészkelése és vonulása szempontjából,
ezzel is támogatva több hely védetté nyilvánítását.
A madártani és természetvédelmi tevékenységek fellendülését elősegítette a Szlovák Tudományos Akadémia
Zólyomban (Zvolen) létesített Erdőökológiai Intézetével
(a továbbiakban ÚEL SAV), az Állami Természetvédelmi Hivatallal (ŠOP SR), a Szlovák Madártani
Egyesület Közép-szlovákiai Helyi Csoportjával és
az egykori Csehszlovákia több ornitológusával való
együttműködés. Az elvégzett munkáról több kiadvány
is megjelent (pl. Poiplie 1997 – Urban a Hrivnák
1997, Príroda okresu Veľký Krtíš – Urban 2003 stb.).
A madártani táborokban végzett munkák bibliográﬁáját
Urban (2009) készítette el. Ezek a tevékenységek alapul
szolgáltak ahhoz, hogy a régióban védetté nyilvánítsanak egyes területeket. Elsősorban természetvédelmi
területekről (a továbbiakban TT), a későbbiekben pedig
már európai jelentőségű területekről van szó (SKÚEV).
Nevezetesen: Ipolykéri mocsár (TT 1988, SKÚEV
2004), az Ipolyvarbó (Vrbovka) melletti Seleštianska
stráň (TT 1997, SKÚEV 2004), Ipeľské Hony (TT 1998,
SKÚEV 2004), Dálovský močiar (TT 1999, SKÚEV
2004), Ryžovisko (TT 2000, SKÚEV 2004), Európai
szintű védett élőhely SKÚEV Poiplie (2004), Cúde-

Obr. 5. Krúžkovanie a meranie mláďat výrika lesného
M. Sárossym (8.8.2001, Kirť)
Fig. 5. Ringing and measuring a nestling Eurasian Scops Owl
by M. Sárossy (8.8.2001, Kirť)

V r. 1987 sa rozbehli na Poiplí viaceré periodické
ornitologické tábory a výskumy študujúce význam
územia a biotopov pre hniezdenie i migráciu vtáctva, s cieľom podporiť vyhlásenie viacerých lokalít za
chránené. Tieto ornitologické a ochranárske aktivity
sa vtedy zintenzívnili aj za spolupráce Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene (ďalej ÚEL SAV), Štátnej
ochrany prírody, a Stredoslovenskej pobočky Slovenskej ornitologickej spoločnosti ako aj viacerých
ornitológov z celého vtedajšieho Československa.
Vydali sa z nich viaceré zborníky (napr. Poiplie 1997
– Urban a Hrivnák 1997, Príroda okresu Veľký Krtíš
– Urban 2003, atď.) a bibliograﬁu prác z týchto
táborov spracoval Urban (2009). Aj tieto aktivity
viedli k príprave podkladov pre vyhlásenie prvých
chránených území v regióne. Boli nimi prírodné
rezervácie (ďalej PR) a neskôr územia európskeho
významu (ďalej SKÚEV): Kiarovský močiar (PR
1988, SKÚEV 2004), Seleštianska stráň (PR 1997,
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ninský močiar (TT 2009, SKÚEV 2004). A madártani
kutatásokban nem csak a fentebb említett intézmények kutatói vettek részt – a Szlovákiai Tudományos
Akadémia Zólyomi Erdőökológiai Intézetéből – pl. A.
Krištín (1956*), P. Zach (1962*), M. Sárossy (1975*),
P. Kaňuch (1977*), M. Veľký (1984*), hanem az állami
szervek és a természetvédelmi szervezetek munkatársai,
elsősorban P. Urban (1962*), P. Kušík (1954*), I. Valach (1954*), V. Slobodník (1954*), J. Lengyel (1974*),
S. Harvančík (1958*), L. Šnírer (1954*), A. Dúbravský
(1960*), valamint több ismert helyi ornitológus is,
főként D. Kerestúr (1973*), M. Mojžiš (1976*) és R.
Václav (1975*). D. Kerestúr és M. Mojžiš már 1990
óta nagyon aktívan dolgozik a területen, főleg az
Ipoly mente losonci körzetében. Közben több cikket is
megjelentettek (Kerestúr 1992, Kerestúr a Mojžiš 1992,
Kerestúr a Mojžiš 2008, Mojžiš 1993a, b, 1999, 2000a,
b). A külföldi ornitológusok közül meg kell említeni pl.
F. Balátot (1925–1992), a Cseh Tudományos Akadémia
Gerincesek Kutatóintézetének brünni (Brno) munkatársát. Ugyanis az első ízben szervezett madárgyűrűző
táborok egyike alatt (Ipolykér/Kiarov 1990) közösen
sikerült befognunk a barkóscinege Panurus biarmicus
és a kis vízicsibe Porzana parva első példányát is. Az
Ipoly mente szlovákiai területén való előfordulásukkal
kapcsolatos adataink addig - a befogásukig - nagyon
hiányosak voltak. Madárbefogással és -gyűrűzéssel
egybekötött természetvédő és madártani táborok az
Ipoly mente érdekes helyein a következő években voltak:
Ipolykér (Kiarov) 1989, 1990, 1996, 2001, 2005, 2010,
Vilke (Veľká nad Ipľom) 1996, Ipolyhídvég (Ipeľské
Predmostie) 1997, 2008, Béter Losoncnál (Béter pri
Lučenci) 2001. Ezekről a kutatásokról néhány mű is
megjelent (Zach a Krištín 1994, Krištín a kol.,1997a, b,
2002, 2003, Krištín 2003, Krištín a kol. 2008, Kerestúr
a Mojžiš 2008).
Évek óta ornitológiai felmérést végez a területen
P. Kušík (1975-től). 1991 óta a Nagykürtösi Körzeti
Környezetvédelmi Hivatal alkalmazottjaként a fehér
gólyákra összpontosította ﬁgyelmét (pl. Kušík a kol.
1997, Kušík a Fulin 2003, 2010). A fehér gólyákat 20082009-ben T. Jasenský (2009) is tanulmányozta.
1994-ben az „Ipoly Unió” elnevezésű, kormányon
kívüli szervezet “leltárt készített” az Ipoly folyóvölgyi
árvízterületének természeti kincseiről. Az Ipoly felső szakaszán a madárfajok feltérképezésében részt vett A. Darolová (Darolová 1995), aki többek között a függőcinege
fészkelését is megállapította az Ipolykéri Természetvédelmi Területen (PR Kiarov). Az Ipoly alsó szakaszának
madárvilágát M. Bohuš térképezte fel (Bohuš 1995).
1996–1997-ben az a nagykürtösi (Veľký Krtíš) R.

SKÚEV 2004), Ipeľské Hony (PR 1998, SKÚEV
2004), Dálovský močiar (PR 1999, SKÚEV 2004),
a Ryžovisko (PR 2000, SKÚEV 2004), SKÚEV Poiplie (2004), a Cúdeninský močiar (PR 2009, SKÚEV
2004). Ornitologických výskumov sa zúčastňovali
nielen pracovníci uvedených organizácií – z ÚEL SAV
napr. Krištín A. (1956*), Zach P. (1962*), Sárossy
M. (1975*), Kaňuch P. (1977*), Veľký M. (1984*),
pracovníci štátnej správy a odborných organizácií
ochrany prírody, hlavne Urban P. (1962*), Kušík P.
(1954*), Valach I. (1954*), Slobodník V. (1954*),
Lengyel J. (1974*), Harvančík S. (1958*), Šnírer L.
(1954*), Dúbravský A. (1960*), ale i viacerí významní miestni ornitológovia, najmä Kerestúr D. (1973*),
Mojžiš M. (1976*), a Václav R. (1975*). D. Kerestúr
a M. Mojžiš pracujú v území, hlavne lučeneckej časti
Poiplia, intenzívne prakticky od r. 1990, pričom
vydali aj viacero článkov (Kerestúr 1992, Kerestúr
a Mojžiš 1992, Kerestúr a Mojžiš 2008, Mojžiš
1993a, b, 1999, 2000a, b). Zo zahraničných ornitológov treba spomenúť napr. F. Baláta (1925–1992)
z Ústavu pro výskum obratlovců České akademie
vied v Brne, s ktorým sa nám podarilo na jednom
z prvých táborov (Kiarov 1990) odchytiť na Poiplí aj
prvé exempláre Porzana parva a Panurus biarmicus,
o ktorých boli dovtedy údaje na slovenskej strane
Poiplia veľmi kusé. Tábory prírodovedcov a ornitologické tábory (TOP) spojené s odchytom vtáctva na zaujímavých lokalitách Poiplia sa konali na
nasledovných lokalitách a v nasledovných rokoch
(Kiarov 1989, 1990, 1996, 2001, 2005, 2010, Veľká
nad Ipľom 1996, Ipeľské Predmostie 1997, 2008,
Béter pri Lučenci 2001). Z týchto výskumov vyšlo
niekoľko prác (Zach a Krištín 1994, Krištín a kol.,
1997a, b, 2002, 2003, Krištín 2003, Krištín a kol.
2008, Kerestúr a Mojžiš 2008).
Dlhé roky ornitologicky pôsobí v území aj P.
Kušík (od r. 1975), od r. 1991 pracovník Obvodného
úradu životného prostredia vo Veľkom Krtíši, ktorý sa
špeciálne venuje bocianom (napr. Kušík a kol. 1997,
Kušík a Fulín 2003, 2010). Bocianovi bielemu sa v rokoch 2008–2009 venoval aj T. Jasenský (2009).
V roku 1994 zrealizovala mimovládna organizácia „Ipeľská únia“ projekt inventarizácie prírodných
hodnôt nivy Ipľa. Na mapovaní vtáčích druhov sa
zúčastnila vo vrchnom úseku Ipľa A. Darolová (Darolová 1995), ktorá okrem iného zistila aj hniezdny
výskyt fúzatky trstinovej v PR Kiarov. Na spodnom
úseku Ipľa mapoval avifaunu M. Bohuš (Bohuš 1995).
V rokoch 1996–1997 robil výskum správania
včelárika zlatého R. Václav z Veľkého Krtíša (Vác-

Vtáctvo Chráneného vtáčieho územia Poiplie

13

A Poiplie Különleges Madárvédelmi Terület madarai

Obr. 6. Krúžkovanie myšiarky močiarnej D. Kerestúrom (9.10.2008, Mikušovce)
Fig. 6. Ringing a Short-eared Owl by D. Kerestúr (9.10.2008, Mikušovce)

Václav kutatta a gyurgyalag viselkedését (Václav 1998,
2000), aki e könyv kiadásával kapcsolatos munkákat is
koordinálja (a Szlovák Tudományos Akadémia Zoológiai Kutatóintézetének munkatársaként).
1999 és 2001 között került sor a madártársulások
és élőhelyeik ökológiai kutatására az Ipoly mentén
a Szlovák Tudományos Akadémia Tájökológiai Intézetének, az Ipoly Uniónak és a Szlovák Tudományos
Akadémia Erdőökológiai Intézetének projektje keretében. A kutatás főleg az Ipolykér-Ipolyvarbó (KiarovVrbovka) és az Ipolyhídvég-Tesmag (Ipeľské Predmostie
– Tešmák) mintaterületen folyt (Krištín a kol. 2001).
Csaknem ezzel egy időben (1999–2002) valósította
meg a Szlovák Tudományos Akadémia Erdőökológiai
Intézete a füleskuvik Otus scops elterjedésének kutatására irányuló projektjét is. Ennek keretében csak
az Ipoly mentén Losonc (Lučenec) és Ipolyság (Šahy)
között kb. 45 fészekodút helyeztek ki (Sárossy 2001b,
Sárossy a kol. 2002, Sárossy a Krištín 2003, Krištín
a Sárossy 2004).
2004-ben a Zólyomi Szlovák Tudományos Akadémia Erdőökológiai Intézete és a Pekingi Kínai Tudományos Akadémia Zoológiai Intézete (Prof. Lei Fumin,
1965*) közösen szervezte meg a „Modell-madárfajok
ökológiája, genetikája és morfológiája a Kárpátok és
a Kínai-hegység vertikális gradiensében“ elnevezésű projektet. Ennek keretében huszonegy madárfaj befogása
és gyűrűzése is folyt az Erdőkürt (Kirť) és Petőpuszta
(Peťov) környéki ártéri erdőkben.
2005-ben a kedvező állomány elérésének módszerével, mely tartalmazta a menedzsmentre és a moni-

lav 1998, 2000), ktorý koordinuje aj práce na tejto
knižke (ako pracovník Ústavu zoológie SAV).
V rokoch 1999–2001 sa robila na Poiplí, hlavne
na modelových územiach Kiarov–Vrbovka a Ipeľské
Predmostie–Tešmák ekologická štúdia na hodnotenie vtáčích spoločenstiev a ich biotopov v rámci projektu Ústavu krajinnej ekológie SAV, Ipeľskej únie,
a Ústavu ekológie lesa SAV (Krištín a kol. 2001).
V tomto období (1999–2002) organizoval
ÚEL SAV vo Zvolene aj projekt výskumu rozšírenia
a ekológie výrika lesného, pričom len na Poiplí
od Lučenca po Šahy sa vyvesilo okolo 45 búdok (Sárossy 2001b, Sárossy a kol. 2002, Sárossy
a Krištín 2003, Krištín a Sárossy 2004).
V roku 2004 organizoval ÚEL SAV vo Zvolene
a Ústav zoológie Čínskej akadémie vied v Pekingu
(Prof. Lei Fumin, 1965*) projekt „Ekológia, genetika
a morfológia modelových druhov vtákov na vertikálnom gradiente Karpát a Čínskych pohorí“. V rámci
projektu sa robil aj odchyt a krúžkovanie 21 druhov
vtáctva v oblasti lužných biotopov Kirte a Peťova.
V roku 2005 sa robil v spolupráci s mimovládnou organizáciou „Daphne“ projekt hodnotenia
vtáčích populácií v CHVÚ Poiplie podľa metodiky
pre stanovenie priaznivého stavu, vrátane odporučení pre manažment a monitoring (Krištín 2005).
V rokoch 2004–2007 robili v oblasti Bušiniec
a Kiarova výskum vtáčích spoločenstiev Šalát a Rybaničová (2007).
V roku 2006 a 2007 pomáhali pri monitoringu
vtáctva v CHVÚ Poiplie aj kolegovia z írskej ornito-
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toringra vonatkozó javaslatokat is, a Daphne civil
szervezettel együttműködve egy program keretében
került sor a madárpopulációk értékelésére a Poiplie Különleges Madárvédelmi Területen (Poiplie KMT/ CHVÚ
Poiplie) (Krištín 2005).
A 2004-2007 között a Bussa (Bušince) és Ipolykér
(Kiarov) térségében Šalát és Rybaničová (2007) folytatott madárpopuláció-felmérést.
2006-ban és 2007-ben a Poiplie KMT-én végzett
monitoringban részt vettek az Ír Madártani Társaság,
a „Royal Airforce Ornithological Society“ munkatársai,
akik többek között éneklő nagy fülemüléket Luscinia
luscinia is észleltek Petőpusztán (Peťov) 2007 májusában (Blair 2008).
2008-ban az Ipoly Unió és a magyarországi partnerszervezetek Biodiverzáns Napokat tartottak Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) mellett, s közben madárfelmérést is szerveztek a tágabb környéken. Az Ipoly Unió
részt vett a „Poiplie Ramsari turistatanösvény “ létrehozatalában is Tesmag (Tešmák) és Ipolyhídvég (Ipeľské
Predmostie) községek között (www.ipelskaunia.sk) .
A fentebb említett ornitológusokon és természetvédőkön kívül időnként mások is foglalkoztak madárkutatással az adott helyen, pl. Oravec (1987), Kupcová (1988), Žďárek (1987, 1988) a XXII. és a XXIII.
Természetvédő Táborok (TOP) keretében, rajtuk kívül
pl. Stollmann (2002) is. Az Ipoly melléke egyes peremterületeit (a Korponai fennsík/Krupinská planina
nyúlványait) említi madártani munkáiban Turček
(1955), Salaj (1974), Feriancová–Masárová és Ferianc
(1977), Krištín (1999), valamint Krištín és kol. (2003,
2008).

logickej spoločnosti „Royal Airforce Ornithological
Society“, ktorí okrem iného zaznamenali pri Peťove
v máji 2007 aj spievajúce sláviky veľké (Blair 2008).
V roku 2008 pri Ipeľskom Predmostí boli Ipeľskou úniou a maďarskými partnerskými organizáciami zorganizované Dni biodiverzity, pri ktorých sa
robil i prieskum vtáctva širšieho okolia. Ipeľská únia
prispela aj k vytvoreniu „Turisticko-náučného chodníka Ramsarská lokalita Poiplie“ v časti od Tešmáku
po Ipeľské Hony (www.ipelskaunia.sk).
Okrem uvedených ornitológov a ochranárov sa
vtáctvom v danej oblasti okrajovo zaoberali aj Oravec
(1987), Kupcová (1988), Žďárek (1987, 1988), a to
počas 22.–23. TOP-ov, a tiež napr. Stollmann (2002).
Niektoré okrajové oblasti územia (výbežky Krupinskej planiny) spomínajú vo svojich ornitologických
prácach Turček (1955), Salaj (1974), Feriancová–
Masárová a Ferianc (1977), Krištín (1999), a Krištín
a kol. (2003, 2008).
Stav poznania avifauny, rozšírenie a početnosť
druhov na Poiplí nie je jednoduché historicky
porovnať, pretože v rôznych obdobiach sa spracovávali rôzne veľké územné celky. Je však zrejmé,
že poznanie územia po ornitologickej stránke i po
stránke poznania druhov je dnes na úplne inej kvalitatívnej i kvantitatívnej úrovni ako napr. pred 30
rokmi. Salaj (1987) spomína napr. v Lučenskej kotline 195 druhov, z toho 139 hniezdičov, no mnohé
z týchto druhov sa vyskytovali aj relatívne ďaleko za
hranicami CHVÚ/VVÚ* Poiplie. V roku 1997 sme
zistili len v avifaune stredného Poiplia 125 druhov
vtákov, z toho 116 hniezdičov (Krištín a kol. 1997),
do roku 2005 to bolo na celom území VVÚ celkom
207 druhov, z toho 120 hniezdičov (Krištín 2005).
V rokoch 1989-2010 bolo na území dnešného CHVÚ
Poiplie registrovaných celkom 232 druhov, z toho
119 hniezdičov. Pri piatich druhoch hniezdenie
predpokladáme, ale zatiaľ preukázané nebolo (viď
Tab. 1). Zvyšovanie počtu registrovaných druhov,
hlavne migrantov, pripisujeme hlavne zlepšujúcim
sa poznatkom o výskyte jednotlivých druhov a to
aj kvôli častejším terénnym návštevám počas mimohniezdnej sezóny, kvalitnejšej dokumentačnej technike (fotoaparáty, monokuláre), ako aj využívaniu
najnovších kľúčov na určovanie druhov špeciﬁckých
skupín vtákov (napr. bahniaky, čajky, dravce). K určitému nárastu došlo aj kvôli zvýšeniu pozornosti
o blízko príbuzné a vzhľadom veľmi podobné vtáčie
druhy (napr. kalužiaky, pobrežníky alebo čajky),

Az Ipoly mente madárvilágának állapotát, a fajok
elterjedését és mennyiségét nem egyszerű történelmileg összehasonlítani, mivel időszakonként különböző
kiterjedésű területeket vizsgáltak. Egyértelmű viszont,
hogy napjainkban a területet ornitológiai és a fajok
ismerete szempontjából is minőségileg és mennyiségileg jobban ismerjük, mint pl. 30 évvel ezelőtt. Salaj
(1987) például a Losonci-medencében 195 fajt említ,
ebből 139 fészkelőt, de ezek közül több jóval a Poiplie
KMT/FM határain túl fészkelt. 1997-ben csak az Ipoly
mente középrészén 125 madárfajt észleltünk, ebből
116 fészkelőt (Krištín a kol. 1997), 2005-ig az egész
területen összesen 207 fajról tudtunk, ebből 120 volt
a fészkelő (Krištín 2005). 1989 és 2010 között a Poiplie
FM (Fontos Madárélőhely) mai területén összesen 232
faj előfordulása volt ismert, ebből 119 fészkelő. Négy
fajnál a költést feltételezzük, de eddig még nem volt

* CHVÚ – Chránené vtáčie územie – územie chránené vyhláškou
* VVÚ – Významné vtáčie územie – vedecký návrh územia
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bizonyítva (1. ábra). Az észlelt fajok, főleg a vonulók
számának növekedése azzal magyarázható, hogy egyre
többet tudunk a fajokról, mivel gyakrabban keressük
fel élőhelyüket a költési időszakon kívül is. Továbbá minőségileg jobb dokumentációs segédeszközzel
(fényképezőgépek, távcsövek, teleszkópok) dolgozunk.
A legújabb terepi határozók használata főleg a nehezebben meghatározható madárcsoportok esetében (pl.
partimadarak, sirályok, ragadozók) nyújt segítsége.
Bizonyos növekedés tapasztalható annak köszönhetően
is, hogy több ﬁgyelmet szenteltek néhány nagyon hasonló madárfajnak (pl. cankók, partfutók vagy sirályok).
Ezek közül egyesek csak nemrég váltak önálló fajokká,
eddig csak alfajokként szerepeltek (pl. a sárgalábú sirály
Larus michahellis vagy a sztyeppi sirály Larus cachinnans).
A jelenlegi ismeretekből, melyeket ebben a kiadványban teszünk közzé, egyérteműen kitűnik: az
Ipoly mente fontos fészkelőhelye és vonulási útvonala
a madárfajoknak. Sok fajt, főleg a mezőgazdasági
területeken élőeket, több globális civilizációs veszély
fenyegeti. Egyrészt a belterjes gazdálkodás, másrészt
viszont a vidék elnéptelenedése, illetve az, hogy a terület
hagyományos külterjes művelése kaszálással és legeltetéssel visszaszorulóban van. Csak rajtunk múlik, hogy
az Ipoly mente gazdag madárvilágát sikerül-e legalább
a mai szinten megőrizni, és hogy a terület a jövőben
megmarad-e nem csak fontos áthidaló területnek, hanem olyan jelentős természetes költőterületté is válik,
melynek már a múltja is nagyon ﬁgyelemreméltó.

z ktorých niektoré boli ešte donedávna považované
za jeden druh (napr. čajka žltonohá Larus michahellis a čajka bielohlavá Larus cachinnans).
Súčasné poznatky, ktoré prezentujeme aj v tejto
publikácii, jasne ukazujú, že Poiplie predstavuje významné hniezdne územie ako i ťahovú trasu vtákov.
Mnohé druhy, najmä tie, ktoré sú odkázané na
poľnohospodársku krajinu, však podliehajú viacerým globálnym civilizačným problémom, akými je
na jednej strane intenziﬁkácia poľnohospodárstva
a na druhej strane vyľudňovanie vidieka alebo
upúšťanie od tradičného hospodárenia, pasenia,
a kosenia. Je len na nás všetkých, či sa druhové
bohatstvo vtáctva Poiplia podarí zachovať aspoň
na súčasnej úrovni a či územie bude naozaj nielen
určitým ornitologickým mostom, ale aj hniezdnym
územím s výnimočným prírodným postavením,
ktoré mu historicky jasne prislúcha.

1.2 Územná a druhová
ochrana Poiplia
R. Václav, M. Mojžiš
Územná ochrana v oblasti Poiplia má relatívne
krátku, ale na dynamické zmeny bohatú históriu.
Prvé chránené územie bolo vyhlásené až v roku
1988 a bola ním prírodná rezervácia (PR) Kiarovský
močiar. V roku 1992 bol vyhlásený chránený areál
Volavčia kolónia pri Rapovciach a ďalšími chránenými územiami sa postupne stali PR Seleštianska

Obr. 8. PR Dálovský močiar (14.7.2009)
Fig. 8. Dálovský močiar Nature Reserve (14.7.2009)
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1.2 Területi és fajvédelem
az Ipoly mentén
R. Václav, M. Mojžiš
A területi természetvédelemnek az Ipoly mentén viszonylag rövid, de dinamikusan fejlődő és változó a története.
Az első természetvédelmi terület már 1988-ban lett
védetté nyilvánítva (PR Kiarovský močiar – Ipolykéri
mocsár TT) Ipolykér (Kiarov) mellett. 1992-ben nyilvánítottak védetté egy további területet (CHA Volavčia
kolónia) Rapp (Rapovce) mellett. Ezt követően pedig
védett lett a PR Seleštianska stráň 1997-ben, az Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) melletti Ipeľské Hony 1998ban, a PR Dálovský močiar és a PR Hradište 1999-ben,
a PR Ryžovisko 2000-ben. A védetté nyilvánított területek sorát 2009-ben a Hosszúréti mocsár (PR Cúdeninský močiar) zárta.
1998-ban az utolsó fennmaradt vizes élőhelyek
egyike az Ipoly árterében Tesmag (Tešmák) és Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) községek között található. Ez
a Ramsari egyezmény alapján került a védett területek
listájára. A Poiplie Ramsari terület egyike a Szlovákiában meglévő 14 Ramsari területnek, melyek közül kettő
barlangrendszerhez kapcsolódik. A Ramsari terület
azáltal is különleges, hogy nemzetközi jellegű. Ugyanis Szlovákián kívül Magyarország is védettként jegyzi
a szomszédos, szintén Ipoly menti Ipoly-völgy Ramsari
területet.
Szlovákia az Európai Unióhoz való csatlakozás
után kötelezte magát, hogy a legjelentősebb védett
területeket besorolja az európai unióbeli országok vé-

Obr. 7. PR Kiarovský močiar (11.5.2008)
Fig. 7. Kiarovský močiar Nature Reserve (11.5.2008)

stráň (1997), PR Ipeľské Hony (1998), PR Dálovský
močiar (1999), PR Hradište (1999), a PR Ryžovisko
(2000). K týmto lokalitám pribudla v roku 2009 aj
PR Cúdeninský močiar.
V roku 1998 boli jedny z posledných zachovalých zbytkov mokraďových biotopov, tvorených
neregulovaným meandrujúcim tokom Ipľa a jeho
alúviálnych okrajov medzi obcami Tešmák a Ipeľské
Predmostie, zapísané do zoznamu medzinárodne
významných mokradí ako Ramsarská lokalita (na
Slovensku je v súčasnosti spolu takýchto lokalít iba
14, pričom dve z nich sú lokality jaskynných komplexov). Poiplie je výnimočné tým, že bolo vyhlásené
ako cezhraničná Ramsarská lokalita, k ochrane
ktorej sa zaviazali spoločne Slovensko aj Maďarsko –
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Ramsarská lokalita Poiplie nadväzuje na Ramsarskú
lokalitu Ipoly völgy (Ipeľská kotlina).
Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa naša
krajina zaviazala k vytvoreniu zoznamu a vyhlasovaniu prírodne najvzácnejších území pre systém
chránených území členských krajín EÚ, ktorý je
známy pod názvom Natura 2000. Systém Natura
2000 tvoria dva typy území – chránené vtáčie územie
(CHVÚ, vyhlasované na základe ochrany druhov)
a územie európskeho významu (ÚEV, vyhlasované
na základe ochrany biotopov). V súlade s pravidlami systému Natura 2000 bolo v roku 2004 spolu
s ďalšími najvýznamnejšími lokalitami Slovenska
vyhlásených na území Poiplia sedem ÚEV: Poiplie
(zahŕňajúce alúvium Ipľa od Tešmáku po Veľkú
Ves nad Ipľom), Cúdeninský močiar, Ipeľské hony,
Seleštianska stráň, Kiarovský močiar, Dedinská
hora, a Dálovský močiar. O štyri roky po vyhlásení
ÚEV bolo vyhláškou MŽP SR č. 20 Z. z. zo 7. januára
2008 vyhlásené SKCHVÚ Poiplie (ako jedno z 38
navrhovaných CHVÚ). V súčasnosti je CHVÚ Poiplie v biogeograﬁckom vzťahu so siedmymi územiami európskeho významu, ktoré zahŕňajú aj územia
piatich PR s biotopom mokraďového a močiarneho
charakteru (t.j. Ryžovisko, Cúdeninský močiar,
Ipeľské hony, Kiarovský močiar, a Dálovský močiar).
Okrem CHVÚ Poiplie, ktorého predmetom
ochrany sú vtáčie druhy využívajúce územie Poiplia
vo vrchnej a strednej časti toku Ipľa, boli na Slovensku v jeho spodnej časti v roku 2008 vyhlásené
aj SKCHVÚ Dolné Pohronie (jeho časť v katastrálnom území obce Pastovce, okres Levice) a v oblasti
sútoku Ipľa a Dunaja je to SKCHVÚ Dunajské luhy
(jeho časť v katastrálnom území obce Chľaba, okres
Nové Zámky).
Na maďarskej strane Ipeľskej kotliny boli vyhlásené viaceré územia Natura 2000. Na CHVÚ
Poiplie nadväzuje na maďarskej strane chránené
vtáčie územie HUDI10008 Ipoly völgye, ktoré sa
tiahne pozdĺž Ipľa na úseku medzi Bušincami
a Tešmákom. Územie bolo navrhnuté pre nasledovné kritériové druhy (počet hniezdnych párov):
rybárik riečny (5), volavka purpurová (2), bučiak
veľký (4), bocian biely (4), kaňa popolavá (4),
chrapkáč poľný (5), beluša veľká (10), strakoš obyčajný (10). Okrem týchto druhov sú pre územie
kritériové aj tiahnúce druhy: žeriav popolavý, sokol
rároh a hus bieločelá. Na chránené vtáčie územie
Ipoly völgye nadväzuje a presahuje ho územie európskeho významu HUDI20026 Ipoly völgye, ktoré sa
tiahne pozdĺž Ipľa na úseku medzi obcami Koláre
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Obr. 9. PR Ipeľské hony (25.4.2010)
Fig. 9. Ipeľské hony Nature Reserve (25.4.2010)

dett területeinek jegyzékébe, az ún. Natura 2000-be.
A Natura 2000 rendszert két típusú területek alkotják
– a Különleges Madárvédelmi Terület (CHVÚ - KMT,
mely a madárfajok előfordulása alapján van védetté
nyilvánítva) és a Különleges Természetmegőrzési Terület
(ÚEV, mely az élőhelyek védelmét biztosítja). A Natura 2000 rendszer szabályaival összhangban 2004ben további értékes szlovákiai élőhelyek - összesen hét
- lett Különleges Természetmegőrzési Területté nyilvánítva az Ipoly mentén: a Poiplie (az Ipoly ártere Tesmagtól Ipolynagyfaluig/Tešmák, Veľká Ves nad Ipľom),
a Hosszúréti mocsár (Cúdeninský močiar), a Pástok
(Ipeľské hony), a PR Seleštianska stráň, az Ipolykéri
mocsár (Kiarovský močiar), a PR Dedinská hora és
a PR Dálovský močiar. Négy évvel később, a Szlovák
Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának
a 2008. január 7-én kiadott rendelete alapján jött
létre a Poiplie Különleges Madárvédelmi Terület (CHVÚ
Poiptie – Ipoly menti KMT), egyike a 38 javasolt Különleges Madárvédelmi Területeknek Szlovákiában.
Jelenleg a Poiplie KMT-n biogeográﬁai szempontból
hét európai jelentőségű terület található, ebben benne
van az öt mocsár jellegű nemzeti rezervátum is (vagyis
a Ryžovisko, a Hosszúréti mocsár, Pástok, az Ipolykéri
mocsár, a PR Dálovský močiar).
A Poiplie KMT-n kívül, amely a madárfajok védelmét biztosítja, 2008-ban két további területet nyilvánítottak védetté. Az egyik az SKCHVÚ Dolné Pohronie
a Garam (Hron) alsó folyamszakaszán (ennek része
érinti Ipolypásztó/Pastovce község határát a Lévai/
Levicei járásban), a másik pedig a Duna és az Ipoly
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összefolyásánál az SKCHVÚ Dunajské luhy (ennek bizonyos része az Érsekújvári/Nové Zámky járás Helemba/Chľaba községének határában található).
Az Ipoly-völgy magyarországi oldalán több Natura
2000 terület is létrejött. A Poiplie Különleges Madárvédelmi Területtel szomszédos a HUDI10008 Ipoly völgye
Különleges Madárvédelmi Terület, amely az Ipoly mentén, Bussa (Bušince) és Tesmag (Tešmák) községekkel
szemben húzódik. A terület a következő madárfajok
védelme érdekében alakult (zárójelben a költőpárok
száma): jégmadár (5), szürkegém (2), bölömbika (4),
fehér gólya (4), hamvas rétihéja (4), haris (5), nagykócsag (10), tövisszúró gébics (10). Rajtuk kívül kritériumfajnak számítanak e területen a következő átvonuló
fajok is: daru, kerecsensólyom és nagylilik. Az Ipoly
völgye Különleges Madárvédelmi Területhez kapcsolódik az európai jelentőségű HUDI20026 Ipoly völgye
Különleges Természetmegőrzési Terület, amely az Ipoly
mentén húzódik Kóvár (Koláre) községtől egészen addig, ahol az Ipoly a Dunába ömlik. A különböző jelentős
állat- és növényfajokon kívül, melyek előfordulása alapján lett a terület védetté nyilvánítva, kritériumfajnak
számít a jégmadár, a vörösgém, a haris, a nagykócsag
és a bakcsó is.
További magyarországi Különleges Természetmegőrzési Terület a HUBN20062 Középső-Ipoly-völgy, amelyet három terület alkot: az egyik Litke községnél van
(szemben a PR Dálovský močiarral), a másik az Ipoly
mentén húzódik Bussával (Bušince) és Petőpusztával
(Peťov) szemben, a harmadik pedig Szécsénytől
húzódik az Ipolyvarbó (Vrbovka) és Erdőszelestény
(Selešťany) közötti Ipoly-szakaszig. Ez a terület különösen gazdag mind a költő, mind pedig az átvonuló
kritériumfajok számát illetően. A ritka kritériumfajnak
számító költőfajokból előfordul itt pl. a hamvas rétihéja
(1-5 pár), a kis vízicsibe (1-5 pár), a sárszalonka (1-7
pár), a füleskuvik (5-8 pár), illetve a piroslábú cankó
(1-8 pár) is. Kritériumfajnak számító, rendszeresen
átvonuló faj közé sorolható a parlagi sas, a cigányréce,
a réti cankó, az aranylile és a nagy goda.

až po sútok Ipľa s Dunajom. Okrem iných významných živočíchov a rastlín, kvôli ktorým bolo toto
územie vyhlásené, sú kritériovými aj vtáky rybárik
riečny, volavka purpurová, chrapkáč poľný, beluša
veľká a chavkoš nočný. Ďalším maďarským ÚEV je
HUBN20062 Középsö-Ipoly-völgy, ktoré je tvorené
troma plošnými časťami: jedna časť je pri obci Litke
(oproti obci Trenč), druhá sa tiahne pozdĺž Ipľa
oproti obciam Bušince a Peťov, a tretia od mesta
Szécsény po úsek Poiplia končiaci sa medzi Vrbovkou a Selešťanmi. Toto územie je mimoriadne
bohaté a cenné tak na hniezdiace ako aj migrujúce
kritériové druhy vtákov. Zo vzácnych kritériových
hniezdičov územia je to napríklad kaňa popolavá
(1–5 párov), chriašť malý (1–5 párov), močiarnica
mekotavá (1–7 párov), výrik lesný (5–8 párov),
alebo kalužiak červenonohý (1–8 párov). Kritériovými pravidelnými migrantmi sú napríklad aj orol
kráľovský, chochlačka bielooká, kalužiak močiarny,
kulík zlatý, alebo brehár čiernochvostý.
PREDMET DRUHOVEJ OCHRANY
CHVÚ POIPLIE
Mokrade Poiplia sú významným územím pre
hniezdenie vodných a na vodu viazaných významných druhov vtákov – bučiačika močiarneho,
bociana bieleho, kane močiarnej, chriašťa malého,
chriašťa bodkovaného, rybárika riečneho, a brehule hnedej. Široké zastúpenie nížin s otvorenou
poľnohospodárskou krajinou, lesíkmi lužného a parkovitého typu, poľnými remízami, a roztrateným porastom drevín a krov poskytuje hniezdne možnosti
aj ďalším významným druhom – prepelici poľnej,
výrikovi lesnému, včelárikovi zlatému, ďatľovi hnedkavému, pipíške chochlatej, pŕhľaviarovi čiernohlavému, penici jarabej, a strakošovi kolesárovi. Územie
je aj dôležitým regionálnym migračným koridorom
a ťahovou zastávkou pre vtáctvo viazané na vodu.
Predmetom ochrany v CHVÚ je zabezpečenie
priaznivého stavu biotopov vtákov európskeho, ale
i národného významu, a zabezpečenie podmienok
ich prežitia a rozmnožovania.

A POIPLIE KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI
TERÜLET FAJVÉDELMÉNEK TÁRGYA
Az Ipoly vizes élőhelyei fontos költőhelynek számítanak
a vízhez és vízparthoz kötődő jelentős madárfajok
számára – a törpegémnek, a fehér gólyának, a barna rétihéjának, a kis vízicsibének, a pettyes vízicsibének, a jégmadárnak, a partifecskének. A nyitott mezőgazdasági
területekkel, ligetekkel, mezei fasorokkal és szétszór
bokrokkal tarkított síkság további jelentős madárfajnak
is fészkelőhelyet biztosít: a fürjnek, a füleskuviknak,

NEGATÍVNE VPLYVY A OHROZENIA
V CHVÚ POIPLIE
Medzi hlavné príčiny ohrozenia vtáctva patrí intenzívne poľnohospodárstvo, likvidácia, respektíve
degradácia mokradí, poškodzovanie brehových
porastov, ako aj nadmerné vysušovanie krajiny.
K nezanedbateľným negatívnym faktorom patrí aj
vypaľovanie a nevhodné kosenie trvalých trávnych
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Obr. 10. PR Cúdeninský močiar (ľavá strana) a okraj PR Ryžovisko (pravá strana) (24.4.2004)
Fig. 10. Cúdeninský močiar Nature Reserve (left page) and Ryžovisko Nature Reserve (right page) (24.4.2004)

a gyurgyalagnak, a balkáni fakopáncsnak, a búbos
pacsirtának, a cigánycsuknak, a karvalyposzátának,
a kis őrgébicsnek.
A terület jelentős regionális vonulási útvonala és
pihenőhelye is a vonuló vízimadaraknak. A Különleges
Madárvédelmi Terület védelmének tárgya az élőhelyek
kedvező állapotának megőrzése az európai, de a nemzeti
jelentőségű madárfajoknak számára, továbbá túlélésülknek, fennmaradásuknak és szaporodási feltételeiknek
a biztosítása.

porastov. K ohrozeniam so stredným vplyvom na
vtáky a ich biotopy patria zmeny v tradičnom obhospodarovaní pozemkov, nevhodná selektívna ťažba
dreva, zapĺňanie a kontaminácia mokradí odpadom,
rybárstvo a negatívny vplyv synantropných, respektíve inváznych druhov.
Cieľom ochrany v chránenom vtáčom území je zachovanie a obnova biotopov pre vtáctvo. Na rozdiel
od ostatných kategórií chránených území, v CHVÚ
platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny 1. stupeň ochrany (v prírodnej
rezervácii platí 5., resp. 4. stupeň ochrany) a stanovené sú konkrétne podmienky využívania územia

A POIPLIE KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI
TERÜLETRE HATÓ NEGATÍV HATÁSOK
ÉS VESZÉLYFORRÁSOK
A legnagyobb veszélyforrást a belterjes gazdálkodás,
a mocsarak lecsapolása, illetve tönkretétele, a part menti
növényzet pusztítása és a vidék nagymértékű kiszárítása
jelenti. A negatív hatásokhoz tartozik a fű felégetése és
a rétek helytelen kaszálása is. Közepes hatású veszélyforrás a terület hagyományos hasznosításától való eltérés,
a helytelen szelektív fakitermelés, a mocsarak szeméttel
történő feltöltése, a horgászat, valamint az invazív és az
emberi településekhez szokott növényfajok terjedése.
A védelem célja a KMT-n a madárélőhelyek megőrzése
és rekonstrukciója. Más védett területekkel ellentétben
ezeken csak az 543/2002-es számú természetvédelmi
törvény szerinti 1. védelmi fok érvényes (a természeti
rezervátum területén az 5. védelmi fok). A törvény tartalmazza a terület hasznosításának olyan konkrét feltételeit, amelyek az itt élő madárfajok javát szolgálják.
A Poiplie Különleges Madárvédelmi Terület határait és
azon tevékenységek jegyzékét, amelyek veszélyeztetik
e terület védelmét, a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának rendelete rögzíti. Az a rendelet, amellyel védetté nyilvánították az említett területet.

Obr. 11. Ramsarská lokalita a SKÚEV Poiplie, mokrade pri
Tešmáku (5.9.2010)
Fig. 11. The Poiplie Ramsar Site and Special Area of
Conservation (SAC), marshland near Tešmák (5.9.2010)
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(1) A Poiplie Különleges Madárvédelmi Terület védelmét negatívan befolyásolják a következő tevékenységek
(a rendelet 2.§-a értelmében):
a) tilos a fák kivágása, valamint mindennemű beavatkozás az erdőn kívüli fás növényzetbe a folyó évben
március 1-jétől július 31-ig,

v prospech prežívania prítomných vtáčích druhov.
Vymedzenie hraníc CHVÚ a zoznam činností, ktoré
môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany
sú určené vyhláškou MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje
chránené vtáčie územie Poiplie.
(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny
vplyv na predmet ochrany CHVÚ Poiplie, sa považujú (§ 2 návrhu vyhlášky):
a) výrub drevín a vykonávanie akýchkoľvek zásahov
do porastov drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla bežného kalendárneho roka,
b) vykonávanie ťažby drevnej hmoty, vrátane
výchovnej ťažby a vykonávanie prerezávok od 1.
apríla do 31. júla bežného kalendárneho roka na
pozemkoch lesného pôdneho fondu,
c) odstraňovanie, prípadne poškodzovanie hniezd
bociana bieleho v hniezdnom i mimohniezdnom
období,
d) rozorávanie trvalých trávnych porastov na
poľnohospodárskom pôdnom fonde a trávnych
porastov na ostatných plochách,
e) zmena druhu pozemku na poľnohospodárskom
pôdnom fonde z trvalého trávneho porastu na iný
druh pozemku podľa osobitného predpisu,
f) mechanizované kosenie a mulčovanie trávnych
porastov spôsobom od okrajov ku stredu,
g) vykonávanie činnosti meniacej stav mokrade
alebo koryta vodného toku, najmä ich úprava,
zasypávanie, odvodňovanie, ťažba tŕstia, rašeliny,
bahna a riečneho materiálu, okrem vykonávania
týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom,
h) realizovanie rekultivácie brehov materiálových
jám po ťažbe piesku a hliny,
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Obr. 12. Ramsarská lokalita a SKÚEV Ipeľské hony, alúvium
pri Ipeľskom Predmostí (5.9.2010)
Fig. 12. The Poiplie Ramsar Site and the Ipeľské hony SAC,
alluvium near Ipeľské Predmostie (5.9.2010)
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Obr. 13. CHA Volavčia kolónia (12.9.2010)
Fig. 13. Volavčia kolónia Protected Site (12.9.2010)

b) bármilyen jellegű fakitermelés az erdőgazdaságokban
a folyó évben április 1-jétől július 31-ig,
c) a fehér gólya fészkeinek eltávolítása, illetve rongálása a költési időszakban és azon kívül is,
d) a gyepek felszántása a mezőgazdasági földeken és
más területeken,
e) a mezőgazdasági földalap gyepes területeinek átminősítése más típusú földdé külön rendelet alapján,
f) a gyepek gépesített kaszálása a terület szélétől
haladva befelé a közepéig,
g) a lápos területek és a vízmedrek megváltoztatását
eredményező beavatkozások, főleg rendezésük,
feltöltésük, lecsapolásuk, a nád- és tőzegkitermelés,
az iszap és folyókavics eltávolítása akkor, ha e tevékenységeket a folyómeder fenntartója végzi összhangban a kiadott rendelettel,
h) a folyómeder mentén a homok- és agyagkitermelés
után keletkezett kubikgödrök rekultivációja,
i) rovarirtó és növényvédő szerek használata kisebb,
mint 10 m távolságban a mezőgazdasági földalap gyepeitől és ugarjaitól, illetve más jelentős
tájegységektől, kivéve az invazív fajok elleni védelmet,
j) műtrágyák, rovarirtó és növényvédő szerek használata a hosszabb ideje parlagon hagyott földeken,
főként utak, községi úthálózat mentén, mezei trágyatelepeken, gyomnövényekkel benőtt területeken
és kubikgödrök szélein (kavics-, homok- és agyagbányák), kivéve az invazív fajok elleni védelmet,
k) rágcsálók elleni mérgek használata,
l) új magasfeszültségű villanyvezetékek építése (22,
110, 220 és 400 kV-os vezetékek),

i) aplikovanie insekticídov a herbicídov vo vzdialenosti menšej ako 10 metrov od trvalých trávnych
porastov a úhorov na poľnohospodárskom pôdnom fonde a od významných krajinných prvkov
s výnimkou odstraňovania nepôvodných druhov,
j) aplikovanie umelých hnojív a pesticídov na trvalo
neobhospodarovaných plochách, najmä na cestách, miestnych komunikáciách, poľných skládkach hnoja, plochách ruderálnej vegetácie a brehoch materiálových jám (štrkovísk, pieskovní
a hlinísk) s výnimkou odstraňovania nepôvodných druhov,
k) aplikovanie rodenticídov,
l) výstavba nových vzdušných elektrických vedení
vysokého napätia (22, 110, 220 a 400 kV vedení),
m) prevádzkovanie vzdušných elektrických vedení
vysokého napätia bez ich zabezpečenia proti
usmrteniu vtákov elektrickým prúdom od XY rokov do nadobudnutia účinnosti vyhlášky.
(2) Zákaz činností neplatí v chránenom vtáčom
území ak:
a) sa činnosť vykonáva v súvislosti s výkonom
štátneho dozoru alebo inej kontrolnej činnosti,
najmä stráže prírody, osôb, ktoré majú oprávnenia a povinnosti členov stráže prírody, poľovnej
stráže, rybárskej stráže a polície,
b) ide o činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o chránené vtáčie územie v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny, a ak takéto
činnosti vykonáva alebo obstaráva organizácia
ochrany prírody a krajiny, alebo
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m) magasfeszültségű villanyvezetékek üzemeltetése anélkül, hogy ezek biztonságosak legyenek, s a madarak
ne szenvedjenek áramütést XY évtől számítva a rendelet hatálybalépéséig,
(2) A tilalom nem vonatkozik a Különleges Madárvédelmi Területen abban az esetben, ha:
a) a tevékenység kapcsolatos az állami szervek, vagy
más ellenőrzők, különösen a természetőrök és olyan
személyek munkájával, akik a természet-, vadász- és
horgászőrség, valamint a rendőrség tagjainak jogosultságával és kötelességeivel összhangban hajtják
azt végre,
b) a tevékenység kapcsolatos a madárvédelmi területről
való gondoskodással, összhangban a természet- és
környezetvédelem dokumentációjával, s ha az ilyen
jellegű tevékenységet természet- és környezetvédelmi
szervezet végzi, illetve biztosítja, vagy
c) állami természetvédelmi szerv, amely illetékes kivételt adni és előre meghatározza, hogy a tevékenység
elvégzése elengedhetetlen a védett területről való gondoskodás biztosítása szempontjából,
d) az ember életét, egészségét vagy vagyonát közvetlen
veszély fenyegeti, illetve ha idegen erő által veszélyeztetve van a Szlovák Köztársaság biztonsága.

c) štátny orgán ochrany prírody a krajiny, ktorý je
príslušný na povolenie výnimky a vopred určí,
že činnosť je preukázateľne nevyhnutná na
zabezpečenie starostlivosti o chránené územie,
d) ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka, majetku alebo bezpečnosti Slovenskej republiky cudzou mocou.
ZÁSADY A PROGRAM STAROSTLIVOSTI
O CHVÚ POIPLIE
Zásady starostlivosti o územie s cieľom zachovania
predmetu ochrany upravuje program starostlivosti o chránené vtáčie územie. Program starostlivosti
určuje opatrenia na zabezpečenie sústavnej starostlivosti potrebnej na usmerňovanie vývoja pre zachovanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu populácií
vybraných druhov vtákov. Za priaznivý stav druhu
sa považuje taký stav, keď údaje o populačnej dynamike druhu naznačujú, že sa dlhodobo udržuje
ako životaschopný prvok svojho biotopu, prirodzený
areál druhu sa nezmenšuje a existuje dostatok biotopov na dlhodobé zachovanie jeho populácie. Vypracovaniu programu starostlivosti predchádza jeho
prerokovanie s vlastníkmi a užívateľmi územia.
Na dosiahnutie priaznivého stavu biotopov
európsky významných druhov vtáctva v CHVÚ Poiplie sa odporúčajú nasledovné spôsoby obhospodarovania územia:
zachovanie súčasnej výmery trvalých trávnych
porastov, extenzívne formy ich využívania, ako je
kosba a pastva vo vhodných termínoch,
zakladanie trvalých trávnych porastov na ornej pôde,
zachovanie súčasnej výmery nelesnej drevinovej
vegetácie,
extenzívna forma využívania niektorých drevín
(napr. orezávanie hlavových vŕb, topoľov alebo
agátov) v súlade s dokumentáciou ochrany prírody
a krajiny (hniezdiská ďatľa hnedkavého a strakoša
kolesára),
zachovanie súčasnej výmery mokraďových biotopov a ich možná stabilizácia v budúcnosti
v súčinnosti s orgánmi štátnej správy, extenzívne
formy ich využívania, ako je extenzívna kosba
a pastva vo vhodných obdobiach na suchších
okrajoch mokradí a pod. (hniezdiská bučiačika
močiarneho, kane močiarnej, chriašťa bodkovaného a malého),
na antropicky vzniknutých a využívaných vodných
plochách nechať na vhodných miestach v litorálnej
zóne sukcesne šíriť pobrežné porasty makrofytnej
vegetácie, ako pálky, tŕstia a vysokých ostríc,
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A POIPLIE KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI
TERÜLET KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI
ÉS PROGRAMJA
A Poiplie Különleges Madárvédelmi Terület kezelésének
alapelveit a terület kezelési programja rögzíti. Ez felsorolja azokat a tevékenységeket, amelyek elengedhetetlenül
szükségesek a területről való állandó gondoskodás során
annak érdekében, hogy biztosítva legyenek a kiválasztott
madárfajok megmaradásának, illetve kedvező állományának feltételei. A kedvező állomány alatt azt az állapotot
értjük, amikor a faj állományának dinamikája arra utal,
hogy az élőhelyének életképes része, a faj természetes elterjedési területe nem csökken és elegendő nagyságú élettérrel
rendelkezik állományának hosszú távú fennmaradásához.
A kezelési program kidolgozását a földtulajdonosokkal és
a -használókkal való egyeztetés előzi meg.
Ahhoz, hogy biztosítva legyen az európai jelentőségű madárfajok élőhelyeinek kedvező állapota a Poiplie
Különleges Madárvédelmi Területen a következő kezelési módszerek javasoltak:
a jelenlegi gyepterületek nagyságának megőrzése, ezek
extenzív hasznosítása, vagyis a megfelelő időben való
kaszálás, legeltetés,
új gyepek létesítése a szántókon,
az erdőn kívüli fás növényzet jelenlegi terjedelmének
megőrzése,
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Obr. 14. Rieka Ipeľ v úseku pri Ipeľskom Predmostí (5.9.2010)
Fig. 14. Ipeľ river in its section near Ipeľské Predmostie (5.9.2010)

néhány fafajta extenzív kitermelése (pl. füzek, nyárfák
és akácok botolása) a természetvédelmi előírásokkal
összhangban (a balkáni fakopáncs, nagy őrgébics fészkelőhelyei),
a lápos területek jelenlegi kiterjedésének megtartása
és az állami természetvédelmi szervekkel együttműködve ezek hosszú távú fenntartása; a terület extenzív
hasznosítása kaszálással és legeltetéssel a szárazabb
részeken a megfelelő időben stb. (a törpegém, barna
rétihéja, kis- és pettyes vízicsibe költőhelyei),
az ember által létrehozott mesterséges vízfelületeken
a part menti zónában lehetővé kell tenni a nád, a gyékény és a magas sásfajok természetes terjedését,
a tarlóhántást nem tanácsos közvetlenül az aratás után
elvégezni (júliusban), hanem elhalasztani későbbi időpontra (tárcsázás/tarlóhántás/mélyszántás); pl. a tárcsázás augusztus második felében, a mélyszántás pedig
szeptembertől javasolt. A tarlót néhány helyen ajánlatos
megőrizni az őszi és a téli időszakra, ugyanis fontos élőés búvóhelye a kisrágcsálóknak meg a rovaroknak az
intenzíven művelt mezőgazdasági területeken.
lucerna-, lóhere- és más takarmánynövény-táblák létesítése és területük növelése – mindezek fontos élő- és
búvóhelyei a rágcsálóknak és a rovaroknak, melyek
a jelölőfajok fontos táplálékbázisát képezik,
meg kell akadályozni a kavics-, agyag- és homokbányák területének aránytalan benövését (ezek a gyurgyalag, a jégmadár és a partifecske fészkelőhelyei),
a fehér gólya fészkelésének elősegítése érdekében ajánlatos új műfészekalátéteket kihelyezni az állami természetvédelmi szervekkel együttműködve,
az öregebb hagyásfák megőrzése (a száraz példányokat is beleértve; a balkáni fakopáncs és a kis őrgébics
fészkelőhelyei),
fasorok ültetése, létesítése a kijelölt helyeken (laza
szerkezetű, struktúrájú; kis őrgébics fészkelőhelye).

strniská obilovín nezaorávať hneď po kosbe
(predovšetkým v júli), ale podľa možností termín
diskovania/plytkej orby/hlbokej orby presunúť na
neskorší termín, napr. na obdobie od druhej polovice mesiaca august (diskovanie) a termín hlbokej
orby presunúť na obdobie od mesiaca september.
Ponechanie fragmentov strnísk v jesennom a zimnom období. Strniská sú refúgiami drobných zemných hlodavcov a hmyzu v intenzívne využívanej
poľnohospodárskej krajine,
zakladanie a rozširovanie plôch lucernovísk, resp.
iných krmovín (trávy a pod.) – sú významnými
refúgiami drobných zemných hlodavcov a hmyzu,
ktoré tvoria potravnú bázu kritériových druhov
avifauny,
ťažobné miesta hliny, štrku a piesku udržiavať v takom stave, aby nezarastali neúmerne vegetáciou
(hniezdiská včelárika, rybárika a brehule),
inštalácia nových umelých hniezdnych podložiek
pre bociana bieleho v súčinnosti s orgánmi štátnej
správy ochrany prírody,
ponechávanie starších solitérnych stromov a ich
skupín (vrátane suchých exemplárov), (hniezdiská
ďatľa hnedkavého, strakoša kolesára),
výsadba stromoradí na vhodných a vopred vytipovaných miestach (s rozvoľnenou štruktúrou,
s medzernatým zápojom), (hniezdiská strakoša
kolesára).
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Metodika

2

Módszertan

2.1 Opis územia

2.1 A terület leírása

(R. Václav, M. Mojžiš)

(R. Václav, M. Mojžiš)

GEOGRAFIA
Chránené vtáčie územie Poiplie (ďalej len CHVÚ)
sa nachádza v južnej časti Banskobystrického kraja,
s menšou časťou v jeho západnom okraji pri Šahách
zasahujúcim do územia Nitrianskeho kraja. CHVÚ
zahŕňa katastrálne územia 30 obcí nachádzajúcich
sa pozdĺž Ipľa počnúc obcou Šahy v jeho západnom okraji až po obce Fiľakovské Kováče a Holiša
lemujúce jeho východný okraj. CHVÚ Poiplie prirodzene súvisí s chráneným vtáčím územím Ipoly völgye a územiami európskeho významu Ipoly völgye
a Középső-Ipoly-völgy, ktoré sa nachádzajú v susednom Maďarsku. Historicky patrí väčšina CHVÚ do
regiónov Novohrad a Hont. Väčšina CHVÚ Poiplie
sa rozprestiera v dvoch podcelkoch orograﬁckého
celku Juhoslovenskej kotliny – v Ipeľskej a Lučenskej kotline. Východná časť CHVÚ je situovaná
v okrese Lučenec, centrálny, a najdlhší úsek CHVÚ,
leží v okrese Veľký Krtíš, a západný okraj zasahuje
do okresu Levice. Najnižší bod je pri Ipeľskom Predmostí (121 m n.m.), najvyšší pri Holiši (202 m n.m.).

FÖLDRAJZI JELLEMZÉS
A Poiplie Különleges Madárvédelmi Terület a Besztercebánya (Banská Bystrica) megye déli részén található, nyugaton a terület kisebb része Ipolyságnál (Šahy) átnyúlik
a Nyitra (Nitra) megyébe. A KMT 30 Ipoly menti község
kataszterében terül el, nyugaton Ipolyságtól (Šahy) egészen Fülekkovácsi (Fiľakovské Kováče) és Galsa (Holiša)
községekig keleten. A Poiplie KMT természetesen összefügg több Natura 2000 területtel Magyarországon: az
Ipoly-völgye Különleges Madárvédelmi Területtel, melyhez csatlakoznak az Ipoly-völgye és a Középső-Ipoly-völgy
Különleges Természetmegőrzési Területek. A madárvédelmi terület nagyobb része történetileg a Nógrád és Hont
régiójába tartozik. A KMT nagy része a Dél-szlovákiai

GEOLOGICKÉ, GEOMORFOLOGICKÉ
A PÔDNE POMERY
Územie patrí do orograﬁckých celkov Ipeľská (ca
70 %) a Lučenská kotlina (ca 30 %). Tieto kotliny
predstavujú časť geologického celku Juhoslovenskej panvy. Kotliny majú tektonicko-erózny pôvod
a sú založené v mäkkých neogénnych sedimentoch (t.j. sedimentov mladších treťohôr). Podložie
panvy tvorí kryštalinikum (prvohorné granitoidné
horniny) a výplň tvoria sedimenty paleogénu (starších treťohôr). Naspodku sedimentov sú pieskovce
s vložkami zlepencov, vyššie najmä vápnité íly. Vo
vrchnejších vrstvách sa nachádzajú neogénne sedimenty, ktoré sú tvorené vápencovými zlepencami
a brekciami a v nadloží prechádzajú do miocénnych
piesočnatých slieňov, pieskov a ílov. Na dne Ipeľskej
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Obr. 15. Havrania kolónia v obci Chrastince (29.4.2010)
Fig. 15. Rookery near Chrastince (29.4.2010)
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medence két földrajzi egységében – az Ipolyi és a Losonci
medencében fekszik. A terület keleti része a Losonci (Lučenec) járásba tartozik, a középső, amely a leghosszabb,
a Nagykürtösibe (Veľký Krtíš), míg a terület nyugati
része a Lévai (Levice) járásba. A terület legalacsonyabb
tengerszintfeletti magassága (121 m) Ipolyhídvég (Ipeľské
Predmostie) mellett, míg a legmagasabb pontja (202 m)
Galsánál (Holiša) található.
GEOLÓGIAI, GEOMORFOLÓGIAI
ÉS TALAJTANI VISZONYOK
A terület kb. 70%-a földrajzilag az Ipoly-medencébe és kb.
30% -a a Losonciba tartozik. A medencék a Dél-szlovákiai
medence részét képezik. Ezek részben a víz eróziója által,
részben a tektonikus erők következtében alakultak ki, lágy
neogén üledékekben (a harmadkori ﬁatal kőzetekben).
A medence altalaját a paleozoikum kori granitoid kőzetek
alkotják, ebben pedig paleogén üledék (régebbi kainozoikum kori) található. Ennek alját homokkőréteg és kőzetkonglomerátumok képezik, a felsőbb rétegeket pedig főként
kalciumtartalmú agyagok. A felsőbb rétegekben neogén
üledékek vannak, melyeket kalciumtartalmú kőzetkonglomerátumok és brekciák alkotnak, a felsőbb rétegekben
miocénkori homoktartalmú márgák, homok és agyag található. Az Ipolyi és Losonci medence neogén üledékeiben
az Ipoly folyó mentén negyedidőszaki kavicsos-homokos
üledék rakódott le. A magas talajvizű ártérben, ártéri glejtalajok, glejtalajok és ligeterdők talajai találhatók. Bussa
(Bušince) térségében kis területeken a magas sótartalmú,
vizet csak nehezen áteresztő, szolonyeces és szoloncsákos
talajtípusok alakultak ki.
A terület domborzatát jelentős mértékben a folyó
áramlása alakította, amely a folyómeder mélyülését és
a völgyek fokozatos kialakulását eredményezte. A folyó áradása következtében a kavics, a homok és az iszapos üledék
a medren kívül rakódott le, kialakítva így az Ipoly folyóvölgyi árvízterületét. A folyó napjainkban is „végzi” tájformáló tevékenységét: árvíz idején - a széles ártérben lerakva
a felhalmozódott üledékét - számos holtágat és morotvát
hoz létre. Napjainkban is a legtermékenyebb talaj ott található, ahol a folyó gyakran kilépett medréből, hátrahagyva
szerves hordalékát. A terület felületét a szél is formálta. Néhány helyen a folyó hordalékában felhalmozódott homokból jellegzetes homokdűnék alakultak ki. Ilyen dűnemaradványok napjainkban is megtalálhatók például Tesmag
(Tešmák) és Szécsénkovácsi (Kováčovce) környékén. Ezek
a homokbányák jelentős fészkelőhelyei a partifecskének,
a gyurgyalagnak és a jégmadárnak.
Az emberi tevékenység is nagymértékben megváltoztatta a táj eredeti domborzatát. A 14. – 16. századi nagymértékű erdőirtás - rétek és legelők létrehozásának céljából

Obr. 16. Kolmé brehy Ipľa ako hniezdny biotop rybárika
a brehule (9.4.2010, Tešmák)
Fig. 16. Vertical banks of river Ipeľ provide nesting habitat for
Common Kingﬁsher and Sand Martin (9.4.2010)

a Lučenskej kotliny sa na neogénnych sedimentoch
uložili pozdĺž Ipľa kvartérne štrky a piesky. Na aluviálnej nive s vysokou hladinou podzemnej vody sa
nachádzajú nivné pôdy glejové, glejové pôdy a lužné
pôdy. Malé plochy v oblasti Bušiniec pokrývajú soľné, vodu ťažko prijímajúce, pôdy – slaniská a slance.
Reliéf územia bol významne formovaný riečnym
tokom, ktorý postupným prehlbovaním koryta vytváral doliny a riečne terasy. Štrk, piesok a kal sa rozplavovali tokom rieky a ich akumuláciou sa vytvárali
nivy. Ipeľ sa na rovine dodnes podieľa na akumulácii
sedimentov v koryte a v jeho okolí, čím počas povodní vytvára široké riečne nivy, mŕtve ramená a meandre. Nivy, na ktoré boli vyplavované povodňové kaly
dnes predstavujú územia s najúrodnejšími pôdami.
Povrch územia bol formovaný aj vetrom a na niektorých častiach sa vytvorili charakteristické presypy – duny, ktoré boli vytvárané vetrom s využitím
aluviálnych pieskov naplavených Ipľom. Takéto
duny sú dodnes z časti zachovalé napríklad v okolí
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Obr. 17. Agrocenózy v severovýchodnom cípe CHVÚ Poiplie pri Holiši (8.3.2009)
Fig. 17. Arable ﬁelds in the north-eastern part of the Poiplie SPA near Holiša (8.3.2009)

- jelentősen rányomta bélyegét a táj arculatára. A holocénkori ártereken az erdőirtás gyors lefolyású volt a 19. és a 20.
század fordulóján. A cél a szántóföld kialakítása volt, ahol
napjainkban is belterjes gazdálkodás folyik. Az erdők irtása, a dombok és dombságok felszántása, az Ipoly menti ártéri erdők kivágása is nagy részben hozzájárult a táj
eróziójához, a föld elértéktelenedéséhez és a vízháztartás
változásához.

Tešmáku a Kováčoviec. Ťažobné jamy v týchto naviatych pieskoch sú významným hniezdnym biotopom pre brehuľu hnedú, včelárika zlatého a rybárika riečneho.
Pôvodný reliéf krajiny silne pozmenil svojou aktivitou aj človek. Významným vplyvom bolo najmä
dynamické odlesňovanie pahorkatín a vrchovín
v 14. až 16. storočí za účelom tvorby lúk a pasienkov.
Holocénne nivy boli rýchlo odlesňované najmä na
prelomoch 19. a 20. storočia za účelom vytvárania
poľnohospodárskej pôdy, ktorá je dnes intenzívne
využívaná. Odlesňovanie a rozoranie kopcov a pahorkatín, ale aj vyklčovanie aluviálnych lesov pozdĺž
toku Ipľa sa výraznou mierou podieľa na erózii krajiny, degradácii pôdy a vodnom režime krajiny.

A POIPLIE VIZEI
Az Ipoly mente az Ipoly folyó vízgyűjtőjéhez tartozik,
amely a Dél-szlovákiai medence vízrendszerének tengelyét képezi. Az Ipoly-völgy legjelentősebb mellékfolyói
a Tiszovnyik (Tisovník), az Öreg folyó (Stará rieka),
a Kürtös (Krtíš) és a Csábi patak (Čebovský potok).

VODSTVO
Oblasť Poiplia spadá do povodia Ipľa, ktorý tvorí
hydrologickú os Juhoslovenskej kotliny. V Ipeľskej
kotline patria medzi najvýznamnejšie prítoky
Tisovník, Stará rieka, Krtíš a Čebovský potok.
V Lučenskej kotline sú najvýznamnejšími prítokmi
Ipľa potoky Krivánsky, Slatinka a Mašková. Ipeľ je
z pomedzi väčších slovenských riek výnimočný
mäkkým podložím, nízkou kapacitou riečneho koryta a nízkou schopnosťou zadržiavania vody. Za
týchto okolností už malé zmeny v prietoku a výške
hladiny vody vyúsťujú do povodní. K extrémnym
výkyvom hladiny tiež prispieva odlesnenie a erózia krajiny, ktorá sa vyznačuje nízkou retenciou
zrážkovej vody. Maximálny prietok dosahuje Ipeľ
v marci a apríli, a minimum od júla do októbra. Pre
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Obr. 18. Béterský močiar pri Lučenci (jar 2006)
Fig. 18. Béter marsh near Lučenec (spring 2006)
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Obr. 19. Bývalé štrkovisko pri Rapovciach (20.7.2009)
Fig. 19. Abandoned gravel pit near Rapovce (20.7.2009)

A Losonci medencében az Ipoly legfontosabb mellékágai
a Losonci patak (Krivánsky), a Slatinka és a Maskó patak (Mašková). Az Ipoly abban különbözik a nagyobb
szlovákiai folyóktól, hogy a mederfenék rendkívül puha,
befogadóképessége kicsi, akárcsak vízmegtartó képessége. Ezért már a vízhozam változása és a vízszint csekély
emelkedése is árvizekhez vezet. A vízszint szélsőséges
ingadozásához az erdőirtás és az erózió is hozzájárul az így megváltozott táj kevés csapadékvizet képes visszatartani. Az Ipoly vízhozama márciusban és áprilisban
a legmagasabb, júliustól októberig pedig a legkisebb.
A madarak és a vizekhez kötődő élőlények számára nagyon fontosak az állóvizek, mint például a kavicsbányák
(a legnagyobbak Vilkénél/Veľká nad Ipľom találhatók).
Ezeket a kavicskitermelés után halastavakká alakították át (leginkább az Ipoly mente losonci részén). Az Ipoly mentét főleg mocsarak és vizenyős területek jellemzik,
melyek elsősorban az Ipoly középső folyamszakaszán
találhatók. A Poiplie KMT jelentős vizenyős élőhelyei
Tőrincs (Trenč) és Kalonda (Kalonda) között, főleg
Vilkénél (Veľká nad Ipľom), a magyarországi oldalon
pedig Litkénél, továbbá Bussa (Bušince), Rárósmulyad
(Muľa), Ipolykér (Kiarov), Ipolynagyfalu (Veľká Ves
nad Ipľom), Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) és Tesmag
(Tešmák) mellett terülnek el. A magyarországi szakaszon a legjelentősebb mocsaras élőhelyekhez a már
említett Litkétől északnyugatra, Szécsény és Nógrádszakál között fekvő kavicsbányák és lápok, valamint
a szlovákiai Ipolykérrel és Varbóval (Kiarov-Vrbovka)
átellenben található Hugyag és Őrhalom környéke
tartozik. A vízimadarak előfordulása szempontjából
nagyon jelentős Dejtár községtől északra az Ipoly déli
mellékágainak vidéke, a Derék-pataké és a Lókos-pataké, ahol számos, ritka átvonuló madárfajt ﬁgyeltek
meg. Továbbá az Ipoly ártere - Tesmaggal (Tešmák) és
Ipolynagyfaluval (Veľká Ves nad Ipľom) szemközti része
- Hont és Ipolyvece községeknél.
A felszíni vizeken kívül az Ipoly mentén nagy
mennyiségű talajvíztartalék is van, amely a paleogén

vtáky a na vodu viazané živočíchy sú dôležité stojaté
vody zastúpené štrkoviskami (najrozsiahlejšie sú pri
Veľkej nad Ipľom), ktoré sú po vyťažení premieňané
na rybníky (hlavne v lučenskej časti Poiplia). Charakteristické pre Poiplie sú najmä močiare a mokrade,
ktoré sa nachádzajú prevažne na strednom toku
Ipľa. Významné mokraďové habitaty CHVÚ Poiplie sa nachádzajú medzi Trenčom a Kalondou,
hlavne pri Dálovciach a na maďarskej strane pri
Litke, potom pri Bušinciach, Muli, Kiarove, Veľkej
Vsi nad Ipľom, Ipeľskom Predmostí, a Tešmáku. Na
maďarskej strane k najvýznamnejším mokradiam patria okrem menovanej oblasti SZ od Litke aj štrkoviská
a mokrade medzi obcami Szécsény a Nógrádszakál,
okolie Hugyag a Őrhalom oproti našej oblasti Kiarov–
Vrbovka. Veľmi významné z hľadiska vodného vtáctva
sú aj oblasti alúvia Ipľa medzi južnými prítokmi Ipľa
Derék patak a Lókos patak severne od obce Dejtár,
odkiaľ pochádza množstvo pozorovaní veľmi vzácnych migrantov, a alúvium Ipľa medzi obcami Hont
a Ipolyvece oproti našim územiam medzi Tešmákom
a Veľkou Vsou nad Ipľom.

Obr. 20. Podmočené lúky na Pažiti pri Vrbovke ako ťahový
biotop bahniakov (29.3.2010)
Fig. 20. Pažiť wetland near Vrbovka represents important
migration habitat for waders (29.3.2010)
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vagy neogén üledékek homok- és homokkőrétegében
található (pl. Ipolykér/Kiarov mellett). Hidrológiai
szempontból mégis a legjelentősebbek a negyedidőszaki
üledékekben vannak (Galsa/Holiša és Kalonda között).
A területen gazdag hideg- és melegvizű ásványvízforrások találhatók (pl. Bussa/Bušince és Rárósmulyad/Muľa melletti sósvizű források).

Okrem povrchových vôd sa na Poiplí nachádzajú
bohaté zdroje podzemnej vody, ktoré sú umiestnené
v paleogénnych alebo neogénnych sedimentoch
pieskov a pieskovcov (napr. pri Kiarove), ale hydrologicky najvýznamnejšie sú podzemné vody umiestnené v štvrtohorných sedimentoch (najpriaznivejšie
hydrologické pomery sú na úseku medzi Holišou
a Kalondou). Bohaté sú aj zdroje studených a termálnych minerálnych vôd (napr. slané pramene
a kyselky pri Bušinciach alebo Muli).

ÉGHAJLATI VISZONYOK
Az Ipoly mente kontinentális klímájú, enyhe ill. hidegebb teleivel a mérsékelt éghajlati övezetbe tartozik.
A leghidegebb hónap január és február, a legmelegebb
pedig július és augusztus. A januári átlaghőmérséklet
–2,6 és –4 °C közötti ingadozik, a júliusi 18,5 és 20,1 °C
között. A nyári időszak átlagos napi hőmérséklete 15 °C
feletti, négy hónapig tart, májustól közepétől szeptember
közepéig. Az Ipoly- és a Losonci medence éves átlagos
csapadékmennyisége elérheti a 600 mm-t is. A hótakarós
napok száma a medencében 27,8 és 34,8 nap között ingadozik, az 1 cm-nél vastagabb hótakaró átlagosan 45–60
napig tart. Az Ipoly mentére a medence inverziós hatása

PODNEBIE
Územie Poiplia je ovplyvňované kontinentálnou klímou, a spadá do teplej klimatickej oblasti s chladnou až miernou zimou. Najchladnejšími mesiacmi
sú január a február a najteplejšími júl a august.
Priemerné januárové teploty sa pohybujú od –2,6
do –4 °C, júlové od 18,5 do 20,1 °C. Letné obdobie s priemernými dennými teplotami nad 15 °C
trvá štyri mesiace od polovice mája do polovice
septembra. Priemerný ročný úhrn zrážok v južných
oblastiach Ipeľskej a Lučenskej kotliny sa pohybuje
do 600 mm. Počet dní so snežením sa v kotlinách
pohybuje v priemere od 27,8 do 34,8 dní a snehová
pokrývka nad 1 cm trvá priemerne 45–60 dní.
Výrazným klimatickým javom na Poiplí je kotlinový
inverzný efekt, ktorý spôsobuje ochladzovanie
kotlín studeným vzduchom z vyšších polôh počas
chladných mesiacov a naopak rýchlejšie prehrievanie kotlín počas teplých mesiacov.
RASTLINSTVO
Rastlinné spoločenstvá prítomné na Poiplí aj
v súčasnosti sa začali formovať približne pred 10 tisíc
rokmi. V preboreáli (pred 10–8 tis. rokmi) prevládali
bezlesné stepné oblasti. V boreálnom období (pred
8–7,5 tis. rokmi) sa v teplejších oblastiach rozšírili
duby (dub plstnatý Quercus pubescens, cer Quercus
cerris), alebo drieň Cornus mas. V atlantickom ob-
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Obr. 21. Zaplavené agrocenózy medzi Tešmákom a Šahami
ako hniezdny biotop kalužiaka červenonohého a cíbika
chochlatého (4.6.2010)
Fig. 21. Alluvial farmland between Tešmák and Šahy
represents important breeding habitat for Common Redshank
and Northern Lapwing (4.6.2010)
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Obr. 22. Zaplavené lúky pri Kolároch (6.6.2010)
Fig. 22. Flooded meadows near Koláre (6.6.2010)

jellemző. Vagyis a hidegebb hónapokban a magasabban
fekvő területekről ideáramló hideg levegő lehűti a medencét, a meleg hónapokban pedig gyorsabban felmelegíti
azt.

dobí (pred 7,5–4,5 tis. rokmi) sa ešte viac šírili dub
plstnatý, cer, a iné mediteránne druhy stromov a bylín. Z tohto obdobia sa porasty cerov v okolí Poiplia
zachovali len na niekoľkých lokalitách, z ktorých
jedno je napríklad lokalitou Natura 2000 (SKÚEV
Dedinská hora). V subboreálnom období (pred
4,5–2,8 tis. rokmi) s teplejšou, ale suchou klímou
sa rozšírili bučiny a hrabiny na úkor dubín. Okrem
klímy začína na stav vegetačného krytu pôsobiť
výrazne aj človek. V subatlantickom období (pred
2,8 tis. rokmi až po súčasnosť) došlo k ochladeniu
a degradácii pôd zásahmi človeka. Počas tohto obdobia sa teplomilné druhy udržiavali najmä na južných
svahoch a v kotlinách.
Vegetácia Poiplia spadá do matranskej podoblasti (Matricum) panónskej ﬂóry (Pannonicum).
Väčšina územia je odlesnená. V údolných nivách Ipľa
sa rozprestierajú lužné lesy, kde prevláda jelša lepkavá, topole, a vŕby. Na vyvýšeninách, kde nebol porast nahradený ornou pôdou, sa nachádzajú dubovohrabové lesy, s dubom zimným Quercus petrea, cerom,
dubom plstnatým, hrabom Carpinus betulus, javorom
tatárskym Acer tataricum, a jaseňom manovým Fraxinus ornus. Pri Slovenských Ďarmotách sa vyskytujú
aj krovinaté lesy lipy stopkatej Tilia petiolaris a lipy
červenej Tilia rubra a lesostepy s dubom plstnatým
a viacerými druhmi kostravy Festuca spp. a kavyľa
Stipa spp. Klimaxové rastlinné spoločenstvá na
Poiplí predstavujú lesné spoločenstvá, teplomilné
spoločenstvá skál a skalných stepí, spoločenstvá vôd
a močarísk, a v malej miere aj spoločenstvá slanísk,
slatín, rašelinísk a pieskov.
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NÖVÉNYZET
Az Ipoly mentén jelenleg is előforduló növénytársulások körülbelül 10 ezer évvel ezelőtt kezdtek kialakulni.
A preboreális korszakban (10-8 ezer éve) az erdő nélküli
sztyepp volt az uralkodó. A boreális korszakban (87,5 ezer éve) a melegebb tájakon a tölgyfélék (a molyhos tölgy Quercus pubescens, csertölgy Quercus cerris
vagy a húsos som Cornus mas) terjedtek el. Az atlanti
korszakban (7,5–4,5 ezer éve) főleg a molyhos tölgy,
a cser és más mediterrán fafajták és növények voltak
többségben. Napjainkig ebből a korszakból csak kevés
cserfaerdő maradt fenn, például a Dedinská hora Natura 2000 területen. A melegebb, de szárazabb éghajlatú
szubboreális korszakban (4,5–2,8 ezer éve) a tölgyeseket
a bükkösök és gyertyánosok váltották fel. Az éghajlati
viszonyokon kívül a növénytakaró alakulására nagy hatással volt az ember is. A szubatlanti korszakban (2,8
ezer éve napjainkig) az erős lehűlés és az emberi beavatkozás következtében romlott a talaj minősége. Ebben
az időszakban a melegkedvelő fajok főként a déli hegyoldalakon és a völgyekben maradtak fenn.
Az Ipoly mente növényzete a mátrai alcsoportba
(Matraicum), a pannon ﬂórához (Pannonicum) tartozik. A terület nagyob része már erdő nélküli. Az
Ipoly völgyében, a folyó mentén ártéri erdők találhatók,
melyekben az uralkodó fafélék az enyves éger, a nyár
és a fűzfák. A magasabban fekvő helyeket, ahol az
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erdőt nem váltotta fel a szántóföld, tölgyes-gyertyánosok borítják, kocsánytalan tölggyel Quercus petraea,
csertölggyel, molyhos tölggyel, gyertyánnal Carpinus
betulus, tatárjuharral Acer tataricum és virágos kőrissel
Fraxinus ornus. Tótgyarmat (Slovenské Ďarmoty) mellett bokros erdők is előfordulnak, melyekben a bókoló
hárs Tilia petiolaris és veres hárs Tilia rubra a domináns.
Ugyanitt erdős sztyeppek is vannak molyhos tölggyel,
több csenkesz- (Festuca spp.) és árvalányhajfajjal (Stipa
spp). A klimax növénytársulásokat az Ipoly mentén az
erdő-, a melegkedvelő sziklás és sziklagyepes, a vizes és
mocsaras-, kis mértékben pedig a szolonyeces, szoloncsákos, tőzeg- és homoktársulások alkotják.
A Poiplie Különleges Madárvédelmi Terület szempontjából a legjelentősebb vegetációs övezet a folyóárterek, a vizek és a vizes élőhelyek növényzete. A folyóárterek növényzetét az égeres láperdők, füzes-nyárasok,
a tölgyes-kőrises-sziles ligeterdők és sziles-égeresek
előfordulása jellemzi. A vizek és mocsarak növénytársulásai főként a KMT középső és nyugati részén találhatók. A mocsarakban szép számban fordul elő az apró
békalencse Lemna minor, a közönséges rence Utricularia vulgaris, a sulyom Trapa natans, a széleslevelű
gyékény Typha latifolia, a keskenylevelű gyékény Typha
angustifolia, a nád Phragmites australis, a nádi boglárka Ranunculus lingua, a barna palka Cyperus fuscus,
a Varangyszittyó Juncus bufonius, a villás sás Carex
pseudocyperus ill. a sárga nőszirom Iris pseudacorus.
A mocsári cserjéket a rekettyefűz Salix cinerea, a kutyabenge Frangula alnus és az enyves éger Alnus glutinosa
képviseli.
A növénytársulásokat nagyban befolyásoló emberi
beavatkozások közül érdemes megemlíteni az akác Robinia pseudoacacia telepítését is. Az akácerdőtelepítést
1720-ban kezdték el, az egykor kiirtott területeken. Az
Ipoly mente és Szlovákia déli része azon tájegységek
közé tartozik, ahol az erdőterület több mint 50% -át
akácos borítja.

Z hľadiska CHVÚ Poiplie je najvýznamnejší lesný vegetačný stupeň riečnych nív a spoločenstvá
vôd a močiarov. Vo vegetačnom stupni riečnych
nív sa nachádzajú spoločenstvá slatinno-jelšových
lesov, vŕbovo-topoľových lužných lesov, dubovobrestovo-jaseňových lužných lesov, a jaseňovojelšových lužných lesov. Rastlinné spoločenstvá vôd
a močiarov sa nachádzajú najmä v strednej a západnej časti CHVÚ. V močiaroch sa vyskytuje hodne
žaburinka Lemna minor, bublinatka obyčajná Utricularia vulgaris, kotvica plávajúca Trapa natans, pálka
širokolistá Typha latifolia, pálka úzkolistá Typha angustifolia, trsť obyčajná Phragmites australis, iskerník
veľký Ranunculus lingua, šachor tmavý Cyperus fuscus, sitina žabia Juncus bufonius, ostrica pašachor Carex pseudocyperus, alebo kosatec žltý Iris pseudacorus.
Z močiarnych krovín sú zastúpené vŕba popolavá
Salix cinerea, krušina jelšová Frangula alnus, alebo
jelša lepkavá Alnus glutinosa.
Z hľadiska významných ľudských vplyvov na
vegetačné spoločenstvá je nutné spomenúť aj introdukciu cudzokrajného agátu bieleho Robinia
pseudoacacia, ktorý bol aktívne vysádzaný na odlesnených plochách v rámci zalesňovania počnúc
rokom 1720. Územie Poiplia a juh stredného Slovenska predstavujú oblasť, kde porasty agátu predstavujú vyše 50 % lesnej plochy.

ÁLLATVILÁG
Az élőlények előfordulását az Ipoly mentén a folyóüledéki és vulkanikus eredetű kövületek bizonyítják,
amelyek a harmad- és negyedkorból maradtak fenn. Az
Ipoly mente zoogeográﬁai szempontból a palearktikus
sztyeppövezethez tartozik. A következő elterjedéstípusok
képviselői találhatók itt: kozmopolita (pl. házi egér Mus
musculus), holarktikus (pl. csuka Esox lucius), palearktikus (pl. levelibéka Hyla arborea), euro-szibériai (pl.
elevenszülő gyík Lacerta vivipara), szarmata (pl. mezei
hörcsög Cricetus cricetus), pontikus-pannon (pl. fekete
gyalogcincér Dorcadion aethiops), mediterrán (pl. gyur-

Obr. 23. Vybrežený Ipeľ pri Slovenských Ďarmotách, v strede
opustený pieskový lom ako hniezdny biotop včelárika zlatého
a xerotermné stráne ako potravný biotop výrika lesného
(6.6.2010)
Fig. 23. Ipeľ river overﬂow near Slovenské Ďarmoty;
abandoned sand pit in the centre provides nesting habitat
for European Bee-eater and foraging habitat for Eurasian
Scops Owl (6.6.2010)
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ŽIVOČÍŠSTVO
gyalag Merops apiaster), atlanti (pl. üregi nyúl Oryctogalus cuniculus), és boreális (pl. csonttollú Bombycilla
garrulus).
Az élőhelytípusok szempontjából a KMT-n belül
a legjelentősebbek a ligeterdők és a vízi élőhelyek társulásai. A madarakon kívül, melyekkel különfejezetben
foglalkozunk kiadványunkban, sok más gerinces és gerinctelen faj számára az ártéri erdők és vizek is nagyon
fontosak.
A gerinctelenek közül csigák (pl. éti csiga Helix pomatia), kagylók (pl. tompa folyami kagyló Unio crassus),
kullancsok (pl.Haemaphysalis concinna) valamint rovarok (pl. nagy tűzlepke Lycaena dispar, farkasalmalepke
Zerynthia polyxena, erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia, kisasszony-szitakötő Calopteryx virgo, sárgaszegélyű
csíkbogár Dytiscus marginalis) lakják. A gerinceseket
a halak (a küllők Gobio albipinnatus és G. kessleri,
a német bucó Zingel streber), a kétéltűek, a hüllők (pl.
ásóbéka Pelobates fuscus, vöröshasú unka Bombina
bombina, erdei béka Rana dalmatina, levelibéka Hyla
arborea, kockás sikló Natrix tesselata, fürge gyík Lacerta
agilis) valamint az emlősök (pl. a vidra Lutra lutra, az
erdei cickány Neomys fodiens, a pézsmapocok Ondatra
zibethica, a keleti cickány Crocidura suaveolens, a mezei
cickány C. leucodon) képviselik.
Az ember ártó hatása az élőlények elterjedésére és

Dôkazy o prítomnosti živočíchov pochádzajú
z územia Poiplia zo skamenelín riečnych sedimentov
a sopečného materiálu datovaných z dôb treťohôr
a štvrtohôr. Územie Poiplia spadá zo zoogeograﬁckého hľadiska do stepnej zóny palearktickej oblasti.
Nachádzajú sa v nej zložky: kozmopolitná (napr.
myš domová Mus musculus), holarktická (napr. šťuka
obyčajná Esox lucius), palearktická (napr. rosnička
zelená Hyla arborea), európsko-sibírska (napr. jašterica živorodá Lacerta vivipara), sarmatská (napr.
chrček roľný Cricetus cricetus), ponticko-panónska
(napr. fúzač čierny Dorcadion aethiops), mediteránna (napr. včelárik zlatý Merops apiaster), atlantická
(napr. králik divý Oryctogalus cuniculus), a boreálna
(napr. chochláč severský Bombycilla garrulus).
Z hľadiska biotopov je pre CHVÚ najvýznamnejším spoločenstvo lužných lesov a spoločenstvo
vôd. Okrem vtákov, ktorým sa venujeme v špeciálnej
časti tejto publikácie, spoločenstvo lužných lesov
a vôd je dôležité pre množstvo ďalších stavovcov
a bezstavovcov. Z bezstavovcov sa tu vyskytujú
ulitníky (napr. slimák obyčajný Helix pomatia), lastúrniky (napr. korýtko riečne Unio crassus), roztoče
(napr. kliešť lužný Haemaphysalis concinna), či hmyz
(napr. ohniváčik veľký Lycaena dispar, pestroň vlkov-

Obr. 24. Zaplavené aluviálne lúky medzi Vrbovkou a Kiarovom ako významný ťahový a hniezdny biotop
mokraďových druhov vtákov (14.5.2010)
Fig. 24. Alluvial meadows between Vrbovka and Kiarov provide important migration and nesting habitat
for waterbirds (14.5.2010)
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Obr. 25. Rozsiahla záplava spôsobená vyliatím Ipľa medzi Kováčovcami, maďarskou obcou Hugyag (na pozadí)
a Malým Kiarovom (5.6.2010)
Fig. 25. Ipeľ river overﬂow in the area near Kováčovce, Hugyag (showed in the background)
and Malý Kiarov villages (5.6.2010)

cový Zerynthia polyxena, klinovka hadia Ophiogomphus cecilia, hadovka obyčajná Caleopteryx virgo,
potápnik obrúbený Dytiscus marginalis). Stavovce
zastupujú ryby (hrúzy Gobio albipinnatus a G. kessleri, kolok vretenovitý Zingel streber), obojživelníky
a plazy (napr. hrabavka škvrnitá Pelobates fuscus,
kunka červenobruchá Bombina bombina, skokan
štíhly Rana dalmatina, rosnička zelená Hyla arborea, užovka fŕkaná Natrix tesselata, jašterica krátkohlavá Lacerta agilis), a cicavce (napr. vydra riečna
Lutra lutra, dulovnica väčšia Neomys fodiens, ondatra
pižmová Ondatra zibethica, alebo bielozúbky Crocidura suaveolens a C. leucodon).
Vplyv človeka na rozšírenie a početnosť živočíšnych druhov a spoločenstiev je na Poiplí dramatický
a stál by za samostatnú publikáciu. Významný pre
CHVÚ je najmä vplyv na vodný režim Ipľa a jeho
prítokov (stavba prehradení, vysušovanie mokradí,
erózia pôdy, introdukcia nepôvodných druhov),
čo ovplyvnilo tak spoločenstvá rýb, plazov alebo
obojživelníkov, ako aj spoločenstvá vtákov viac alebo menej viazaných na vodu (Krištín 2005).

állományuk nagyságára az Ipoly mentén egy különkiadványt is megérdemelne. A KMT szempontjából ez
a hatás főleg az Ipoly és mellékfolyóinak vízháztartását
folyásolta be (gátak építése, mocsarak lecsapolása, talajerózió, tájidegen fajok telepítése). Mindez nagy hatással van mind a halak, hüllők és kétéltűek, mind pedig
a vízhez többé-kevésbé kötődő madárközösségekre is
(Krištín 2005).

Obr. 26. Záplava polí a lúk pri Peťove spôsobená vyliatím
Glabušovského potoka (5.6.2010)
Fig. 26. Flooding of ﬁelds and meadows near Peťov caused
by Glabušovský potok brook overﬂow (5.6.2010)
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2.2 Zber údajov a ich
vyhodnocovanie

2.2 Adatgyűjtés
és értékelés

(R. Václav)

(R. Václav)

TERÉNNY ZBER ÚDAJOV
Údaje o rozšírení, početnosti a fenológii vtákov,
z ktorých sa čerpalo pri vzniku tejto publikácie
získavali autori tejto publikácie počas obdobia
rokov 1989 až 2010. Počas tohto obdobia sa prioritne mapovali biotopovo najvzácnejšie plochy,
ktoré boli postupne aj na základe týchto mapovaní
klasiﬁkované ako VVÚ (r. 2000), resp. vyhlásené
vyhláškou ako CHVÚ (r. 2008). Počas sledovaného
obdobia boli navštevované lokality na celej ploche
územia VVÚ (ktoré plošne zahŕňa aj CHVÚ). V rámci ako aj medzi jednotlivými časťami VVÚ však boli
rozdiely v intenzite zberu dát, v počte navštívených
lokalít za rok, ako aj v počte mapovateľov. Vo východnej časti VVÚ od Fiľakovských Kľačian až po Trenč
bolo mapovanie vtáctva okrem rokov 2003 až 2005
vykonávané systematicky a pravidelne minimálne 2
krát za týždeň počas celého roka (roky 1990–2002,
2006–2010). Pre ostatné plochy VVÚ/CHVÚ bolo
intenzívne mapovanie vtáctva obmedzené najmä na
obdobie riešenia špeciﬁckých projektov (r. 1999–
2000, 1999–2002, 2005, 2010), diplomových prác
(r. 1996–1997), alebo sporadických individuálnych alebo organizovaných návštev (ornitologické
a krúžkovacie tábory a exkurzie) vybraných lokalít
(r. 1989, 1990, 1996, 1997, 2001, 2005, 2008, 2010
– viď kapitola 1.).
Drvivá väčšina údajov, ktoré boli použité pre
analýzy, pochádzala z územia CHVÚ. Pri niektorých
druhoch však boli použité aj údaje z ornitologicky
významných lokalít VVÚ, ktoré neboli zahrnuté do
vyhláseného CHVÚ (napr. močiar pri Béteri, lúky
medzi obcami Koláre a Chrastince, časť mokrade pri
Ipeľských honoch, alebo intravilány obcí). Niektoré
údaje použité v tejto publikácii tiež pochádzajú z významných ťahových alebo hniezdnych lokalít, ktoré sa
nenachádzajú ani vo VVÚ a ani CHVÚ, ale ktoré sa nachádzajú hneď na ich okraji (napr. mokraď SZ od obce
Tešmák alebo pieskový lom v okolí Bieleho vrchu pri
Slovenských Ďarmotách). Pri ukazovateľoch, kde boli
takéto lokality použité, uvádzame údaje pre CHVÚ aj
VVÚ (udávané ako CHVÚ/VVÚ alebo len VVÚ).
Údaje boli získavané zo všetkých typov biotopov pomocou štandardných metód v závislosti od
mapovaného druhu vtákov. Najčastejšou kvantitatívnou metódou bola metóda líniového transektu. Pri

ADATGYŰJTÉS A TEREPEN
A madarak elterjedésével, mennyiségével, fenológiájával
kapcsolatos adatokat, melyeket kiadványunk elkészítéséhez felhasználtunk, a szerzők 1989 és 2010 között
gyűjtötték. Ebben az időszakban elsősorban a biotópok
szempontjából legjelentősebb helyeket térképezték
fel. Ezeket a területeket kormányrendelet alapján fokozatosan Fontos Madárélőhellyé (FM; 2000-ben),
ill. Különleges Madárvédelmi Területté nyilvánították (2008-ban). A megﬁgyelt időszakban az FM egész
területét (mely területileg a KMT-t is magába foglalja)
feltérképezték. Az FM egyes területein a kutatás nem
volt azonos intenzitású, az élőhelyek feltérképezése és az
adatgyűjtők száma is eltérő volt. Az FM keleti részén,
Fülekkelecsénytől (Fiľakovské Kľačany) Tőrincsig
(Trenč) a 2003 – 2006-os éveket kivéve a monitoring
rendszeres volt, az egész év folyamán legalább kétszer
hetente (1990-2002, 2006-2010). Az FM/KMT többi területén a madárállomány fokozott térképezése
a különleges projektek megvalósításakor (1999–2000,
1999–2002, 2005, 2010), diplomamunkák írásakor
(1996-1997), egyéni ill. szervezett csoportok látogatásakor (ornitológiai és gyűrűzőtáborok, szervezett tanulmányutak) folyt a kijelölt helyeken (1989, 1990, 1996,
1997, 2001, 2005, 2008, 2010 – lásd az 1. fejezetet).
Az elemzésekhez felhasznált adatok túlnyomó többsége a KMT-ről származott. Egyes fajoknál viszont az
FM más, madártani szempontból jelentős területéről
származó adatokat is felhasználtak. Ide tartoznak
azok a helyek, amelyek nem képezik a részét a KMTnek (pl. a béteri mocsár, a Kóvár (Koláre) és Haraszti
(Chrastince) közötti rétek, a Pástok néven ismert mocsár
egy része, vagy a községek belterületei). Kiadványunk
néhány adata azon jelentős vonulási vagy fészkelési
helyekről származik, amelyek nem tartoznak bele sem
az FM-be, sem a KMT-be, de közvetlenül a peremükön
találhatók (pl. a Tesmag községtől északnyugati irányban lévő mocsár, a Fehér-hegy melletti homokbánya Tótgyarmatnál (Slovenské Ďarmoty). Az ilyen területekről
származó adatok az FM-re is és a KMT-re is vonatkoznak (így jelöljük: KMT/FM vagy csak KMT).
A kutatott madárfajtól függően az adatokat minden élőhelytípusról standard módszerrel szereztük be.
A leggyakrabban használt mennyiségfelmérő módszer
a sávtranszekt volt. A nyílt élőhelyeket kedvelő és az
itt fészkelő fajok esetében a madarakat a megﬁgyelőtől
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100 m-ig, a zártabb élőhelyeken pedig csak 25 m
távolságig jegyezték fel. A nyitott élőhelyeken lakó fajok közé soroljuk pl. a fürjet, a kék vércsét, a búbos
pacsirtát, a sárga billegetőt, a cigánycsukot, a rozsdás
csukot vagy a tövisszúró gébicset. A lineáris jellegű
élőhelyeket (pl. folyóvizek, fasorok) kedvelő fajok
közé tartozik pl. a jégmadár, a függőcinege és a kis
őrgébics. A zártabb élőhelyek (pl. parkok, kisebb erdők,
bokros területek) fajai: a balkáni fakopáncs, a karvalyposzáta, az erdők és cserjések madarai. A lineáris
élőhelyeket gyalog, kerékpáron vagy autóval járták be
az adatgyűjtők. A közlekedés módjától és a különböző
faj/fajok feltérképezésétől függött a bejárt szakaszok
hossza (1-70 km). A rejtőzködő életmódú madarakat,
amelyek a megfelelő élőhelyeken rendszeresen fészkelnek (pl. haris, pettyes vízicsibe) többnyire sávtranszekt
módszerrel térképezték fel. A felmérési pontok száma
rendszerint nem haladta meg a 20-at egy-egy felmérés
alkalmával. A vizuálisan észlelt madarak esetében
a két felmérési pont közötti távolság általában nem volt
hosszabb 200-300 m-nél. Ilyenkor a megﬁgyelési pont
50 m-es körzetében előforduló madarakat jegyezték fel.
Az éjjeli felmérésekkor, amikor hang alapján regisztrálták a hímeket, a felmérési pontok közötti távolság több
mint 1 km volt. Ebben az esetben az összes hívó példányt
feljegyezték. A különleges vagy pontosan behatárolt
élőhelyek fajainak adatai (pl. mocsár, vízfelület, villanypóznák, homokbányák falai, parkok) többnyire egy
vagy kisebb számú állandó pontról származnak (récék,
bukórécék, fehér gólya, füleskuvik, gyurgyalag vagy partifecske). A pontosan körülhatárolt élőhelyeket lakó fajok esetében, vagy azoknál, amelyeknél feltételezhető volt
a költés (pl. törpegém, kis vízicsibe, barna rétihéja, rozsdás csuk, nádi tücsökmadár, nádiposzáták) a revírek
felmérésének módszerét használtuk. Az említetteken
kívül a kellő időben kiegészítő módszereket is használtunk: a költőodúk ellenőrzése (gyurgyalag, partifecske,
baglyok), gyalogos területbejárás (kis vízicsibe, sárszalonkák, kis sárszalonka) vagy hálóba való befogás (nádiposzáták). Ezekkel a vonulási időszakban előforduló
fajok jelenlétét is vizsgáltuk. A monitoring során kézi
távcsöveket és spektíveket használtunk, kiegészítésként
pedig hálókat és csapóhálókat is. A mocsaras és félig
nyitott élőhelyeken a madarak befogása és gyűrűzése 60200 m hosszúságú feszítőhálókkal történt, az Ipoly parti
élőhelyeken és a parkokban ezek hossza 10-50 m volt.
Ezt a tevékenységet csak a gyűrűzési és madárbefogási
engedéllyel rendelkező személyek végezték. A befogás és
gyűrűzés leggyakrabban (legalább négy éven keresztül,
évente min. 30 nap) a béteri mocsárban, a Vilke (Veľká
nad Ipľom) melletti mocsárban (PR Dálovský močiar),

druhoch hniezdiacich a využívajúcich otvorenejšie
habitaty sa zaznamenávali vtáky vo vzdialenosti do
100 m od pozorovateľa, a v uzavretejších habitatoch
do 25 m od pozorovateľa. K druhom otvorených biotopov patria napr. prepelica poľná, sokol kobcovitý,
pipíška chochlatá, trasochvost žltý, pŕhľaviar čiernohlavý a pŕhľaviar červenkastý, alebo strakoš obyčajný. K druhom lineárnych biotopov (napr. vodné toky
alebo stromové aleje) patria napr. rybárik riečny, kúdeľníčka lužná, alebo strakoš kolesár. K druhom využívajúcim uzavretejšie habitaty (napr. parky, lesíky,
krovinové plochy) patria napr. ďateľ hnedkavý, penica jarabá, a vtáky lesných a krovinových porastov.
Líniové transekty boli prechádzané pešo, bicyklom
alebo automobilom a v závislosti od spôsobu presunov a mapovania špeciﬁckého druhu/druhov boli aj
rôzne dlhé (ca 1–70 km). Vtáky, ktoré sa vyznačujú
ukrytejším spôsobom života, avšak ich rozšírenie je
vo vhodných biotopoch pravidelnejšie (napr. chrapkáč poľný, chriašť bodkovaný), boli mapované prevažne využitím bodových transektov. Počet zastávok
zvyčajne nepresahoval 20 bodov na transekt. Ak sa
vtáky registrovali vizuálne, vzdialenosť medzi naj-

Obr. 27. Marian Mojžiš na mokradi medzi Kiarovom
a Vrbovkou (10.4.2010)
Fig. 27. Marian Mojžiš walking the wetland between Kiarov
and Vrbovka (10.4.2010)
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az Ipolykéri (Kiarov) mocsárban, a Hosszúréti mocsárban (Cúdeninský močiar), a Ryžovisko területén,
Pástokon, az Erdőkürt (Kirť) és Petőpuszta (Peťov)
környéki parkos, mocsaras élőhelyeken történt. A terepi
felmérésekkor az adatgyűjtés során mindig a leghatásosabb és egyben a madarakkal és az élőhelyekkel szembeni legkíméletesebb módszereket használtuk.
Az Ipoly mente magyarországi oldalán a fészkelő és
nem fészkelő madárállomány feltételezett nagysága főleg
a Ipoly völgye HUDI10008 területén, 2005 és 2008 végzett rendszeres monitoring adatain alapul. Az említett
években az Ipoly völgye KMT-n a felmérés vonaltranszekt módszerrel történt. A kiegészítő adatok a 2005 és
2010-es időszakból, a kiválasztott fajok territóriumának
felméréséből származnak. A közzétett eredmények
a magyarországi gyűrűzési adatokat is tartalmazzák,
amelyek Dejtár község közeléből származnak (kb.
3 km-re délre a szlovákiai Ipolykeszitől/Kosihy nad
Ipľom). Ezen a mocsaras, nádasokkal benőtt területen
a madarakat 1979-től rendszeresen gyűrűzik. Azon fajok
esetében, amelyek erre az élőhelytípusra jellemzőek (pl.
nádiposzáták) vagy ebben a biotópban gyakran befogásra kerültek (tövisszúró gébics), a trendek meghatározásához az 1999 és 2009 közötti adatokat használták
fel. Az Ipoly mente magyarországi oldaláról származó
összegző gyűrűzési adatok a következő területekről
származnak: Balassagyarmat, Dejtár, Drégelypalánk,
Hont, Ipolyszög, Ipolytarnóc, Ipolyvece, Litke, Ludányhalászi, Nógrádszakál-Rárospuszta, Örhalom, Patak, Szécsény (lásd az 1. tábl.)

bližšími bodmi transektov bola zvyčajne 200–300 m
a vtáky sa registrovali do vzdialenosti okolo 50 m
od bodu. Počas nočných sčítaní, kedy sa akusticky
zaznamenávali najmä volajúce samce, bola vzdialenosť medzi bodmi zvyčajne viac ako 1 km a z bodov
sa zaznamenávali všetci volajúci jedinci. Pre druhy
hniezdiace alebo využívajúce špeciﬁcký a jasne ohraničený biotop (napr. močiar, vodná plocha, stĺpy
EV, pieskové steny, parky) boli mapované z jedného
alebo zväčša len z menšieho počtu stacionárnych
bodov (kačice, chochlačky, bocian biely, výrik lesný,
včelárik zlatý, alebo brehuľa hnedá). Pri druhoch
hniezdiacich v jasne ohraničenom biotope, alebo
pre druhy pri ktorých sa predpokladalo hniezdenie
sa použila metóda mapovania teritórií (napr. bučiačik močiarny, chriašť malý, kaňa močiarna, pŕhľaviar
červenkastý, svrčiak slávikovitý, trsteniariky). Pri
tejto metóde, ale aj za účelom zistenia prítomnosti
druhu počas ťahu, sa využívali vo vhodnom období a čase dňa aj doplnkové metódy ako inšpekcia
hniezdnych dutín (včelárik, brehuľa, sovy), brodenie
(chriašť malý, močiarnice, močiarnička tichá), alebo
odchyt vtákov do sietí (napr. trsteniariky). Pri mapovaní boli použité štandardné binokulárne a monokulárne ďalekohľady, a doplnkovo aj odchytové nárazové siete a sklopky. Odchyt a krúžkovanie vtákov
sa uskutočňovalo v líniách 60–200 m sietí v mokraďných a polootvorených biotopoch, v líniách
10–50 m v parkoch a pobrežných biotopoch Ipľa.
Vykonávali ho len držitelia krúžkovateľských licencií a na základe povolení. Najčastejšími lokalitami
odchytov a krúžkovania (minimálne 30 dní počas
aspoň 4 rokov) boli močiar pri Béteri, PR Dálovský
močiar, PR Kiarovský močiar, PR Cúdeninský močiar,
PR Ryžovisko, PR Ipeľské hony a parkové, pobrežné
a mokraďné biotopy okolia Kirte a Peťova. Pri zbere
terénnych údajov pri jednotlivých druhoch boli vždy
použité metódy, ktoré boli relatívne najefektívnejšie
a najšetrnejšie tak pre vtákov ako aj mapovaný habitat.
Údaje o odhadoch hniezdnych a mimohniezdnych počtov vtákov pre maďarskú stranu Poiplia
sú založené najmä na systematickom sčítaní vtáctva
na území HUDI10008 Ipoly völgye v rokoch 2005
a 2008. Počas týchto rokoch sa územie chráneného
vtáčieho územia Ipoly völgye mapovalo líniovou
metódou v celom jeho úseku. Dodatkové údaje boli
získané medzi rokmi 2005 až 2010 metódou mapovania teritórií vybraných druhov. Vo výsledkoch sú
použité aj krúžkovacie údaje z maďarskej strany Poiplia z lokality Dejtár (ca 3 km južne od slovenskej
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AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE
Az adatok értékelésének célja, hogy minél reprezentatívabb képet kapjunk a kiválasztott fajok: 1) elterjedéséről,
2) a fészkelőállomány nagyságáról, 3) a populációs
trendről, 4) a vonulás fenológiájáról, 5) a vonulási útvonalakról (a visszafogott gyűrűzött példányok esetében).
A fészkelőpopuláció nagyságának becslése a territóriumok feltérképezése alapján történt (pl. törpegém,
kis őrgébics, fehér gólya), vagy a gyakoribb fajoknál az
állománysűrűség felmérése transzekt módszerekkel. Az
utóbbi fajok becsült állománynagyságánál (pl. cigánycsuk, tövisszúró gébics, karvalyposzáta) az Ipoly mente
különböző élőhelyei lokális állománysűrűségének változatosságát és ezek relatív kiterjedése közti különbségeket
vettük ﬁgyelembe.
A populációs trendek irányszámait a TRIM v. 3.54
(Pannekoek & van Strien 2005) program felhasználásával készült statisztikai elemzésből merítettük.
A TRIM program a több évig tartó, ugyanazon a területen zajló rendszeres monitoring adatait elemzi (az ered-
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obce Kosihy nad Ipľom). Na tejto lokalite, ktorá sa
vyznačuje močiarnym charakterom a trstinovým porastom, sa vtáky systematicky krúžkujú už od roku
1979. Pre výpočet trendov sa použili údaje z rokov
1999 až 2009 pre druhy, ktoré sú pre takýto typ biotopu charakteristické (napr. trsteniariky) alebo boli
v tomto biotope často odchytávané (strakoš obyčajný). Súborné krúžkovacie údaje za maďarskú stranu
Poiplia, ktoré sú uvedené v Tabuľke 1, pochádzajú
z nasledovných lokalít: Balassagyarmat, Dejtár, Drégelypalánk, Hont, Ipolyszög, Ipolytarnóc, Ipolyvece,
Litke, Ludányhalászi, Nógrádszakál-Rárospuszta,
Örhalom, Patak, a Szécseny.
Obr. 28. Dušan Kerestúr krúžkujúci v PR Kiarovský močiar
(24.7.2010)
Fig. 28. Dušan Kerestúr setting up the nets at the Kiarovský
močiar Nature Reserve (24.7.2010)

VYHODNOCOVANIE
A INTERPRETÁCIA ÚDAJOV
Pri vyhodnocovaní bolo cieľom získať pre vybrané druhy čo najreprezentatívnejší obraz o ich
1) rozšírení, 2) početnosti hniezdiacej populácie, 3) populačných trendoch, 4) fenológii ťahu,
a 5) ťahových trasách (v prípade spätných hlásení
okrúžkovaných jedincov).
Odhad početnosti hniezdiacej populácie bol
stanovený na základe mapovania teritórií (napr.
bučiačik močiarny, strakoš kolesár alebo bocian
biely) alebo pri početnejších druhoch na základe mapovaní hustoty vtáctva transektovými metódami. Pri
odhadoch populačnej veľkosti početnejších druhov
(napr. pŕhľaviar čiernohlavý, strakoš obyčajný, penica jarabá) sme brali do ohľadu variabilitu v lokálnej hniezdnej hustote medzi biotopmi využívanými
jednotlivými druhmi na Poiplí a relatívnu plošnú
veľkosť rozdielnych biotopov.
Výsledky o populačných trendoch boli získané
na základe štatistických analýz za využitia programu
TRIM v. 3.54 (Pannekoek a van Strien 2005). Program TRIM analyzuje dáta získané viacročným pravidelným monitoringom čo najväčšieho počtu tých
istých lokalít za rok (výpočty sú však možné aj pre
viacročné údaje len z jednej lokality, alebo z lokalít,
kde neboli dáta zbierané každý rok). Štatistická procedúra je založená na Poissonovej regresii, berúc
do ohľadu vplyv heterogenity dát (overdispersion)
a koreláciu početnosti živočíchov medzi nasledujúcimi rokmi (serial correlation). Úspešnosť (t.j.
zmysluplnosť výsledkov) regresie bola overená
dvoma štatistickými testami (LR test a Personov chí
kvadrát). Prezentované sú iba výsledky pre druhy,
kde bola regresia úspešná (p > 0,05), pričom sa
pre každý druh prezentujú modely s najväčšou
výpovednou hodnotou (klasiﬁkovanou pomocou
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mények kiszámolhatók akár egy helyről, de több évből
származó adatokból, vagy olyan helyről, ahol nem volt
minden évben adatgyűjtés). A statisztikai folyamat
a Poisson-féle regresszión alapszik, amely az adatok
heterogenitását (overdispersion) és az élőlények mennyiségének korrelációját veszi ﬁgyelembe az egymás után
következő években (serial correlation). A regresszió sikerességét („az eredmények értelmét“) két statisztikai teszt is
bizonyította (LR teszt és a Person kvadrátum). A közzétett
eredmények csak azon fajokra vonatkoznak, amelyeknél
sikeres volt a regresszió (p > 0,05), miközben minden
fajnál a legnagyobb kifejezési értéket képviselő modellek
voltak ismertetve (az AIC kritérium alapján). A TRIM
programmal kapott eredmények értelmezése a következő
rendszerezés alapján történik: erősen növekvő/csökkenő az állomány több mint 5%-os növekedése/csökkenése éves
viszonylatban; enyhén növekvő/csökkenő – az állomány
kevesebb, mint 5%-os növekedése/csökkenése éves
viszonylatban; stabil – az állomány kevesebb, mint 5%os csökkenése/növekedése ; bizonytalan - az éves viszonylatban az állomány ingadozik több, mint 5%-kal növekszik vagy csökken (pl. a változó állományú fajoknál, vagy
azoknál a ahol kisebb számú minta állt rendelkezésre).
A trendek adatforrásaként főleg a Poiplie FM keleti
és középső részének Fülekkovácsi (Fiľakovské Kováče)
és Ipolyvarbó (Vrbovka) közötti területén végzett rendszeres és többévi monitoring adatai szolgáltak. Az eredményekhez átlagosan 8,1 élőhely/faj adatai voltak felhasználva (2-től 23-ig). A 8 élőhely/faj alól azok a fajok
képeztek kivételt, amelyek elterjedése élőhelyileg erősen
behatárolt (nagy sárszalonka: 2 hely; kis sárszalonka:
4 hely; barátréce: 4 hely; sárszalonka-dürgőhely: 5 hely-
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szín; kék vércse: 6). Mindegyik terület legalább 50 ha
nagyságú volt. Az állományváltozások elemzése fajonként
átlagosan 10,8 éves időszakra terjedt ki (lásd a III. fejezetet). Az elemzés forrásaként a költőpárok, a dürgő
hímek, a telelő (kékes rétihéja), ill. az átvonuló madarak (kék vércse, sárszalonkák, aranylile) számát vették
ﬁgyelembe. Az Ipoly mente szlovákiai és magyarországi
fészkelőpopulációk trendjének eredményeit csak a fészkelési időszakból származó, az egyes fajokra jellemző
megﬁgyelések képezték (Cramp 1998). Az Ipoly mente
szlovákiai részének adatai ugyanakkor csak a madarak
territoriális (ismételt megﬁgyelés) vagy fészkelésre utaló
viselkedésére vonatkoztak (gyakran a fészek megtalálása). Az összegzés Dejtár (Magyarország) térségéből csak
a felnőtt példányok gyűrűzési adatait tartalmazza. Az
egyes élőhelyeket a kutatók évente többször látogatták, ill.
több ízben is sor került madárbefogásra. Ezért az összegzés minden területről, éves szinten csak egy látogatás/
egy befogási napon észlelt öreg madarak, dürgő hímek ill.
párok maximális egyedszámát tartalmazza.
A fenológia (a mennyiség évszakonkénti dinamikája) eredményeinek ismertetéséhez a III. fejezet szerzőitől
származó adatokat használtuk fel. Az év - minden faj
szempotjából - dekádokra volt felosztva (36 dekád/év).
Az egyes madárfajok mennyiségének/dekád kiszámítására a GAM elemzést alkalmaztuk a Poisson-féle
adatfelbontással. Miközben a megﬁgyelési évet az évközi
variabilitás korrekciójára használtuk. Az elemzéshez átlagban 144 regisztráció/faj (21-től 341-ig) szolgált. A legkisebb számú, de a számításokhoz még elegendő adat
a következő ritka fajokra vonatkozott: nagy sárszalonka
(21), kék vércse (25), kis sárszalonka (49).
A jelentős fajokra vonatkozó lehetséges vonulási útvonalakat az Ipoly mentén gyűrűzött madarak visszajelzései (SOS/BirdLife Szlovákia), vagy/és a környékről
származó gyűrűzött madarakról közzétett adatok alapján vázolták fel (Cepák a kol. 2008).
Az állomány nagyságáról szerzett saját megﬁgyeléseken kívül az ismertetett fajoknál feltüntetjük az
ekoszozológiai indexüket is (vagyis tekintettel a faj állományának veszélyeztetettségi fokára). Konkrétan
közöljük a faj veszélyeztetettségi kategóriáját 1) világviszonylatban, 2) európai szinten. Az első kritérium
időszerű információit az IUCN (www.iucnredlist.org)
vörös listájából vettük át. Az IUCN az Ipoly mente általunk kiválasztott fajainak veszélyeztetettségére vonatkozó
kategóriákat legutoljára 2009-ben értékelte át. A kiadványban ismertetett madárfajok az IUCN négy kategóriájába tartoznak: veszélyeztetett (EN,Endangered),
sebezhető (VU, Vulnerable), mérsékelten veszélyeztetett
(NT Near threatened) és nem veszélyeztetett (LC, Least

Obr. 29. Radovan Václav na Pažiti pri Vrbovke (27.3.2010)
Fig. 29. Radovan Václav wading the Pažiť wetland near
Vrbovka (27.3.2010)

AIC kritéria). Interpretácia výsledkov získaných pomocou programu TRIM je založená na nasledovnej
klasiﬁkácii: silný nárast/pokles – viac ako 5 %
medziročný nárast/pokles stavov; mierny nárast/
pokles: menej ako 5 % medziročný pokles/nárast
stavov; stabilný trend: menej ako 5 % medziročný
pokles alebo nárast stavov; neurčitý trend: stavy
medziročne kolíšu o viac ako 5 % smerom nahor
alebo nadol (napr. u ﬂuktuantov alebo kvôli menšej
štatistickej vzorke).
Ako zdroj údajov pre výpočty trendov boli
použité hlavne dáta získané dlhodobým a systematickým mapovaním vo východnej a strednej časti
VVÚ Poiplie od obce Fiľakovské Kováče po obec
Vrbovka. Priemerne boli pre výpočty použité dáta
z 8,1 lokalít/druh (rozpätie: 2–23). Výnimky pod 8
lokalít/druh tvorili druhy, ktorých rozšírenie je silne
biotopovo ohraničené (močiarnica tichá: 2 lokality;
močiarnička tichá: 4 lokality; chochlačka sivá: 4 lokality; močiarnica mekotavá – tokaniská: 5 lokalít;
sokol kobcovitý: 6 lokalít). Každá z lokalít bola
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concern). A veszélyeztetett kategória a gyakorlatban
annyit jelent, hogy az utóbbi tíz évben vagy a faj három
generációjánál 50-70 %-os állománycsökkenés volt
tapasztalható, elterjedési területe kicsi ill. fragmentált, állományuk csökken és kevesebb, mint 2 500 felnőtt egyedet
számol, populációjuk kevesebb, mint 250 példányú, vagy
20%-os az esélye annak, hogy a faj 20 éven belül ill. 5
generáció után kipusztul ; sebezhető – azt jelenti, hogy
az állomány harmadával ill. felével csökkent 10 év vagy
3 generáció alatt, elterjedési területe kicsi ill. fragmentált, állományuk kevesebb, mint 10 000 felnőtt egyedet
számol és csökken, állományuk kevesebb, mint 1 000
felnőtt egyedet számol vagy 10 %-os a lehetősége annak,
hogy a faj 100 éven belül kipusztul; mérsékelten veszélyeztetett - ezen fajok állománya erősen megfogyatkozott,
de a közeljövőben nem várható kipusztulásuk; a nem
veszélyeztetett kategóriába azok tartoznak, amelyeknél a negatív trend nem érzékelhető, de ide tartoznak
azok a fajok is, melyeknél lokális állománycsökkenés
tapasztalható ugyan, de elterjedésük és állományuk
nagy. Az európai elterjedési területen a veszélyeztetettségi
kategóriákat a BirdLife International által közölt pub-

minimálne 50 ha veľká. Trendy boli analyzované
pre obdobie s priemernou dĺžkou 10,8 rokov/druh
(viď kapitola III.). Ako zdrojové údaje pre analýzy
boli použité počty hniezdnych párov, tokajúcich
samcov, zimujúcich (kaňa sivá), resp. tiahnúcich
jedincov (sokol kobcovitý, močiarnice, kulík zlatý).
Výsledky trendov hniezdnych populácií pre slovenskú i maďarskú časť Poiplia tvorili iba pozorovania
z hniezdneho obdobia, ktoré bolo špeciﬁcké pre
každý druh (Cramp 1998). Pre údaje na slovenskej
strane Poiplia to boli zároveň iba pozorovania, kde
bolo pozorované (najčastejšie opakovane) teritoriálne alebo reprodukčné správanie vtákov (často
vrátane dohľadania hniezda). Pre trendy založené na
krúžkovacích údajoch z lokality Dejtár (Maďarsko)
boli do analýz zahrnutí iba dospelí jedinci. Keďže
jednotlivé lokality boli navštevované, respektíve sa
na nich odchytávalo, viac krát za rok, pre každú
lokalitu a rok bol v analýzach zahrnutý iba maximálny počet adultov/párov/tokajúcich samcov/
odchytených adultov zaznamenaných počas jednej
návštevy/dňa odchytu.
Pre výsledky o fenológii (sezónnej dynamike
početnosti) sme použili všetky dostupné údaje s registráciami vtákov získanými autormi kapitoly III.
Rok bol pre každý druh rozdelený na základe dekád
mesiacov (t.j. 36 dekád/rok). Pre výpočty početnosti
vtákov pre jednotlivé dekády sa použila GAM
analýza s Poissonovým rozdelením dát, pričom
rok pozorovania bol použitý v modeli na korekciu
vplyvu medziročnej variability. Priemerne bolo pre
výpočty použitých 144 registrácií/druh (rozsah:
21–341). Najmenej početné, avšak pre výpočty
stále postačujúce, registrácie sa týkali zriedkavých
druhov: močiarnica tichá (21), sokol kobcovitý (25),
a močiarnička tichá (49).
Potenciálne ťahové trasy pre relevantné druhy
boli vo výsledkoch navrhnuté na základe spätných hlásení o vtákoch okrúžkovaných na Poiplí
(SOS/BirdLife Slovensko) a/alebo na základe
publikovaných údajov o vtákoch krúžkovaných
v jeho blízkom okolí (Cepák a kol. 2008).
Okrem informácií o populačných stavoch stanovených na základe vlastných pozorovaní uvádzame
pre prezentované druhy aj ich ekosozologické postavenie (t.j. postavenie druhov vzhľadom na stupeň
ohrozenia ich populačných stavov). Konkrétne
uvádzame kategóriu ohrozenia druhu z pohľadu
jeho 1) celosvetového areálu a 2) európskeho areálu.
Pre prvé kritérium sme čerpali aktuálne informácie
z červeného zoznamu vypracovaného medzinárod-
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Obr. 30. Anton Krištín pri PR Ryžovisko (24.4.2004)
Fig. 30. Anton Krištín censusing birds at the Ryžovisko Nature
Reserve (24.4.2004)
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likációból vettük át (Burﬁeld és van Bommel 2004). Az
eredményekben a következő SPEC (Species of European
Conservation Concern) kategóriákat használtuk fel: nonSPEC (kedvező európai helyzet), non-SPECE, ill. SPEC
4 (kedvező európai helyzet azoknál a fajoknál, amelyek
állománya Európában összpontosul), SPEC 3 (kedvezőtlen európai helyzet azoknál a fajoknál, amelyek
állománya nem Európában összpontosul), SPEC 2 (kedvezőtlen európai helyzet azoknál a fajoknál, melyek
állománya Európában összpontosul), SPEC 1 (európai
faj, melynek állománya világviszonylatban is veszélyeztetett).
A madarak szlovák elnevezését Kovalík a kol. (2010)
szerint közöljük.

nou organizáciou IUCN (www.iucnredlist.org). Pre
nami vybrané druhy Poiplia bol stav ohrozenia prehodnotený IUCN naposledy v roku 2009. Vtáky vybrané v našej publikácii spadajú do štyroch IUCN
kategórií: ohrozené (EN, Endangered), zraniteľné
(VU, Vulnerable), takmer ohrozené (NT, Near
threatened) a najmenej ohrozené (LC, Least concern). Kategória ohrozený znamená, že za posledných 10 rokov alebo 3 generácie druh dosiahol 50
až 70 % pokles populačných stavov, ich hniezdny
areál je relatívne malý alebo fragmentovaný, ich
populácia predstavuje menej ako 2500 dospelých
jedincov a klesá, ich populácia predstavuje menej
ako 250 jedincov, alebo existuje najmenej 20 %
riziko, že druh vyhynie do 20 rokov alebo 5 generácií; zraniteľný druh indikuje, že populácia sa
zmenšila o tretinu až polovicu za 10 rokov alebo 3
generácie, ich hniezdny areál je relatívne malý alebo
fragmentovaný, ich populácia predstavuje menej
ako 10000 dospelých jedincov a klesá, ich populácia
predstavuje menej ako 1000 dospelých jedincov, alebo existuje minimálne 10 % riziko, že druh vyhynie
do 100 rokov; takmer ohrozený znamená, že druhy
vykazujú značný pokles stavov, ale nie sú v blízkej
dobe ohrozené vyhynutím. Do kategórie najmenej
ohrozený patria druhy, ktoré nevykazujú negatívne
trendy, ale patria sem aj druhy, ktoré môžu lokálne
vykazovať pokles populácií, ale ktorých areál a celková početnosť sú veľké. Pre kritérium o stupni
ohrozenia druhov v rámci ich európskeho areálu
sme čerpali z publikovaných informácií organizácie BirdLife International (Burﬁeld a van Bommel
2004). Vo výsledkoch sú použité tieto SPEC (Species of European Conservation Concern) kategórie:
non-SPEC (priaznivé postavenie v Európe), nonSPECE, resp. SPEC 4 (priaznivé postavenie v Európe
pre druhy, ktorých populácie sú koncentrované
v Európe), SPEC 3 (nepriaznivé postavenie v Európe
pre druhy, ktorých populácie nie sú koncentrované
v Európe), SPEC 2 (nepriaznivé postavenie v Európe
pre druhy, ktorých populácie sú koncentrované
v Európe), a SPEC 1 (európsky druh s globálnym
ohrozením populačných stavov).
Slovenské názvy vtákov uvádzame podľa odporúčaní Kovalika a kol. (2010).
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Vtáctvo Poiplia

3

Az Ipoly mente
madárvilága

M. Mojžiš, D. Kerestúr, R. Václav, A. Krištín, F. Papp

3.1 Prehľad vtáctva Poiplia

3.1 Az Ipoly mente madárvilága

Počas obdobia rokov 1989 až 2010 sme na Poiplí zistili 248 druhov vtákov (232 druhov v CHVÚ Poiplie
a 235 druhov v CHVÚ Ipoly völgye) (Tab. 1). Z tohto počtu tvorilo pre CHVÚ Poiplie 119 hniezdičov
(51,3 %) a u piatich druhov (močiarnica mekotavá,
dážďovník obyčajný, slávik veľký, ľabtuška hôrna
a tesár čierny) predpokladáme v sledovanom období možné hniezdenie (Tab. 1). Územie využívalo
počas ťahu a zimného obdobia 109 druhov (Tab. 1).
Zo 119 druhov hniezdičov až 98 (82,4 %) druhov
hniezdi v CHVÚ Poiplie pravidelne, 8 (6,7 %) druhov hniezdi nepravidelne, a 13 (10,9 %) druhov
tam hniezdi vzácne (Tab. 1). Aj v priebehu pomerne
krátkeho obdobia 22 rokov sme zaznamenali alebo
predpokladáme určité zmeny trendov v pravidelnosti hniezdenia, ťahu alebo zimovania. V takýchto
prípadoch zmenu trendu prezentujeme priradením
dvoch kategórií pravidelnosti výskytu. U hniezdičov
sa pri klasiﬁkácii pravidelnosti hniezdenia konkrétne
u kalužiaka červenonohého jedná o zmenu pravidelnosti hniezdenia z nepravidelného na vzácne a pri
chochlačke sivej naopak zo vzácneho na nepravidelné hniezdenie (Tab. 1). Keďže v tabuľke sa pri
klasiﬁkácii typu rozšírenia vychádzalo len z údajov
obdobia rokov 1989 až 2010, nie sú v nej uvedené
ako hniezdiče tie druhy vtákov, ktorých hniezdenie
bolo registrované na Poiplí pred rokom 1989 (napr.
orol malý, krakľa belasá, alebo trsteniarik vodný).
Niektoré druhy, ktoré sú v tabuľke uvádzané ako
migranti alebo zimujúce druhy, sa na území CHVÚ/
VVÚ pravidelne vyskytujú aj v hniezdnom období.
Je to buď za účelom záletov za potravou (napr. bocian čierny, včelár lesný, tesár čierny, alebo žlna sivá)
alebo sa jedná o formu letného ťahu nedospelých
alebo z iného dôvodu nehniezdiacich jedincov (vernal migration, napr. kačica lyžičiarka, beluša veľká,
žeriav popolavý, kormorán veľký, alebo kalužiak
perlavý).

Az Ipoly mentén az 1989 és 2010 közötti időszakban
248 fajt észleltünk (a Poiplie KMT-n 232, az Ipoly
völgye KMT-n pedig 235 fajt) (1. ábra). Ebből
a Poiplie KMT-n 119 volt fészkelő (51,3 %) és öt
fajnál (sárszalonka, sarlósfecske, nagy fülemüle, erdei
pityer, fekete harkály) feltételezhető a fészkelés (1.
ábra). További 109 faj a téli időszakban és vonuláskor
fordult elő (1. ábra). A 119 fészkelő közül 98 (82,4
%) költ rendszeresen az Ipoly mentén, 8 faj (6,7 %)
rendszertelenül, 13 faj (10,9 %) pedig ritka fészkelőnek
számít (1. ábra). E rövid, 22 éves időszakban bizonyos
trendváltozást tapasztaltunk a költésben, a vonulásban
és a telelésben. Az ilyen esetekben a trendváltozást az
egyes fajoknál két előfordulási kategóriával jelöljük. Ez
a változás konkrétan a piroslábú cankónál mutatkozott
meg: a rendszertelenül költő kategóriából átkerült
a ritkába. A barátréce esetében fordított a helyzet
(1. ábra). Mivel a táblázatban az elterjedési típus
besorolásában feltüntetett adatok az 1989 – 2010-es
időszakból származnak, nincsenek benne azok a fajok,
amelyek 1989 előtt költöttek az Ipoly mentén (pl.
törpesas, szalakóta, csíkosfejű nádiposzáta). Néhány,
a táblázatban átvonulóként vagy telelőként szereplő faj
a KMT/FM területén a költési időszakban is előfordult.
Ez vagy táplálékszerzés céljából történt (pl. feketególya,
darázsölyv, fekete harkály, hamvas küllő), vagy az
ivaréretlen madarak nyári kóborlásáról, esetleg más
okból, itt előforduló, de nem fészkelő madarakról volt
szó (vernal migration, pl. kanalasréce, nagy kócsag,
daru, nagy kárókatona, erdei cankó).
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3.2 Krúžkovanie vtáctva

3.2 Madárgyűrűzés

Odchyt a krúžkovanie vtákov, ako doplnkové
metódy výskumu a monitoringu vtáctva, sa začali
využívať na Poiplí len koncom 80-tych rokov 20.
storočia. Vtedy sa v území začali organizovať ornitologické tábory a „Tábory prírodovedcov“. Ako
sme spomenuli v úvodnej kapitole, aj tieto vtedy
československé akcie viedli k príprave podkladov
pre vyhlásenie prvých chránených území v regióne.
Tieto akcie sa konali hlavne na podnet pracovníkov
Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene (vrátane spoluautora tejto knižky A. Krištína), Štátnej ochrany
prírody (P. Urbana) a vtáctvo krúžkovali vtedy hlavne
organizátori a niektorí miestni mladí ornitológovia, ktorí v krúžkovaní pokračujú v území dodnes
(hlavne D. Kerestúr). Krúžkovalo sa na viacerých
lokalitách, väčšinou však nepravidelne. Hlavnými
miestami odchytov boli močiarne biotopy – PR Kiarovský močiar, močiare Ipeľské Hony a Cúdenina pri
Ipeľskom Predmostí, PR Dálovský močiar, močiar
Béter pri Lučenci, štrkoviská pri Veľkej nad Ipľom,
park a krovité a mokraďové biotopy medzi Kirťou
a Peťovom. Niektoré druhy vtákov sa krúžkovali
cielene za účelom výskumu populačnej ekológie
a hniezdnej ﬁlopatrie (t.j. vernosti), prípadne za
účelom sledovania významu ťahových koridorov
(napr. výrik lesný, plamienka driemavá, strakoš
kolesár, pŕhľaviar čiernohlavý, spevavce využívajúce
trstinové porasty a bahniaky). V posledných 10 rokoch sa vtáky krúžkujú pravidelnejšie a intenzívne
hlavne na močiari Béter pri Lučenci a posledný rok
aj v PR Kiarovský močiar. V roku 2010 sa v PR Kiarovský močiar začal realizovať program výskumu
hniezdnych populácií metódou CES (constant effort
site), ktorý sa organizuje štandardizovanou metódou
v celej Európe. Dvaja najaktívnejší krúžkovatelia na
území Poiplia (D. Kerestúr a A. Krištín) okrúžkovali
spolu do dnešnej doby 3698 vtákov 108 druhov
(Tab. 1).
Krúžkovanie prinieslo viaceré nové poznatky.
Rozšírili sa napr. poznatky o ťahových koridoroch
viacerých druhov (napr. slávik veľký, slávik modrák,
a myšiarka močiarna). U viacerých druhov sa potvrdila vernosť hniezdisku (napr. spätný odchyt samca
výrika lesného na hniezdisku v Kirti po 4 rokoch,
ako i spätné odchyty trstinových druhov spevavcov, napr. svrčiak slávikovitý v PR Kiarovský močiar
a Ipeľských honoch po 1 až 4 rokoch). Krúžkovaním
sa získali aj viaceré zaujímavé fenologické údaje
(napr. neskorý výskyt svrčiaka slávikovitého na

A madárállomány kutatásának és monitoringjának
kiegészítő módszereként az Ipoly mentén a madárbefogást és -gyűrűzést csak a 20. század 80-as éveinek végén
kezdték el alkalmazni. Ekkortól szervezik a területen
az ornitológiai táborokat és a Természetvédők Táborait.
Már a bevezetőben utaltunk arra, hogy ezek, akkor
még csehszlovákiai akciók során szerzett ismeretek is
alapul szolgáltak az első védett területek kihirdetéséhez
a régióban. Ezek szervezésére elsősorban a Zólyomi
Szlovák Tudományos Akadémia Erdőökológiai Intézete
(Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene) munkatársainak
(e könyv társszerzőjét, A. Krištínt is beleértve) és
az Állami Természetvédelmi Szervezet ösztönzésére
(P. Urban) került sor. A madarakat akkor főként
a szervezők és a helybeli ﬁatal ornitológusok gyűrűzték
(főleg D. Kerestúr), akik a mai napig is aktívan
végzik e tevékenységet a területen. A gyűrűzés több
helyszínen folyt, de rendszertelenül. A legfontosabb
gyűrűzési helyek a mocsaras biotópok voltak - az
Ipolykéri mocsár (PR Kiarovský močiar), a Pástok
és a Hosszúréti mocsár (Ipeľské Hony a Cúdenina)
Ipolyhídvégnél (Ipeľské Predmostie), a PR Dálovský
močiar védett terület, a Losonc (Lučenec) melletti
béteri mocsár, a Vilke (Veľká nad Ipľom) melletti
kavicsbánya, az Erdőkürt (Kirť) és Petőpuszta (Peťov)
közötti park, valamint az itteni bokros, mocsaras
élőhelyek. Az egyes madárfajokat célszerűen gyűrűzték
szaporodási ökológiájukat és helyhűségüket kutatva,
továbbá a vonulási útvonalak jeletőségét vizsgálva (pl.
füleskuvik, gyöngybagoly, kis őrgébics, cigánycsuk,
a nádasokban költő énekesmadarak, partimadarak).
Az utóbbi tíz évben a madarak gyűrűzése rendszeresen
és intenzívebben folyik, főleg a béteri mocsárban
Losonc (Lučenec) mellett, az utóbbi évben pedig az
Ipolykéri (Kiarov) mocsárban is. Az Ipolykéri mocsár
TT-n (PR Kiarovský močiar) 2010-ben a CES (constant
effort site) módszert kezdték alkalmazni a madarak
költőállománya vizsgálatának programja keretében. Ez
a program egységesített módszer szerint működik egész
Európában. A két legaktívabb gyűrűző az Ipoly mentén
(D. Kerestúr és A. Krištín) a mai napig 3 695 madár
106 faját gyűrűzte meg (1. ábra).
A gyűrűzés több új ismeretet hozott. Bővültek
ismereteink pl. több faj vonulási útvonaláról (nagy
fülemüle, kékbegy, réti fülesbagoly). Több fajnál
bizonyítást nyert a költőhelyhez való hűség (pl. egy
hím füleskuvik visszafogása 4 év múlva az Erdőkürt
(Kirť) melletti költőhelyén, csakúgy mint a nádasban
fészkelő énekesmadarak esetében a nádi tücsökmadár
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visszafogása az Ipolykéri mocsárban és Pástokon 1 ill.
4 év után). A gyűrűzésnek köszönhetően több érdekes
fenológiai adatra is fény derült (pl. a nádi tücsökmadár
késői előfordulása a béteri mocsárban, amely 2005. okt.
4-én volt befogva; hasonlóan egy énekes nádiposzáta
kései előfordulása és befogása az Ipoly parti zónájában
2009. szept. 9-én). Egyúttal a költés eredményességéről
is bővültek ismereteink. Több, külföldön gyűrűzött
madarat is visszafogtak (pl. egy, 121 km-re délnyugatra,
a magyarországi Fejér megyében 2009. július 27-én
meggyűrűzött függőcinege visszafogása az Ipolykéri
mocsár (PR Kiarovský močiar) területén 2010. május
29-én). Az általunk gyűrűzött példányok külföldi
előfordulásáról is kaptunk visszajelzést. Említhetünk
néhány esetet: a gyöngybagoly, amelyet ﬁókaként
gyűrűztünk meg 2001 júliusában, 347 nap múlva
Magyarországon került elő (36 km-re dél-délkeleti
irányban); a Rappon (Rapovce) 2001 júliusában
ﬁókaként gyűrűzött füstifecske 2003. június 12-én
Magyarországon volt befogva Baranya megyében 2003.
szeptember 17-én (3 hónap múlva 288 km-re délnyugati
irányban); a Rapp melletti telepen költő, 2003. június
2-án gyűrűzött partifecske 79 km-es távolságban 2005.
június 4-én került meg délnyugati irányban KomáromEsztergom megyében, ahova áttelepült költeni; J. Lengyel
által, 1997. július 5-én Rappnál (Rapovce) ﬁókaként
meggyűrűzött hamvas rétihéja hímje egy évvel később
Uherské Hradiště mellett (Délkelet-Morvaország) 185
km-re északnyugatra volt visszafogva. A gyűrűzési
eredmények az Ipoly mentén is bizonyítják: ez a módszer
nélkülözhetetlen a madárállomány-kutatásban, s hogy
eredményei is hozzájárulhatnak a madárvédelemhez.
Különkiadványt érdemelne az Ipoly magyarországi
oldalán végzett madárgyűrűzés, amelyet 1955-től
végeznek Drégelypalánk térségében. Az 1955 és 2010
közötti gyűrűzési adatokat az 1. sz. táblázat összegzi.
Az 1989 és 2010 közötti időszakban a 125 madárfaj
15 825 példányából 11 586-ot a magyar kollégák
fogtak meg. A körülbelül háromszor több, az Ipoly
mente magyarországi részén meggyűrűzött madár azt
mutatja, hogy itt hagyománya van a gyűrűzésnek,
s ebbe a tevékenységbe sokkal többen kapcsolódnak be.
A magyar kollégák ﬁgyelemre méltó eredménye a 46 faj
470 példányának a megkerülése.

močiari Béter, ktorý bol odchytený 4.10.2005
a podobne neskorý výskyt trsteniarika obyčajného
v brehovom poraste Ipľa 24.9.2009) alebo i údaje
o hniezdnej úspešnosti. Odchytili sme aj viacerých
jedincov s krúžkami zahraničných krúžkovacích
centrál (napr. spätný odchyt kúdeľníčky lužnej
v PR Kiarovský močiar 29.5.2010, krúžkovanej
v Maďarsku v okrese Fejér 27.7.2009, 121 km JZ
smerom). Zaregistrovali sme aj spätné hlásenia
nami krúžkovaných jedincov zo zahraničia. Jednalo
sa napríklad o nález jedinca plamienky driemavej,
krúžkovaného ako mláďa v júli 2001 a nájdeného
o 347 dní 36 km JJV v Maďarsku, spätný odchyt
jedinca lastovičky obyčajnej krúžkovanej na Ipli pri
Rapovciach 12.6.2003 krúžkovateľom v Maďarsku
v okr. Baranya 17.9.2003 po 3 mesiacoch 288 km
JZ smerom, presídlenie brehule hnedej hniezdiacej
v kolónii pri Rapovciach, ktorá bola krúžkovaná
2.6.2003 a spätne kontrolovaná 4.6.2005 na
hniezdisku v Maďarsku v okr. Komárom-Esztergom
79 km JZ smerom, alebo spätný odchyt samca
kane popolavej, ktorého krúžkoval ako mláďa
5.7.1997 v Rapovciach J. Lengyel a odchytený bol
o rok neskôr na Uherskohradišťsku (JV Morava)
185 km SZ smerom. Výsledky krúžkovania aj na
Poiplí potvrdili, že táto metóda je nezanedbateľnou
súčasťou výskumu vtáčích populácií a jej výsledky
môžu prispieť k ochrane vtáctva.
Osobitnú publikáciu by si zaslúžili výsledky
krúžkovania pre maďarskú stranu Poiplia, kde sa
systematicky začalo krúžkovať v roku 1955 na lokalite Drégelypalánk. Výsledky krúžkovania medzi
rokmi 1955 až 2010 sú zosumarizované v Tabuľke 1.
Z celkového počtu 15825 odchytených vtákov 125
druhov bolo medzi rokmi 1989 až 2010 odchytených
maďarskými kolegami 11586 vtákov. Približne trojnásobne viac okrúžkovaných vtákov na maďarskej
strane Poiplia odráža najmä vyšší počet maďarských
krúžkovateľov a väčšiu krúžkovateľskú tradíciu. Pozoruhodným výsledkom maďarských kolegov je tiež
470 spätných odchytov pre 46 odlišných druhov
(Tab. 1).
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Tabuľka 1. Vtáctvo CHVÚ Poiplie a HUDI10008 Ipoly völgye. V tabuľke je zosumarizovaný výskyt, typ a pravidelnosť výskytu,
a stupeň globálneho ohrozenia podľa IUCN (viď kapitolu Metódy pre vysvetlenie kategórií). Typ výskytu je označený veľkými
písmenami: H (hniezdenie), T (ťah), a Z (zimovanie). Pravidelnosť výskytu je označená malými písmenami: p (pravidelný –
každoročný výskyt), n (nepravidelný – nie každoročný výskyt), v (vzácny – výskyt iba v niektorých rokoch). Otáznik pri kategóriách
výskytu znamená nedostatočné poznatky o výskyte pre daný druh. Hviezdička pri kategórii výskytu znamená, že vták bol registrovaný
iba pred r. 1989 (Somateria mollissima: 11.9.1988, Balassagyarmat (Nyírjes); Carduelis ﬂammea: 2–4.1.1978, Ipolyszög). V tabuľke
uvádzame aj počty okrúžkovaných jedincov na oboch stranách Poiplia. Kým pre CHVÚ Poiplie sa krúžkovacie dáta vzťahujú na
obdobie 1989 až 2010 (A.K. 1989–2010, D.K. 2003–2010, J. Lengyel/J.L. 1997–2001), pre HUDI10008 Ipoly völgye údaje pochádzajú
z rokov 1955 až 2010. Vedecké mená a taxonomické poradie vtákov je použité podľa odporúčaní IOC v 2.6 (Gill a Donsker 2010).
Table 1. Birds of the Poiplie SPA and the Ipoly völgye SPA. The occurrence of species in the SPA’s, the type of occurrence and their
regularity, and the species’ IUCN conservation status is presented. The type of occurrence is indicated by uppercase: H (breeding),
T (migrating), and Z (wintering). The regularity of occurrence is indicated by lowercase: p (regular – yearly occurrence), n (irregular
– not every year), and v (rare – sporadic occurrence). Question mark “?” added to some cases means that knowledge is insufﬁcient for
those species. Asterisk “*” means that the species was recorded before 1989 only (Somateria mollissima: 11.9.1988, Balassagyarmat
(Nyírjes); Carduelis ﬂammea: 2–4.1.1978, Ipolyszög). The number of ringed birds in both SPA’s is also showed. Ringing data were
collected between 1989 and 2010 for the Poiplie SPA (A.K. 1989–2010, D.K. 2003–2010, J. Lengyel/J.L. 1997–2001) and 1955 and
2010 for the Ipoly völgye SPA, respectively. Scientiﬁc names and the species‘ taxonomic position follow recommendations by IOC v 2.6
(Gill and Donsker 2010).

Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Anser fabalis
Anser anser
Anser albifrons
Anser erythropus
Branta canadensis
Branta ruﬁcollis
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Tadorna tadorna
Anas strepera
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Anas acuta
Anas querquedula
Anas crecca
Netta ruﬁna
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima

Hv, Zv
Hp, Tp
Hp, Zp
Tp, Zn
Hv, Tp, Zv
Tp, Zn
Tv
Tv
Tv
Hn, Tp, Zn Hn, Tp, Zn
Tv-n, Zv
Hv, Tn, Zv
Tv, Zv
Tv
Tp, Zv
Tp, Zv
Tp, Zn
Tp, Zn
Hp, Tp, Zp Hp, Tp, Zp
Tp
Tp
Tp, Zv
Tp, Zv
Hv, Tp
Hv, Tp
Tp, Zp
Tp, Zp
Tv
Tv
Hv-n, Tp, Zv Hv, Tp, Zv
Tn-p
Hv, Tp
Hv, Tp, Zn-p Hv, Tp, Zn-p
Tv, Zv
Tv, Zv
Tv*

Hp, Zp
Hp, Tp
Hp, Zp
Tp, Zn
Tp, Zv
Tp, Zn
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5

44

1

1

1

1

2

3

1

1
1

1

1

IUCN 2009 STATUS

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED SK + HU

# SPÄTNÝCH
ODCHYTOV /
RETRAPPED HU

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED HU

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED SK

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY J.L.

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY D.K.

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY A.K.

CHVÚ IPOLY
VÖLGYE / IPOLY
VÖLGYE SPA

DRUH /
SPECIES

CHVÚ POIPLIE /
POIPLIE SPA

1.sz. tábla A Poiplie KMT és a HUDI10008 Ipoly völgye madarai. A táblázatban az egyes fajok előfordulását, ezek típusát,
rendszerességét és az IUCN kategóriák szerinti (az egyes kategóriákat lásd a Módszertanban) globális veszélyeztetettségét összegeztük.
Az előfordulás típusát nagy betűvel : H (fészkelés), T (vonulás) és Z (telelés), az előfordulás rendszerességét kis betűvel jelöltük: p
(rendszeres, minden évben előforduló), n (rendszertelenül, nem minden évben előforduló), v (ritka- csak néhány évben észlelt). Az
előfordulások kategóriájánál a kérdőjel azt jelenti, hogy az adott fajról adataink hiányosak. Csillaggal az 1989 előtti megﬁgyeléseket
jelöljük (Somateria mollissima: 1988. szeptember 11-e, Balassagyarmat (Nyírjes); Carduelis ﬂammea: 1978. január 2-4-e, Ipolyszög).
A táblázatban továbbá az Ipoly mindkét oldaláról származó gyűrűzési adatokat is közöljük. A Poiplie KMT adatai az 1989 és 2010
közötti (A.K. 1989–2010, D.K. 2003–2010, J. Lengyel/J.L. 1997–2001), a HUDI10008 Ipoly völgye adatai pedig az 1955 és 2010
közötti időszakból származnak. A tudományos elnevezések ill. a rendszertan az IOC 2.6 v ajánlását követi (Gill a Donsker 2010).

LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
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Clangula hyemalis
Bucephala clangula
Mergellus albellus
Mergus merganser
Gavia stellata
Gavia arctica
Tachybaptus ruﬁcollis
Podiceps grisegena
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardea alba
Egretta garzetta
Microcarbo pygmeus
Phalacrocorax carbo
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Milvus milvus
Milvus migrans
Haliaeetus albicilla
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter nisus
Accipiter gentilis
Buteo buteo
Buteo lagopus
Aquila pomarina
Aquila heliaca
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco cherrug
Falco peregrinus
Otis tarda
Rallus aquaticus
Crex crex
Porzana parva

Tv, Zv
Tp, Zp
Tv
Tv-n, Zv-n
Tv
Tv
Hp, Tp, Zp
Tn-v, Zv
Hp, Tp, Zv
Hv,Tn
Tp
Hp, Tp
Tv
Hv, Tp
Hp, Tp
Hv, Tp
Tv
Hp, Tp, Zp
Tn
Tp, Zp
Tn
Tv
Tp, Zp
Tn-p
Tp
Tv
Tv
Tv
Tv
Hp, Tp
Tp, Zp
Hv, Tp-n
Hv, Zp
Hv, Zp
Hp, Zp
Tn, Zn
Tn-p
Tv
Hp, Zp
Tp
Tp, Zp-n
Hp, Tp
Tv, Zv
Hp, Tp, Zn
Hp, Tp
Hn, Tp
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Tp, Zp
Tv
Tv, Zv
Tv
Hp, Tp, Zp
Tv, Zv
Hp, Tp, Zv
Hv,Tn
Tp
Hp, Tp
Tv
Tv
Hn, Tp
Hp, Tp
Hv-p, Tp
Tv
Hp, Tp, Zp
Hv, Tn
Hp, Tp, Zp
Hv, Tn
Tv
Tp, Zp
Tn-p
Hv, Tp
Tv
Tv
Tv
Tv
Hp, Tp
Tp, Zp
Tv
Hv, Tn-p
Hn, Zp
Hn, Zp
Hp, Zp
Tn, Zn
Tv
Tn, Zv
Hn, Zp
Hv, Tp
Tp, Zn-p
Hp, Tp
Tn
Tv, Zv
Tv
Hp, Tp, Zn
Hp, Tp
Hn, Tp

1

1

2

11

11

25
25

2

2

2
29

2
31

17

17

1
1

1
1

3

4
1
2
1

7
1
5

7
1

1

15
21
32

3

3

1

1

25
36

8
1
7
16
21
32

1
6

1

45

4

4

2

3

5

1

6

9
3

IUCN 2009 STATUS

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED SK + HU

# SPÄTNÝCH
ODCHYTOV /
RETRAPPED HU

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED HU

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED SK

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY J.L.

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY D.K.

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY A.K.

CHVÚ IPOLY
VÖLGYE / IPOLY
VÖLGYE SPA

CHVÚ POIPLIE /
POIPLIE SPA

DRUH /
SPECIES

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
NT
LC
LC
VU
LC
VU
LC
LC
LC

Teremtete CHVÚ Poiplie
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IUCN 2009 STATUS

1
3

1
2
4

18

2

20

4

4

2
6

2
10

1
19

1
19

1

1
20

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
NT
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

1
1
1

5

11

2

3

# SPÄTNÝCH
ODCHYTOV /
RETRAPPED HU

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED SK + HU

Tn?
Tv?
Tv
Tv
Tv
Tp
Tn-p
Tn-v
Tp
Hp, Zp

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED HU

Tp, Zn-v
Tn-p
H?, Tp, Zv
Tn-v
Tv
Tp, Zv
Tp
Hn-v, Tp
Tv-n
Tp
Tp, Zn
Tp
Tv
Tp
Tv
Tv
Tn
Tn
Tv-n
Tp
Tv
Tp
Tv
Tp, Zn
Tn
Tv
Tp, Zn

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED SK

Hp, Tp, Zv
Tp
Tv
Tn
Hp, Tp

1
1
1

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY J.L.

Hp, Tp
Hp, Tp, Zv
Hp, Tp, Zv
Tp
Tv
Tv
Hp, Tp, Zv
Tp
Tv
Tn
Hp, Tp
Tp
Tn, Zn-v
Tv
Hv, Tp, Zv
Tn
Tn
Tp, Zv
Tn
Hn, Tp
Tv
Tp
Tp, Zn
Tp

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY D.K.

Hp, Tp
Hp, Tp, Zv
Hp, Tp, Zv
Tp
Tv

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY A.K.

CHVÚ IPOLY
VÖLGYE / IPOLY
VÖLGYE SPA

Porzana porzana
Gallinula chloropus
Fulica atra
Grus grus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Vanellus vanellus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Charadrius hiaticula
Charadrius dubius
Scolopax rusticola
Lymnocryptes minimus
Gallinago media
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Xenus cinereus
Actitis hypoleucos
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Limicola falcinellus
Philomachus pugnax
Phalaropus lobatus
Chroicocephalus ridibundus
Hydrocoloeus minutus
Ichthyaetus melanocephalus
Larus canus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus michahellis
Larus fuscus
Hydroprogne caspia
Sternula albifrons
Sterna hirundo
Chlidonias hybrida
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Columba livia

CHVÚ POIPLIE /
POIPLIE SPA

DRUH /
SPECIES

3

3

2
5
26

2
5
26

11

11

11

5

5

5

Tp

9
5

9
5

9
5

Tp

1

1

1

2
4
20

1
2

Tp

Hv, Tp, Zn
Tv
Tv
Tn, Zn
Tv
Tn
Tn

4

1

Tv
Tv
Tn
Tv
Tn
Hp, Zp

46

1
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Hp, Zp
Hp, Zp
Tv
H?, Tp
Tv
Hp, Zp
Hp, Tp
Hn, Tp
Hp, Tp
Hp, Zp
Hp, Zp
Hp, Zp
Hp, Zp
H?, Zp
Hp, Zp
Zp
Hp, Tp
Hp, Tp
Tp, Zp
Hp, Tp
Hp, Zp
Hp, Zp
Hp, Tp, Zp
Hp, Tp, Zp
Hp, Zp
Hp, Zp
Tn, Zn
Hp, Zp
Zn
Zn
Hp, Zp
Hp, Zp
Hp, Tp
Hv, Tp
Hp, Zp
Tp
Hp, Tp
Hp, Tp
Hp, Tp
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1
8

11
8

42

3

1

1
23
3

23
3

39
18

31

1

5
1
1
2
2
2

2
1
64
29
1
2
5
3

1
48
1

2
1

71
18
5
1
1
2
3

1

16
29

56
8

4
3

4
19
3
1
1
23

25
2
11
18
4
2
4
62
1
7

1
8

1
1

1

4

221

4

2
21
38
3
1

1

1
8

15
16
1

21
213

27

27

2
18
58

17
18
81
1

19
56

47

7

2

40
271

6
113
1
44
201
291
206
201
1
6
696
667

4
75
8
3
1
2
46
3

96
20
11
23
5
3
6
65
1
9
1
285
29
3
23
43
6
1
1
8

12

8
8
7
9

3

6
140
1
44
218
309
287
202
1
6
736
936

IUCN 2009 STATUS

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED SK + HU

# SPÄTNÝCH
ODCHYTOV /
RETRAPPED HU

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED HU

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED SK

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY J.L.

Hv, Tp, Zp
Hp, Tp, Zv
Hp, Tp
Hp, Zp
Hp, Tp
Hn, Zn
Hv
Hn, Zp
Tv
Hn, Zn
Hp, Zp
Tv
Hn, Tp
Tp
Hv, Tv
Hp, Zp
Hp, Tp
Hn, Tp
Hp, Tp
Hp, Zp
Hp, Zp
Hn, Zn
Hp, Zp
Hn, Zp
Hp, Zp
Zp
Hp, Tp
Hp, Tp
Hv, Tp, Zp
Hp, Tp
Hp, Zp
Hp, Zp
Tv
Hp, Tp, Zp
Hp, Tp, Zp
Hp, Zp
Hp, Zp
Tn, Zn
Hp, Zp
Zn
Zn
Hp, Zp
Hp, Zp
Hp, Tp
Hn, Tp
Hp, Zp
Tp, Zn
Hp, Tp
Hp, Tp
Hp, Tp

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY D.K.

Hv, Tp, Zp
Hp, Tp, Zv
Hp, Tp
Hp, Zp
Hp, Tp
Hp, Zp
Hn
Hn, Zp

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY A.K.

CHVÚ IPOLY
VÖLGYE / IPOLY
VÖLGYE SPA

Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Strix aluco
Strix uralensis
Athene noctua
Asio otus
Asio ﬂammeus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Coracias garrulus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla
Dendrocopos minor
Dendrocopos medius
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos major
Dryocopus martius
Picus viridis
Picus canus
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius excubitor
Oriolus oriolus
Garrulus glandarius
Pica pica
Nucifraga caryocatactes
Coloeus monedula
Corvus frugilegus
Corvus cornix
Corvus corax
Bombycilla garrulus
Poecile palustris
Poecile montanus
Periparus ater
Parus major
Cyanistes caeruleus
Remiz pendulinus
Panurus biarmicus
Galerida cristata
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rustica

CHVÚ POIPLIE /
POIPLIE SPA

DRUH /
SPECIES

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Teremtete CHVÚ Poiplie
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64
46
62

3
36
10
4
2
10
17

6
19

1

1

13
69
24
2
7

19
88
24
3
7

10

81

91

61
72

2
10
6

3

1

10

1
6
44
114
90
9

1
18
33
8
1

IUCN 2009 STATUS

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED HU

9

# SPÄTNÝCH
ODCHYTOV /
RETRAPPED HU

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED SK

6
19

21
40
10
70
7
49
1
412
116
134
3
22
21
61
252
27

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY J.L.

134
29
120
468
16
342
4
1795
1409
589
25
24
84
388
1131
163
59
118
125

18

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED SK + HU

Hp, Zp
Hp, Zp
Hv, Tp, Zp
Hp, Tp

39
40
10
70
7
60
1
486
162
202
3
22
24
100
262
31
2
71
90

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY D.K.

Hp, Tp
Hp, Zp
Hn, Tp
Hp, Tp
Hv, Tp
Hp, Tp
Hv, Tv
Hp, Tp
Hp, Tp
Hp, Tp
Hn, Tp
Hp, Tp
Hp, Tp
Hp, Tp
Hp, Tp
Hp, Tp
Hp, Tp
Hp, Tp
Hp, Tp
Tn
Tp, Zp
Hp, Zp
Hp, Zp
Hn, Zp
Hp, Zp
Tv
Hp, Tp, Zn
Tv
Hp, Zp
Hv, Tp, Zp
Tp, Zn
Hp, Tp, Zn
Hv, Zn
Hp, Tp, Zp
Tn
Tp
Hp, Tp
Hp, Tp, Zn
Tn
Hp, Tp
Hp, Tp
Hn, Tp
Hp, Tp
Tp
Hv, Tp

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY A.K.

Delichon urbicum
Hp, Tp
Aegithalos caudatus
Hp, Zp
Phylloscopus trochilus
Hp, Tp
Phylloscopus collybita
Hp, Tp
Phylloscopus sibilatrix
Hn,Tp
Acrocephalus arundinaceus
Hp, Tp
Acrocephalus melanopogon
Tv
Acrocephalus schoenobaenus
Hp, Tp
Acrocephalus scirpaceus
Hp, Tp
Acrocephalus palustris
Hp, Tp
Hippolais icterina
Hp, Tp
Locustella naevia
Hp, Tp
Locustella ﬂuviatilis
Hp, Tp
Locustella luscinioides
Hp, Tp
Sylvia atricapilla
Hp, Tp
Sylvia borin
Hp, Tp
Sylvia nisoria
Hp, Tp
Sylvia curruca
Hp, Tp
Sylvia communis
Hp, Tp
Regulus ignicapilla
Tn
Regulus regulus
Tp, Zp
Troglodytes troglodytes
Hp, Zp
Sitta europaea
Hp, Zp
Certhia familiaris
Hp, Zp
Certhia brachydactyla
Hp, Zp
Pastor roseus
Tv
Sturnus vulgaris
Hp, Tp, Zv-n
Turdus torquatus
Turdus merula
Hp, Zp
Turdus pilaris
Hp, Tp, Zp
Turdus iliacus
Tp, Zn
Turdus philomelos
Hp, Tp, Zn
Turdus viscivorus
Hv, Zn
Erithacus rubecula
Hp, Tp, Zp
Luscinia svecica
Tn-p
Luscinia luscinia
H?, Tp
Luscinia megarchynchos
Hp, Tp
Phoenicurus ochruros
Hp, Tp, Zn
Phoenicurus phoenicurus
Tp?
Saxicola rubetra
Hp, Tp
Saxicola rubicola
Hp, Tp
Oenanthe oenanthe
Hv, Tp
Muscicapa striata
Hp, Tp
Ficedula hypoleuca
Tp
Ficedula albicollis
Hn, Tp
Cinclus cinclus
Zv
Passer domesticus
Hp, Zp
Passer montanus
Hp, Zp
Prunella modularis
Hp, Tp, Zp
Motacilla ﬂava
Hp, Tp

CHVÚ IPOLY
VÖLGYE / IPOLY
VÖLGYE SPA

CHVÚ POIPLIE /
POIPLIE SPA

DRUH /
SPECIES

173
69
130
538
23
402
5
2281
1571
791
28
46
108
488
1393
194
61
189
215

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

2

27
4

29
4

244
18

8
1

273
22

1

42

43

2

102
9
10
69
39

102
9
10
102
39

155
8
735
12
21
263
282
6
29
179
15
52
32
15

6
23

4
24

10
47

1

11
14
9

11
14
10

112
8
633
3
11
161
243
6
19
132
15
41
18
5

49
32
61

1
5
76
49

31

24

24
32
47

14

48

2

1

12

10
7

1
2
2

1
54
108
110
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4
63

6

6

53

1

1
63
32
2
129
8
37

167
489
44
1417
149
210
21

2
5
1
7

4

1
63
32
2
125
8
33

3

12

15

6

6

162
4
21

Hp, Zp

Hp, Zp

21

21

238

Hp, Tp, Zp
Hp, Zp
Hp, Tp, Zp
Tv, Zv

34
119

34
166

172
465

44

3

IUCN 2009 STATUS

1
34

Hp, Tp, Zp
Hp, Zp
Hp, Tp, Zp
Tv

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED SK + HU

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED HU

1
24

5
97

177
4
27

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

3

259

LC

9

206
628

LC
LC
LC
LC

# SPÄTNÝCH
ODCHYTOV /
RETRAPPED HU

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED SK

Zv
Hp, Zp
Tn, Zn
Zp

10

4

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY J.L.

Tn, Zv
Hp, Tp, Zv
Hv, Tv
Tp, Zn
Hn, Tp
Tv
Tv
Hp, Zp
Tp, Zp
Hp, Tp
Hp, Zp
Tp, Zp
Hp, Zp
Zv*
Zv
Hp, Zp
Tn, Zn
Zp

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY D.K.

Tp, Zv
Hp, Tp, Zv
Tv
Tp, Zn
H?, Tp
Tn
Tp
Hp, Zp
Tp, Zp
Hp, Tp
Hp, Zp
Tp, Zp
Hp, Zp

# KRÚŽKOVANÝCH /
RINGED BY A.K.

CHVÚ IPOLY
VÖLGYE / IPOLY
VÖLGYE SPA

Motacilla cinerea
Motacilla alba
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Anthus cervinus
Anthus spinoletta
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Carduelis carduelis
Carduelis ﬂammea
Carduelis ﬂavirostris
Carduelis cannabina
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes
coccothraustes
Emberiza calandra
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Plectrophenax nivalis

CHVÚ POIPLIE /
POIPLIE SPA

DRUH /
SPECIES

1

59
1
230
521
46
1546
157
247
21

3.3 Kritériové druhy

3.3 Kritérium fajok

CHVÚ Poiplie bolo vyhlásené na ochranu a udržanie
priaznivého stavu 15 druhov vtákov, ktoré sú dominantne viazané na vodný habitat a na otvorený habitat poľnohospodárskej krajiny. V nasledujúcej kapitole prezentujeme súborné poznatky o kritériových
a niektorých ďalších druhoch pre slovenskú časť
Poiplia. Na vytvorenie lepšej predstavy o situácii pre
tieto vybrané druhy vtákov na oboch stranách rieky
Ipeľ však uvádzame v hlavičkách druhov populačné
charakteristiky aj za priľahlé maďarské územie, ktoré
plošne takmer úplne korešponduje s maďarským
chráneným vtáčím územím HUDI10008 Ipoly völgye.

A Poiplie KMT 15 madárfaj védelme és kedvező állománya megőrzésének céljából jött létre; azon fajok
érdekében, amelyek főként a vízi élőhelyekhez és
a nyitott mezőgazdasági tájhoz kötődnek. A következő
fejezetben tesszük közzé az Ipoly mente szlovákiai oldalán a kritérium- és egyéb fajokról szerzett ismereteinket. Ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk az Ipoly folyó
mindkét oldalán előforduló kiválasztott madárfajokról,
az egyes fajleírások fejlécében a magyarországi populációs jellemzőket is ismertetjük. Ez a terület csaknem
azonos a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-vel.
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Bučiačik močiarny
Ixobrychus minutus
Törpegém

Obr. 31. Bučiačik močiarny (31.5.2010, Veľká nad Ipľom)
Fig. 31. Little Bittern (31.5.2010, Veľká nad Ipľom)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 3
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2010):
neurčený / nincs meghatározva
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
8–16
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 11–16

A törpegém a Poiplie Különleges Madárvédelmi Terület
rendszeres, de változó számú fészkelője. A területen
rendszeresen átvonul (tavasszal a legkorábbi észlelése
2001. május 1-je, ősszel a legkésőbbi előfordulása 2009.
szeptember 16-a). Náddal és gyékénnyel benőtt, mocsaras jellegű vízi élőhelyeken költ (pl. az Ipolykéri mocsár/ PR Kiarovský močiar, Pástok/ PR Ipeľské hony),
folyóvizek, víztározók mocsaras partszakaszai mentén,
de a növényzettel benőtt kavicsbányákban is (pl. Vilke/
Veľká nad Ipľom).
Már Malesevics (1892) említi a fajt Galsánál
(Holiša), Ipolynyitrán (Nitra nad Ipľom) és Terbelédnél
(Trebeľovce). Salaj (1979) tesz említést előfordulásáról
a költési időszakban Galsa (Holiša) mellett az 1965ös és 1973-as években. Rendszeres költőhelye (kb. 1992
óta) a Vilke (Veľká nad Ipľom) melletti halastavak, ill.
kavicsbánya, ahol az egész Ipoly mentén valószínűleg
a legnagyobb számban költ – 1-4 pár. További, viszonylag rendszeres költőhelyei a Tesmag (Tešmák) melletti
mocsarak (1-2 pár), Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie)
környéke (1-2 pár), a Losonc (Lučenec) melletti béteri
mocsár, az Ipolykéri mocsár (Kiarov; 2-3 pár), az Ipoly
folyó partmenti növényzete, Szécsénkovácsi (Kováčovce)
melletti kubikgödrök, a Rapphoz (Rapovce) közeli
halastó és a PR Dálovský močiar védett terület. Fészkét

V CHVÚ Poiplie je bučiačik typickým a pravidelným
hniezdičom avšak s kolísavou početnosťou. Územím
pravidelne tiahne v jarnom (najskôr registrovaný
1.5.2001) aj v jesennom období (najpozdnejší
údaj 16.9.2009). Hniezdne prostredie predstavujú
mokrade močiarneho charakteru s trsťou alebo
pálkou a otvorenou vodnou hladinou (napr. PR
Kiarovský močiar, PR Ipeľské hony), močaristé
brehy pozdĺž riečneho toku alebo vodnej nádrže,
a sekundárne aj zarastajúce vyťažené štrkoviská
(napr. Veľká nad Ipľom).
Už Malesevics (1892) spomína výskyt druhu
v Holiši, Nitre nad Ipľom a Trebeľovciach. Salaj
(1979) udáva výskyt v hniezdnej dobe z rokov 1965
a 1973 z Holiše. Dlhoročnou hniezdnou lokalitou
(min. od roku 1992) sú rybníky/štrkoviská pri
Veľkej nad Ipľom, kde hniezdi v rámci celého Poiplia pravdepodobne v najvyššom počte 1–4 párov.
Ďalšími pomerne pravidelnými hniezdnymi lokalitami sú močiare pri Tešmáku (1–2 páry) a v okolí
Ipeľského Predmostia (1–2 páry), močiar Béter pri
Lučenci, PR Kiarovský močiar (2–3 páry), pieskové
jamy a pobrežná vegetácia Ipľa pri Kováčovciach
(1–2 páry), rybník pri Rapovciach, a PR Dálovský
močiar. Hniezda sú umiestnené v pobrežných po-
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rastoch krovitých vŕb, potom v pálke a v trsti. Ako
zaujímavosť možno spomenúť umiestnenie hniezda
na nižšej stromovej vŕbe vo výške 2,6 metra nad brehom v močiari Béter (Kerestúr a Mojžiš, 2008) – vo
väčšine prípadov, kedy druh hniezdi v drevinovom
poraste, hniezdi totiž do 2 metrov nad vodnou hladinou. Obsadzuje aj lokality intenzívne využívané
ľuďmi (napr. Rapovce, Veľká nad Ipľom, Kováčovce).
Hniezdenie v pobrežnej vegetácii viacerých úsekov
Ipľa je zatiaľ málo preskúmané.
Druh je ohrozený prerastaním a zazemňovaním
močiarnych biotopov (vrátane všetkých PR močiarneho charakteru v CHVÚ). Naopak pozitívnym
javom je pre tento druh zarastanie vyťažených
štrkovísk a okolia vodných plôch močaristou vegetáciou.

a partmenti bokros füzesekre, továbbá gyékényesbe és
nádasba rakja. Érdekességként említhetjük az alacsonyabb fűzfán talált fészkét 2,6 m magasban a béteri
mocsárban (Kerestúr a Mojžiš, 2008) – a fűzbokrokon
elhelyezett fészkeket általában a víz szintje fölött 2 méter magasságig építi. Az ember közelségében található
élőhelyeket is elfoglalja (pl. Rapp/Rapovce, Vilke/Veľká
nad Ipľom, Szécsénkovácsi/Kováčovce). Fészkelése az
Ipoly több szakaszán a mai napig nincs feltérképezve.
A fajt a mocsaras élőhelyek kiszáradása, túlzott
benövése és feltöltése veszélyezteti (a KMT-n található mocsaras jellegű természetvédelmi területeket
is beleértve). Pozitív jelenségnek számít viszont a faj
szempontjából a kavicsbányák és környékük fokozatos
elmocsarasodása.

Obr. 32. Bučiačik močiarny (13.5.2010, Veľká nad Ipľom)
Fig. 32. Little Bittern (13.5.2010, Veľká nad Ipľom)

Obr. 33. Hniezdo bučiačika močiarneho (3.7.2008, Rapovce)
Fig. 33. Nestling Little Bitterns (3.7.2008, Rapovce)
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Bocian biely
Ciconia ciconia
Fehér gólya

Obr. 34. Bocian biely (28.4.2010, Ipeľské Predmostie)
Fig. 34. White Stork (28.4.2010, Ipeľské Predmostie)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 2
Populačný trend VVÚ Poiplie (1995–2009) / Populációs trend a Poiplie FM-en (1995–2009):
mierny pokles / enyhén csökkenő
Počet hniezdnych párov VVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie FM-en (1989–2010):
40–55
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 30–47

Az Ipoly mente falvainak rendszeres és nélkülözhetetlen
fészkelője. Mivel az községeket kihagyták a KMT eredeti javaslatából, ez jelentősen befolyásolta az itt élő
állomány nagyságát. A párok csak elenyésző része fészkel a falvakon kívül, ezért csak az FM területén költők
számát tüntetjuk fel. Salaj (1979) közönséges fajként
említi, 1987-ben megjelent művében pedig a meliorációk
következtében már csökkenő állományúként jellemzi.
A fehér gólya rendszeresen átvonul a területen.
A legkorábbi tavaszi észlelése 2001. március 13-a,
az őszi vonuláskor a legkésőbbi előfordulása 2001.
szeptember 28-29-e. Érdekességnek számít egy példány
késői megﬁgyelése 2001. november 5. és 7. között Vilke
(Veľká nad Ipľom) mellett. A legnagyobb gólyacsapatot
2009. aug. 24-én Losonc (Lučenec) mellett észlelték –
kb. 70 példányból állt.
A községek többségében 1-2 pár költ, évente több
fészek viszont rendszeresen üres marad. A nagyobb
költőállományú falvak közé tartozik: Bussa/Bušince
(1995-ben 15, 1996-ban 12, 2002-ben 5 elfoglalt fészek,
Kušík & Fulín 2003; 2010-ben 5 fészek, Kušík in litt.),
Szécsénkovácsi/Kováčovce (4-6 fészek), Ipolyhídvég/
Ipeľské Predmostie (3-6), Tesmag/Tešmák (2-5), Miksi/
Mikušovce (3-7) és Rapp/Rapovce (2-4). Fészkét kéményekre, műfészekalátétellel ellátott villanyoszlopokra

Je pravidelným a neodmysliteľným hniezdičom
obcí Poiplia. Vylúčenie obcí z návrhu CHVÚ
výrazne zasiahlo početnosť druhu oproti pôvodnému plošnému návrhu a keďže len minimum párov
hniezdi mimo obcí uvádzame tu len počet párov vo
VVÚ. Salaj (1979) o ňom píše ako o obyčajnom
druhu, no už v práci z roku 1987 ho v dôsledku meliorácií klasiﬁkuje ako ubúdajúci druh.
Bocian pravidelne územím migruje. Najskorší
záznam z jari je z 13.3.2001, z jesenného ťahu je
najneskoršia registrácia 28–29.9.2001. Zaujímavým je neskoré pozorovanie 1 ex z 5–7.11.2001 pri
Veľkej nad Ipľom. Najpočetnejší kŕdeľ bol zistený
24.8.2009 pri Lučenci – odhadom 70 ex.
Vo väčšine obcí hniezdia min. 1–2 páry, pravidelne sú však viaceré hniezda v obciach neobsadené.
Obce s dlhodobo početnými hniezdnymi pármi sú
Bušince (v roku 1995 bolo 15 obsadených hniezd,
v r. 1996 celkom 12, v r. 2002 celkom 5, Kušík a Fulín
2003, v r. 2010 celkom 5, Kušík in litt.), Kováčovce
(4–6 hniezd), Ipeľské Predmostie (3–6), Tešmák (2–
5), Mikušovce (3–7), alebo Rapovce (2–4). Hniezda
sú umiestnené na komínoch budov (s podložkou
alebo bez), stĺpoch elektrického vedenia (EV), na
stĺpoch EV s umelou hniezdnou podložkou (UHP),
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vagy tartóoszlopokra helyezi. A Nagykürtösi (Veľký
Krtíš) járásban visszaszorulóban van a villanyoszlopokon való fészekrakása (Fulín a Kušík 2010). Erősebb
állománycsökkenése érzékelhető 1995-től Bussán
(Bušince) és Kalondán; Tőrincsből (Trenč) 2001-től
mint fészkelő eltűnt (1994-ben 2 pár fészkelt, legutoljára
2000-ben 1 pár). Általánosságban is a költőállomány
enyhe csökkenése tapasztalható (Fulín a Kušík 2010,
33. ábra). Egyes községekben és a terület néhány részén
viszont a költőpárok száma megnövekedett (pl. Rappon
2-ről 4 párra). A kirepült ﬁókák legnagyobb számát egy
fészekre számítva Fülekkovácsiban/Fiľakovské Kováče
(1999, 2000), Galsán/Holiša (2009) és Terbeléd – Lázipusztán/Trebeľovce - Láza (2000) észlelték: öt ﬁókát.
A tájváltozások közül a fajt leginkább a mocsarak
lecsapolása és ezek mezőgazdasági területté való átalakítása veszélyezteti, valamint a vizenyős ártéri rétek
és legelők zsugorodása. Továbbá a rágcsálóirtószerek,
a gyomirtók, rovarirtó szerek (inszekticid) használata
a mezőgazdaságban, a villanyvezetékek okozta pusztulás. A ﬁókák magas arányú veszteségét pedig a rossz
időjárás okozza. Sok helyen a villanyoszlopokon való
fészkelés jelent gondot. Ez műfészkek kihelyezésével,
a fészkek áthelyezésével különoszlopokra vagy a fészkelést gátló akadályok felszerelésével oldható meg. A belterületeken a ﬁókák ürüléke okozta szennyezés lehet
problematikus. Említésre méltó, hogy a felnőtt madarak saját lábukra való ürítéssel a forró nyári napokon
testhőmérsékletüket csökkentik.

a na samostatných stĺpoch s UHP. V okrese Veľký
Krtíš je badateľný pozitívny trend ústupu hniezdenia bocianov na stĺpoch EV (Fulín a Kušík 2010).
Od roku 1995 došlo k silnejšiemu ústupu hniezdnych párov v Bušinciach alebo Kalonde; v Trenči
hniezdisko zaniklo úplne – bociany biele tu nehniezdia od roku 2001 (v roku 1994 hniezdili ešte 2 páry,
naposledy v roku 2000 1 pár). Aj vo všeobecnosti
došlo pre druh na území k miernemu poklesu
hniezdnej populácie (Fulín a Kušík 2010, obr. 35).
V niektorých obciach a častiach územia však počet
hniezd aj narástol (napr. Rapovce z 2 na 4 páry).
Najvyšší počet vyvedených mláďat na 1 hniezdo
bol zaznamenaný vo Fiľakovských Kováčoch (1999,
2000), Holiši (2009), Trebeľovciach – Láze (2000),
a v Kosihách nad Ipľom (2007) – po päť mláďat.
Zo zmien v krajine ho ohrozuje najmä vysušovanie
mokradí a ich premena na poľnohospodársku pôdu,
a takisto aj úbytok vlhkých nivných lúk a pastvín.
Ďalej je to používanie rodenticídov, insekticídov
a pesticídov v poľnohospodárstve, úmrtnosť na elektrických vedeniach, a pre mláďatá najmä nepriaznivé počasie v hniezdnom období. Problematické
je stále na niektorých lokalitách aj hniezdenie na
funkčných stĺpoch EV – rieši sa inštalovaním UHP,
prekladaním hniezd na samostatné stĺpy s UHP,
alebo inštalovaním zábran proti hniezdeniu. V intravilánoch obcí je problematickým v niektorých prípadoch znečisťovanie okolia pod hniezdnom výkalmi
mláďat. Tu tiež treba spomenúť, že hoci aj samotné
dospelé vtáky môžu niekedy pôsobiť nečistotne,
kalenie na vlastné nohy je u nich účinnou adaptáciou na zníženie telesnej teploty počas horúcich dní.

Obr. 35. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych párov bociana bieleho na vybraných lokalitách Poiplia,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 35. Population trend of White Stork breeding pairs in selected sites of the Poiplie SPA; error bars are standard errors.
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Kaňa močiarna
Circus aeruginosus
Barna rétihéja

Obr. 36. Dospelý samec kane močiarnej (11.4.2010, Malý Kiarov)
Fig. 36. An adult male Western Marsh Harrier (11.4.2010, Malý
Kiarov)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
non-SPEC
Populačný trend pre CHVÚ Poiplie (1997–2009) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1997–2009):
mierny nárast / enyhén növekvő
Počet hniezdnych párov pre CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
11–16
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 11–15

Rendszeresen költ az egész terület mocsaras élőhelyein,
időnként a náddal benőtt laposokban is (pl. Ipolybalog/
Balog nad Ipľom). Salaj (1979, 1987) mint költőfajt Miksi
(Mikušovce) és Panyidaróc (Panické Dravce) mellől említi,
ahol már 1956-tól észlelte.
Az Európa északi részén költő egyedek ugyan hosszú
távú vonulók és Afrikában telelnek. A nemrégi telemetriai
kutatások azt mutatják, hogy e populáció ﬁatal madarainak nagy része Európa déli vidékein tölti a telet. Az Ipoly
mentén a faj rendszeresen átvonul (tavasszal a legkorábbi
adata 2001. március 17-e és 18-a, 2000. márc. 19-én pedig
egy hím és egy tojó volt megﬁgyelve Ipolykér/Kiarov mellett;
ősszel a legkésőbbi adata 1999. okt. 17-e, Vilke/Veľká nad
Ipľom mellett). Annak ellenére, hogy fészkelőállománya
a KMT-n évente változó, az egész európai elterjedési területen enyhén növekszik (37. ábra). A faj állományának
ingadozása az Ipoly szlovákiai ill. magyarországi oldalán
a fészkelőhelyek váltogatásával magyarázható. A fészkelő
madarak táplálékszerzés céljából az Ipoly folyó mindkét
partján található réti és mezei élőhelyeket látogatják.
Fészkelőállománya az Ipoly mentén Ipolynyitra (Nitra
nad Ipľom) és Ipolyvarbó (Vrbovka) között a 2005-2010es időszakban kilenc párra volt becsülhető. Fészkelőhelyek:
béteri mocsár (2 pár), Dályópusztai Mocsarak Természeti

Pravidelne hniezdi vo vegetácii močiarnych biotopov celého územia, občas i v poľných depresiách
vyplnených trsťou (napr. Balog nad Ipľom). Salaj
(1979, 1987) ho spomína ako hniezdiča z lokalít
Mikušovce a Panické Dravce, kde ich registroval už
od roku 1956.
Hoci jedinci populácií druhu hniezdiaci v severných častiach európskeho areálu sú diaľkoví migranti zimujúci v Afrike, nedávne telemetrické výskumy
ukázali, že veľká časť nedospelých jedincov týchto
populácií zotrváva počas zimy v južných častiach
Európy. Poiplím druh pravidelne migruje (na jar registrovaný najskôr v Kiarove 17.3. 2000 a 18.3.2001;
na jeseň najneskôr 17.10.1999, Veľká nad Ipľom). Aj
napriek určitým medziročným výkyvom početnosť
hniezdnych párov v CHVÚ podobne ako v celom
európskom hniezdnom areáli mierne stúpla
(obr. 39). Výkyvy u nás môžu byť zapríčinené
aj striedavým hniezdením druhu na slovenskej
a maďarskej strane Ipľa. Hniezdiace vtáky využívajú
lúčne a poľné biotopy oboch brehov Ipľa na lov.
Hniezdna populácia v časti Poiplia medzi Nitrou
nad Ipľom a Vrbovkou bola v rokoch 2005–2010
odhadovaná na deväť párov. Jedná sa o lokality Lu-
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Rezervátum/PR Dálovský močiar (1 pár), Bussa/Bušince
(1 pár), Csalár/Čeláre (1 pár), Szécsénkovácsi/Kováčovce
(1 pár), Ipolykéri mocsár (2-3 pár). Tesmag/Tešmák és
Erdőszelestény/Selešťany között 2005-ben a következő
helyeken költött: Tesmag/Tešmák (1-2 pár), Ipolyhídvég/
Ipeľské Predmostie és környéke (2-3 pár), Ipolynagyfalu/
Veľká Ves nad Ipľom (1-2 pár), Ipolybalog/Balog nad
Ipľom (1 pár), Nagycsalomja/Veľká Čalomija (1 pár), Tótgyarmat/Slovenské Ďarmoty (1-2 pár). Mezőgazdasági
területen költését nem bizonyították.
A fajt főként mocsarak és rétek mezőgazdasági területekké való átalakítása veszélyezteti, a szántóföldek vegyszerezése, a költési időszakban pedig a vízszint ingadozása,
ahogy ez 2010-ben is megmutatkozott a tavaszi áradások
idején. Mivel a faj táplálékszerzés szempontjából az alacsony növénytakaróval borított nyílt területhez kötődik,
fontos számára a réti élőhelyek megőrzése és megfelelő
kezelése.

čenec – močiar pri Béteri (2 páry), Malé Dálovce – PR
Dálovský močiar (1 pár), Bušince (1 pár), Čeláre (1
pár), Kováčovce (1 pár), Malý Kiarov – PR Kiarovský
močiar (2–3 páry). Od Tešmáku po Selešťany bol stav
k roku 2005 nasledovný: Tešmák (1-2 páry), Ipeľské
Predmostie a okolie (2–3 páry), Veľká Ves nad Ipľom
(1-2 páry), Balog nad Ipľom (1 pár), Veľká Čalomija
(1 pár), Slovenské Ďarmoty (1-2 páry). Hniezdenie
v monokultúrach polí zistené nebolo.
Druh je ohrozený hlavne premenou mokradí
a lúk na poľnohospodársku pôdu, chemizáciou agrocenóz a značnými výkyvmi výšky vodnej hladiny
počas hniezdneho obdobia – ako napríklad počas
jarných záplav v roku 2010. Keďže druh je potravne viazaný na otvorenú krajinu s nízkou vegetáciou, dôležitým faktorom je zachovanie a podpora
lúčnych ekosystémov.

Obr. 37. Dospelý samec kane močiarnej (25.4.2010, Ipeľské
Predmostie)
Fig. 37. An adult male Western Marsh Harrier (25.4.2010,
Ipeľské Predmostie)

Obr. 38. Odchytená a okrúžkovaná samica kane močiarnej
(22.7.2006, Béter, Lučenec)
Fig. 38. A ringed female Western Marsh Harrier (22.7.2006,
Béter, Lučenec)

Obr. 39. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych párov kane močiarnej na vybraných lokalitách Poiplia,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 39. Population trend of Western Marsh Harrier breeding pairs in selected sites of the Poiplie SPA; error bars are standard errors.
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Prepelica poľná
Coturnix coturnix
Fürj

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 3
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2010):
neurčený / nincs meghatározva
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
30–50
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 15–25

A fürj az Ipoly mentének rendszeres, bár változó létszámú
költőmadara, ahol főleg a terület mezőgazdaságilag
hasznosított részén gyakori. Míg Malesevics (1892) a
fürjet csak általánosan említi, addig Salaj (1979, 1987)
mint nem túl gyakori, viszont a Losonci medence egész
területén elterjedt fajként. A területről készült későbbi
tanulmányok 1990-től a fürjet a rétek és mezők gyakori
fészkelőjeként jellemzik (lásd az Irodalomjegyzéket ).
A fürj a Poiplie KMT jellegzetes fészkelő madara,
de állománysűrűsége magányos életmódja miatt alacsony. Költő- és vonulási élőhelye a mezőgazdasági
földek (gabonafélék táblái, lucerna, repce), ritkábban
a magasabb füvekkel benőtt nedves (de nem vizes) rétek és legelők. A hívó kakasokat gyakorlatilag az egész
KMT határain belül észlelték. Legnagyobb sűrűségét
Erdőszelestény/Selešťany (1998. jún. 6-án hét hím szólt
egy gabonaföldről Erdőszelestény és Ipolyvarbó között)
és Rapp/Rapovce mellett ﬁgyeltük meg (2001. július 16án négy hím szólt a mezőn Kalonda és Rapp között).
Bizonyos állománycsökkenés a terület keleti részén
mutatkozik, de a trend hitelesebb meghatározásához
kevés adat áll rendelkezésünkre. Tavasszal a legkorábbi észlelése Rapp mellett 2008. április 22-i dátumhoz
fűződik és 2010. április 24-én Kóvár (Koláre) mellett.
Az őszi időszakban legkésőbb 2000. szeptember 24-én

Prepelica je pravidelný, aj keď ﬂuktuujúci, hniezdič
Poiplia, ktorý je charakteristický najmä pre jeho
poľnohospodársku časť krajiny. Kým Malesevics
(1892) prepelicu spomína len všeobecne, Salaj
(1979, 1987) ju charakterizuje ako nehojnú, ale zastúpenú po celej Lučenskej kotline. Neskoršie práce
z územia od roku 1990 prepelicu charakterizujú ako
bežného hniezdiča lúk a polí (viď literatúra).
Prepelica poľná je charakteristickým hniezdičom
v CHVÚ Poiplie, ale jej hustoty sú aj vzhľadom na
solitérny spôsob života väčšinou nízke. Hniezdny,
ale aj ťahový, biotop v súčasnosti predstavujú najmä
agrocenózy (prevažne kultúry obilnín, lucerna,
a repka), menej vlhké (ale nie mokré) lúky a pasienky s vyšším trávnatým porastom. Volajúce samce
boli evidované prakticky vo všetkých katastroch
obcí CHVÚ. Najvyššiu hustotu sme zaznamenali pri
Selešťanoch (26.6.1998 – 7 samcov sa ozývalo z obilného poľa pozdĺž hrádze medzi Selešťanmi a Vrbovkou) a Rapovciach (16.7.2001 – 4 volajúce samce
z polí medzi Kalondou a Rapovcami). V priebehu
rokov je minimálne vo východnej časti územia
badateľný určitý pokles, ale pre spoľahlivejšie stanovenie trendov chýbajú ucelenejšie údaje. Na jar
bol volajúci samec zastihnutý najskôr 22.4.2008
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volt egy példány felriasztva Béter mellett, vizenyős réten.
A faj védelme az Ipoly mentén a fészkelési élőhely
biztosításában a mozaikszerű táj kialakításában (pl.
őszi vetés, a gabona, a lucerna és ugarok váltakozása) és
a mezőgazdasági földek kevésbé intenzív használatában
rejlik. A kultúrnövények, az ugar és a rétek váltakozása
optimális feltételeket nyújt a faj, de a többi mindenevő
számára is, melyek olyan élőhelyet igényelnek, ahol
bőséges a gyomnövénymagok és a gerinctelenek „kínálata“. A táplálékkínálat megcsappanásához nagyban
hozzájárul az inszekticidek és a növényvédő szerek
nagymértékű használata. A mezőgazdasági és gyepterületeken a fürjet a harishoz és más, földön fészkelő fajhoz
hasonlóan az aratás és a kaszálás is veszélyezteti. Ezért
ajánlatos e munkát a kezelt terület közepén kezdeni,
hogy a madaraknak legyen idejük a még kaszálatlan
szélekre menekülni (ugyanis a madarak a lekaszálatlan
részeken inkább megbújnak, minthogy felrepülésükkel
felhívják magukra a ﬁgyelmet).

pri Rapovciach a 28.4.2010 pri Kolároch. Z jesenného obdobia pochádza najpozdnejší záznam
z 24.9.2000, kedy bol jedinec vyplašený z vlhkej
lúky pri Béteri.
Ochrana druhu na Poiplí spočíva najmä v zachovaní hniezdneho biotopu, t.j. rôznorodej mozaikovitej poľnohospodárskej krajiny (napr. mozaika
ozimín, obilnín, lucerny a obnaženej pôdy) a menej
intenzívnym využívaním poľnohospodárskej pôdy.
Tento ale aj ďalšie všežravé vtáky vyžadujú potravný
habitat s dostatkom semien burín a bezstavovcov
a optimálne je preto striedanie poľnohospodárskych
kultúr s úhormi alebo lúkami. K ochudobňovaniu
potravnej ponuky a kontaminácii dochádza aj vplyvom intenzívneho používania insekticídov a herbicídov. Prepelica, podobne ako chrapkáč a ďalšie druhy
hniezdiace na zemi v poľnokultúrach a v trávnatých
porastoch, je ohrozená aj priamou likvidáciou
počas kosby a žatvy. Kosenie a žatva by preto mala
postupovať od stredu k okrajom, kedy majú vtáky
možnosť uniknúť do okrajových častí kosenej plochy (ak je okolie nevykosenej trávy alebo obilia
izolované od najbližšieho vyššieho porastu, vtáky
inštinktívne preferujú ostať ukryté v nevykosenom
ostrovčeku ako by uleteli a prezradili sa tým).

Obr. 40. Hniezdny biotop prepelice poľnej na lúkach pri Horných Podlužanoch (6.6.2010)
Fig. 40. Breeding habitat of Common Quail at the grassland near Horné Podlužany (6.6.2010)
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Chriašť malý
Porzana parva
Kis vízicsibe

Obr. 41. Juvenilný jedinec chriašťa malého (8.9.2010, Béter, Lučenec)
Fig. 41. A juvenile Little Crake (8.9.2010, Béter, Lučenec)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
non-SPECE, resp. SPEC 4
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2010):
neurčený / nincs meghatározva
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
4–14
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010): / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 10–15

A kis vízicsibe elterjedési területét a Palearktisz európai
részének enyhe klímájú alföldi- és sztyeppzónái
alkotják. Legnagyobb állománya a viszonylag közeli
Ausztriában, a Fertőn található, amelyet 12 300–22
000 párra becsülnek. Szlovákiában 1980 és 1999 között
70–150 pár fészkelését feltételezték, főként Nyugat- és
Kelet-Szlovákia síkságain.
Az Ipoly menti előfordulásáról Salaj tesz említést
(1979, 1987), s a Losonci medencében csak ritka átvonulóként említi. Napjainkban a kis vízicsibe az Ipoly
mentén ritka, rendszertelen átvonuló és költőfaj. Ennek
oka valószínűleg az, hogy szűken behatárolt élőhelyet
igényel. Nagyobb kiterjedésű nádasokban él, melyekben
mozaikszerűen váltakozik az élő és az elhalt növényzet
(nád, gyékény, sás) a nyílt vízfelülettel. A viszonylag
állandó vízszintű élőhelyeket kedveli, ahol a víz mélysége 50 cm körüli. A kis vízicsibe érzékeny a vízállás
ingadozására, ezért az Ipoly mentén nem ritkán a mesterséges vízfelületek növényzettel benőtt parti zónájában
is megtalálható, ahol a vízszint állandóbb (pl. a Galábocsi/Glabušovce víztározó a KMT szélén). Az Ipoly
mentén csak néhány helyen költ: az Ipolykéri (Kiarov)
mocsár (2-3 pár) és a Tesmag (Tešmák) melletti mocsár
(0-2 pár), rendszertelenül a PR Ipeľské hony (0-1 pár)
és a PR Cúdenina mocsárban (0-1 pár). A megﬁgyelések

Centrom rozšírenia chriašťa malého sú nížiny s miernou klímou a stepná zóna Európskej časti Palearktu. Najpočetnejšia populácia je známa z relatívne
neďalekého Neziderského jazera v Rakúsku, ktorej
početnosť je odhadovaná na 12300–22000 hniezdnych párov. Na Slovensku sa jeho početnosť v rokoch 1980 až 1999 odhadovala na 70–150 párov,
ktoré sú sústredené zväčša v nížinách západného
a východného Slovenska.
Z minulosti ho z Poiplia uvádza Salaj (1979,
1987), ktorý druh v Lučenskej kotline územia
považoval iba za vzácneho migranta. V súčasnosti
je tento druh na Poiplí vzácnym, pravidelným migrantom, ale nehojným hniezdičom. Dôvodom nízkej hniezdnej početnosti sú pravdepodobne jeho
špeciﬁcké požiadavky na hniezdny habitat. Obýva
rozsiahlejšie trstinové porasty s mozaikovitým rozmiestnením živej a odumretej vegetácie vyčnievajúcej
z vody (trsť, pálka, ostrica) a roztrúsenými miestami voľnej vodnej hladiny. Preferuje lokality
s pomerne stabilnou výškou vodnej hladiny s vodným stĺpcom okolo 50 cm. Na zmeny výšky vodnej hladiny je citlivý a preto sa na Poiplí nezriedka
vyskytuje aj v okrajovom poraste umelých vodných
plôch so stabilnejším vodným režimom (napr. VN
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többsége áprilisi-júniusi időszakból származik. Tavaszi
vonulása április második felében tetőzik, ősszel ritkább
és nehezebben észlelhető. Tavasszal jellegzetes hangja
árulja el, amikor a hím a revírjét védi. Éjjel, de a többi
guvatfélével ellentétben napsütéses időben gyakran szól
napközben is. Ezidáig az Ipoly mentén két madár volt
meggyűrűzve (egy öreg példány az Ipolykéri mocsárban
1990. június 22-én, a béteri mocsárban egy öreg hím
2006. április 25-én).
Az utóbbi évtizedekben állománynagysága az
európai előfordulási területén enyhén csökkent. Ennek fő
oka valószínűleg a költőhelyek megszűnésével függ össze:
a mocsarak lecsapolása, intenzíven művelt területekké
való változtatása, a folyók szabályozása s ezáltal
a holtágak és a partmenti szegélynövényzet eltűnése.
A faj védelme szoros kapcsolatban áll a vonuláskor
használt élőhelyek védelmével. A legfontosabb viszont
azon élőhelyek megmentése és kezelése, ahol a faj
még költ – ennek feltétele főként az állandó vízszint
biztosítása, a mocsarak jellegének megőrzése.

Glabušovce, ktorá je však situovaná mimo CHVÚ).
Na Poiplí hniezdi pravidelnejšie len na niekoľkých
lokalitách: PR Kiarovský močiar (2–3 páry) a močiar
pri Tešmáku (0–2 páry), nepravidelne v PR Ipeľské
Hony (0–1 pár) a PR Cúdenina (0–1 pár). Vačšina
záznamov o jeho výskyte je z apríla–júna. Jarná migrácia vrcholí v druhej polovici apríla, na jeseň je
vzácnejší a ťažšie registrovateľný. Na jar ho prezrádza jeho typický hlas, ktorým samec obhajuje svoje
teritórium, počuteľný počas noci ale aj za dňa počas
slnečného počasia, čím sa líši od ostatných druhov
chriašťov. Doteraz sa krúžkovali v CHVÚ Poiplie 3
jedince (1 adultný jedinec na Kiarovskom močiari,
22.6.1990, a 1 adultný samec na močiari Béter,
25.4.2006, 1 juvenilný jedinec na močiari Béter,
8.9.2010).
V európskom areáli je druhom, ktorého početnosť v posledných desaťročiach mierne klesla. Hlavným dôvodom úbytku je pravdepodobne likvidácia
jeho hniezdnych biotopov: zmena močiarov na
intenzívne obhospodarované agrocenózy, odvodňovanie, zrýchľovanie a upriamovanie vodných
tokov a tým pádom aj zánik mŕtvych ramien a brehových porastov s mokraďovou vegetáciou. Ochrana úzko súvisí aj s ochranou jeho migračných biotopov, ale prioritou by malo byť najmä zachovanie
a manažment biotopov na miestach, kde ešte hniezdi
– najmä udržiavanie stabilnej výšky vodnej hladiny
a zachovanie prirodzených vegetačných pomerov
v močiaroch.

Obr. 42. Samec chriašťa malého (25.4.2006, Béter, Lučenec)
Fig. 42. A male Little Crake (25.4.2006, Béter, Lučenec)
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Chriašť bodkovaný
Porzana porzana
Pettyes vízicsibe

Obr. 43. Juvenilný jedinec chriašťa bodkovaného
(5.8.2005, Béter, Lučenec)
Fig. 43. A juvenile Spotted Crake (5.8.2005, Béter, Lučenec)

SPEC 2004 status:
non-SPECE, resp. SPEC 4
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2010):
neurčený / nincs meghatározva
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
6–34
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 16–20

Európa néhány országában (Ukrajnát is beleértve)
1990-2000 között kb. 20%-os állománycsökkenést
észleltek. Ennek fő oka az élőhelyek eltűnése, a mocsarak
lecsapolása, a vizenyős rétek szántófölddé való átalakítása vagy benövésük. A legjelentősebb beavatkozásra az
Ipoly mente vízgazdálkodásába a múlt század 50-es és
60-as éveiben került sor, valószínűleg ekkor következett
be a legnagyobb mértékű állománycsökkenés is.
A pettyes vízicsibét az Ipoly mentéről már Salaj
említi (1979, 1987) mint vonuló- és valószínű költőfajt.
Napjainkban rendszeres, de kevésbé gyakori átvonuló
és fészkelő. A többi guvatféléhez és más éjjeli fajhoz
hasonlóan állománynagyságának felmérése igényes, nehéz. Leggyakrabban a tavaszi vonuláskor, április felétől
május első napjaiig észlelhetjük. Megfelelő élőhelyeken
néha több példány is előfordulhat egyszerre, főleg a csapadékos években (pl. 12 hím 2005. május 1-jén a PR
Dálovský močiar védett területen), ezek viszont rendszerint a vízszint csökkenésével eltűnnek. Két éjjeli felmérés
alkalmával 2010. július 3-4-én Rárósmúlyad (Muľa)
és Ipolyság (Šahy) között (60 km) 30 hím hívóhangja
volt hallható. A legtöbb madár Ipolykér (Kiarov) és
Ipolyvarbó (Vrbovka) között volt észlelve (7 hím), a PR
Cúdenina területén (7 hím), a Ryžovisko védett területen

V niektorých krajinách Európy (vrátane Ukrajiny)
bol zaznamenaný medzi rokmi 1990 až 2000 pokles
populácie až okolo 20 %, ktorého hlavnou príčinou
je ústup hniezdnych možností odvodňovaním
mokradí, zmenou vlhkých lúk na ornú pôdu alebo
ich zarastanie. V Poiplí radikálne zmeny vo vodnom
režime krajiny prebehli v 50-60. rokoch minulého
storočia, kedy tiež došlo asi aj k najsilnejšiemu
poklesu populácie.
Z Poiplia chriašťa spomína už Salaj (1979,
1987) ako migranta a pravdepodobného hniezdiča.
V súčasnosti je tu pravidelným, avšak menej
početným migrantom a hniezdičom. Metóda monitoringu je náročná podobne ako pri ostatných
druhoch chriašťov a druhoch s nočnou aktivitou.
Najčastejšie je ho možné registrovať počas jarnej
migrácie, ktorá vrcholí od polovice apríla a v prvých
dňoch mája. Vzácne sa môže vo vhodnom biotope
vyskytnúť väčší počet jedincov najmä počas vlhkých rokov (napr. 12 volajúcich samcov 1.5.2005
v PR Dálovský močiar), ktoré ale po poklese vodnej hladiny zvyčajne zmiznú. Počas dvoch nocí
cieleného sčítania druhu bolo 3.-4.7.2010 medzi
obcami Rároš a Šahy (60 km) registrovaných 30
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(4 hím), Tesmag környékén (3 hím). Az őszi vonuláskor
ritkább, ennek oka a megfelelő élőhelyek beszűkülése:
az alkalmi vízfelületek és mocsarak legnagyobb része
ebben az időszakban már víz nélküli. A faj a fészkeléskor és vonuláskor mocsarak környékét, a vizes réteket,
de a községek szélén található nedves területeket (pl.
Bussa/Bušince, Petőpuszta/Peťov vagy Erdőszelestény/
Selešťany) vagy a csatornák, patakok füves partjait (pl.
Rárósmúlyad/Muľa) részesíti előnyben. A pettyes vízicsibe a többi guvatfajjal ellentétben nem kötődik olyan
erősen a nyílt vízfelületekhez és a sekélyvizű élőhelyeket
főleg táplálékszerzésre használja. Állománya az Ipoly
mentén erősen ingadozik, nagyságát főleg az időjárás
befolyásolja, leginkább a tavaszi csapadék mennyisége
(az ún. vizes évek). Jellegzetes költőhelyei az Ipolykéri
mocsár, a Tesmag (Tešmák) és Ipolyhídvég (Ipeľské
Predmostie) melletti mocsarak, de a csapadékos években más megfelelő élőhelyek is. Egy példány volt
meggyűrűzve a béteri mocsárban 2005. augusztus 3-án.
Ipolyhídvégnél a PR Ryžovisko mellett 2001. június
29-én egy ﬁókát, 2005. Július 1-jén pedig egy elgázolt
oreg példányt találtak.
A faj leghatékonyabb védelme élőhelyének megőrzése, a vízszint állandó magasságának biztosítása,
a vizes rétek kiszáradásának meggátolása, a rétek
elcserjésedésének megakadályozása és azon területek
szakszerű kezelése, ahol más, nedvességkedvelő fajokkal
együtt fordul elő és költ (pl. a haris vagy a rozsdás csuk).

volajúcich samcov. Najviac samcov bolo registrovaných medzi Malým Kiarovom a Vrbovkou (7 samcov), v PR Cúdenina (7 samcov), PR Ryžovisko (4
samce) a okolí Tešmáku (3 samce). Počas jesennej
migrácie je vzácnejší, čo ale spôsobuje nedostatok
vhodných biotopov, pretože väčšina periodických
mlák a mokradí je v tomto období už bez vody.
Druh uprednostňuje na hniezdenie aj migráciu
okolie močiarov, vlhké lúky, ale aj ruderálne porasty vlhkých okrajov obcí (napr. Bušince, Peťov
alebo Selešťany) alebo brehy kanálov potokov (napr.
Rároš) s trávnatou vegetáciou. Chriašť bodkovaný
nie je až tak viazaný na trvalú vodnú hladinu ako iné
druhy chriašťov a habitat s plytkou vodou využíva
najmä na zber potravy. V Poiplí hniezdenie a migrácia tohto druhu silne ﬂuktuuje a je ovplyvňovaná
počasím, najmä množstvom zrážok v jarnom období (tzv. vlhkými rokmi). Typickými lokalitami
jeho hniezdneho výskytu sú PR Kiarovský močiar,
mokrade pri Tešmáku a Ipeľskom Predmostí a počas
vlhkých rokov aj iné vhodné biotopy. Okrúžkovaný
bol 1 ex. 3.8.2005 na močiari pri Béteri. Mláďa bolo
zistené pri PR Ryžovisko 29.6.2001 pri Ipeľskom
Predmostí, a pri Ipeľskom Predmostí bol 1.7.2005
nájdený aj zrazený dospelý jedinec.
Najúčinnejšou ochranou druhu je ochrana
jeho biotopov, stabilizácia výšky vodnej hladiny
močiarov, zabránenie vysúšania vlhkých lúk, bránenie prirodzenej sukcesii vegetácie lúk a komplexný
menežment území na ktorých sa vyskytuje a hniezdi
v spoločnosti ďalších vlhkomilných druhov (napr.
chrapkáč poľný alebo pŕhľaviar červenkastý).

Obr. 44. Odhad populačného trendu počtu tokajúcich samcov chriašťa bodkovaného na vybraných lokalitách Poiplia,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 44. Population trend of Spotted Crake based on calling males in selected sites of the Poiplie SPA; error bars are standard errors.
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Výrik lesný
Otus scops
Füleskuvik

Obr. 45. Hniezdo výrika lesného (4.7.2002, Dolné Podlužany)
Fig. 45. Nestling Scops Owls (4.7.2002, Dolné Podlužany)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 2
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2010):
neurčený / nincs meghatározva
Populačný trend HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Populációs trend a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): pokles /csökkenő
Počet hniezdnych párov CHVÚ/VVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT/FM-en (1989–2010):
0–4
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010):
2–4

Szlovákia területén a füleskuvik ritka, vonuló faj, Európában itt található elterjedésének északi határa. Ennek
a központja a melegebb klímájú és külterjes gazdálkodású
mediterrán éghajlatú országok. A Földközi-tengertől
egészen az Egyenlítőig telel, de az állomány egy része DélEurópában tölti a telet. A síkvidéki, mozaikos területeket
kedveli, melyek elegendő táplálékot biztosítanak számára
(nagy rovarfajok), tehát a nyitott, fás tájat, ahol kedvező
feltételeket talál a költésre és a rejtőzködésre.
A füleskuvik a Poiplie Különleges Madárvédelmi
Területen/Fontos Madárélőhelyen elszigetelten és ritkán fészkelő fajok közé tartozik, ami talán az öregebb
állományú ligeterdők és ezekhez csatlakozó gyepek
hiányával hozható összefüggésbe. Malesevics (1892)
már a múltban is említi a fajt mint fészkelőt Ipolynyitra
(Nitra nad Ipľom) mellől. Ezt az adatot Schenk (1917)
is átvette. A fajról Salaj (1987) is említést tesz az Ipoly
mente közvetlen közeléből, ill. ennek peremterületeiről.
A közelmúltban, 1993-2001 között az Ipoly mente öreg
állományú, ritka, ligetjellegű erdeiben Tótgyarmat (Slovenské Ďarmoty) és Berekalja (Podlužany) térségében
fészkelt (a helyi lakosok a fajt itt 2005-ig észlelték, Hromada a Gabčo, in litt.). Továbbá a park- és ártér jellegű

Na Slovensku je výrik vzácnym sťahovavým druhom, a dosahuje tu severnú hranicu rozšírenia
v Európe. Centrom rozšírenia sú stredomorské krajiny s teplejšou klímou a extenzívnym spôsobom
hospodárenia. Zimuje od Stredozemného mora
až po rovník, ale časť zimuje aj v južnej Európe.
Obľubuje nížinné oblasti s mozaikovitou štruktúrou
krajiny, ktoré mu poskytujú dostatok potravných
možností, t.j. otvorený habitat s výskytom veľkých
druhov hmyzu a stromový porast, kde má vhodné
podmienky na hniezdenie a úkryt.
Vo CHVÚ/VVÚ Poiplie patrí výrik medzi vzácne
izolovane hniezdiace druhy asi aj kvôli nedostatku vhodných starších rozvoľnených drevinových
porastov parkového typu a priľahlých nízkych
trávnatých porastov. Už z minulosti tento druh sovy
spomína Malesevics (1892) ako hniezdiča od Nitry
nad Ipľom. Tento údaj prebral aj Schenk (1917).
Salaj (1987) ho spomína z blízkeho okolia Poiplia
– z jeho okrajových častí. V nedávnej minulosti
bolo hniezdenie na Poiplí zistené v starých svetlých
lesných porastoch parkového typu v oblasti Slovenských Ďarmot a Podlužian v rokoch 1993–2001
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öreg erdőben Erdőkürt (Kirť) és Petőpuszta (Peťov) térségében az 1998-2004 közötti időszakban (Sárossy 2001b,
Sárossy a kol. 2002, Sárossy & Krištín 2003).
Az Ipoly mentéhez legközelebb költését, ill.
előfordulását a költési időszakban a felsőszemerédi (Horné
Semerovce) parkban, Zsély (Želovce), Ebeck (Obeckov)
községekben és a Tesmag melletti öreg gyümölcsösökben
észlelték. Nem messze az Ipoly mentétől a füleskuvik mint
átvonuló faj Losonc (Lučenec) központjában is előfordult
(2003. május 9-én két madár szólt)
Az Ipoly mentén a faj számára 1992-2002 között
összesen 45 költőodút helyeztek ki. Az első évben ezekből
a füleskuvik csak egyet foglalt el Berekalján. A többi odú
használatáról nem tudunk (Sárossy a kol. 2002). Mivel
a kellő táplálékkínálat (a nagy egyenesszárnyúak-Orthoptera fajok) egyelőre még megfelelő (Krištín a Sárossy
2002), az ismert költőhelyek elszigeteltsége és a macskabagoly, mint konkurrens faj rendszeres előfordulása
lehet az egyik oka annak, hogy jelenleg nem tudunk eredményes füleskuvik-költésről az Ipoly mentén.
A faj védelme főleg a fontos költő- és táplálkozóhelyek, az öregebb parkok és az ezekhez kapcsolódó rétek
helyes kezelésében és védelmében rejlik. A táj megfelelő
mozaikos állapotának fenntartása, kezelt, alacsony
növényzetű gyepekkel, öreg odvas fákkal elengedhetetlen
feltétele a madár hosszú távú fennmaradásának. Az aktív
védelemhez hozzátartozik a biztonságos költőodúk kihelyezése is a már ismert, vagy a potenciális költőhelyeken.

(miestni obyvatelia tu registrovali druh do r. 2005,
Hromada a Gabčo in litt.), a v starých porastoch
parkového a lužného typu v oblasti Kirťa a Peťova
v rokoch 1998–2004 (Sárossy 2001b, Sárossy a kol.
2002, Sárossy a Krištín 2003). Najbližšie od Poiplia bolo hniezdenie, resp. hniezdny výskyt zistené
v parku Horné Semerovce, Želovce, v obci Obeckov
a v starých sadoch pri Tešmáku. Neďaleko Poiplia
bol výrik ako migrant zaznamenaný aj v centre mesta Lučenec (5. až 9.5.2003, 2 ohlášajúce sa jedince).
V rokoch 1999–2002 sa vyvesilo v oblasti Poiplia celkom 45 búdok pre tento druh, no v kontrolovanom prvom roku 2001 bola z toho výrikom
využitá len 1 búdka v Podlužanoch, ďalší stav osídlenia búdok výrikom je neznámy (Sárossy a kol.
2002). Keďže kvalitná potravná ponuka druhu
(veľké druhy Orthoptera) zostala zatiaľ v Poiplí
zachovaná (Krištín a Sárossy 2002), izolácia známych hniezdisk, ako aj pravidelná prítomnosť
kompetičného druhu sovy obyčajnej v teritóriách
výrikov môžu byť jedny z príčin, prečo v súčasnosti
nepoznáme úspešné hniezdenie druhu na Poiplí.
Ochrana druhu spočíva v ochrane a tvorbe jeho
hlavných hniezdnych a potravných biotopov, starých
parkových porastov a priľahlých lúčnych habitatov, a v spôsobe hospodárenia na lokalitách jeho
výskytu. Vytváranie a udržiavanie vhodnej mozaikovitej štruktúry krajiny s nízkobylinnými a kosenými
lúkami a skupinkami starých dutých stromov je
nevyhnutnou podmienkou dlhoročnej hniezdnej
prítomnosti druhu. Medzi aktívnu ochranu patrí aj
vyvesovanie bezpečných búdok v niekdajších alebo
potenciálnych hniezdnych lokalitách.
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Rybárik riečny
Alcedo atthis
Jégmadár

Obr. 46. Samec rybárika riečneho počas stavby náhradného
hniezda (5.6.2010, Vrbovka)
Fig. 46. A male Common Kingﬁsher digging a replacement
nest (5.6.2010, Vrbovka)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 3
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1992–2009) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1992–2009):
mierny pokles / mérsékelten csökkenő
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
25–50
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 25–40

A jégmadár az Ipoly mente jellegzetes madara, mivel az
Ipoly és mellékfolyói kedvező feltételeket nyújtanak a faj
fészkeléséhez és teleléséhez. Az Ipoly szabályozatlan
folyókanyarulataiban kialakult meredek, agyagoshomokos partfalak kitűnő fészkelési lehetőségeket nyújtanak a jégmadarak számára. Fészkelőként megtalálható
a KMT-n, az Ipolyon és mellékfolyóin, valamint a folyó
közelében található kavicsbányákban, homokgödrökben.
Nagyon területhű, territóriumát egész évben, sőt egész
élete folyamán védelmezi, de kivételesen (pl. árvíz
esetén) a folyótól távolabb is fészkel. Így volt ez annál
a fészkelő párnál is, amelyik 1999-ben próbálkozott
fészekrakással egy facsoport melletti leomlott partfalban
Rapp (Rapovce) község közelében. Ez 800 méternyire
volt a legközelebbi vízfelülettől (Mojžiš 1999). Hasonló
eset történt 2010-ben Ipolyvarbó (Vrbovka) mellett
is, ahol egy jégmadárpár fészkelt egy, az út mentén
vízvezeték részére kiásott árokban, 550 méternyire
az Ipoly medrétől. 2010-ben szintén egy pár fészkelt
- közösen a gyurgyalagokkal - egy frissen kitermelt
homokgödörben Szécsénykovácsitól (Kováčovce) keletre.
Az Ipoly partjain a legnagyobb állománysűrűség Tesmag
(Tešmák) és Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie), Ipolyvarbó
(Vrbovka) és Erdőszelestény (Selešťany), Szécsénykovácsi

Rybárik je typickým druhom Poiplia, pričom Ipeľ
a jeho niektoré prítoky mu poskytujú vhodné podmienky na hniezdenie aj prezimovanie. Kolmé
piesčito–hlinité brehy meandrujúcich častí toku
Ipľa, ktoré neboli zregulované, poskytujú rybárikovi
optimálne podmienky pre stavbu hniezdnych dutín.
Ako hniezdič sa však v CHVÚ vyskytuje po celom
toku Ipľa, na jeho prítokoch, na štrkoviskách, a pieskových jamách v blízkosti hlavného toku. Aj keď
je vysoko teritoriálny a teritórium obhajuje počas
celého roku a zvyčajne na celý život, výnimočne
(napr. počas záplav) zahniezdi aj vo väčšej vzdialenosti od vody. Tak tomu bolo aj u páru, ktorý sa
pokúsil v roku 1999 zahniezdiť v eróznej stene v skupine stromov pri obci Rapovce až vo vzdialenosti 800
m od najbližšej vodnej plochy (Mojžiš 1999), alebo
v roku 2010 pri obci Vrbovka, kedy pár zahniezdil
v čerstvo vybagrovanej jame, ktorá bola vyhĺbená
pozdĺž cesty pri stavbe vodovodu 550 m od toku
Ipľa. V roku 2010 tiež jeden pár vyhniezdil spoločne
s včelárikmi v čerstvo vyťaženej pieskovej jame V od
Kováčoviec. Najväčšia hniezdna hustota rybárikov
bola registrovaná na brehoch Ipľa medzi obcami
Tešmák–Ipeľské Predmostie, Vrbovka–Selešťany,
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(Kováčovce) és Csalár (Čeláre) falvak között volt. Ezeken
a szakaszokon ez megközelítőleg elérte az 1 territórium
/1 folyamkilométert. Két pár egyidejű fészkelése csupán
280 méterre egymástól Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie)
közelében 2001. június 2–án volt feljegyezve.
A közép-európai populáció, tehát a mi jégmadaraink
is részben vonulók, a vízfelületek jégborításától és az
élelem hozzáférhetőségétől függően. Az északi területekről
származó példányok télen nálunk is előfordulhatnak. Az
őszi vonulás már augusztusban elkezdődik. Madaraink
túlnyomó része csak pár száz kilométernyire délnyugati
irányban telel; ezt a gyűrűzött madarak visszafogása
bizonyítja (Cepák a kol. 2008).
A költés utáni kóborlás (diszperzió) az Ipoly mentére
is jellemző, amit egy ﬁatal madár 2009. augusztus
8-i gyűrűzése is alátámaszt. A Ľadovo víztározón volt
gyűrűzve, visszafogva 2009. augusztus 17-én az Ipolyon,
Rapp (Rapovce) község közelében, 7 km-re a gyűrűzés
helyszínétől.
Az állomány nagyságának ingadozását nagymértékben befolyásolják a hideg és hosszú telek. A faj számára
a legnagyobb veszélyt az emberi tevékenység, a folyó
szabályozása és az agyagpartok átalakítása jelenti. Bár
a faj alkalmazkodik a természetes partomlásokhoz és az
áradásokhoz, negatívan érinti őket a folyamokhoz közeli
gödrök és vermek feltöltése, hasonlóan mint a fészkelési
időszakban a horgászok és üdülők jelenléte. Komoly
veszélyt jelent számukra a folyók vizének terhelése
szennyvízzel és szeméttel ill. a vizek eutroﬁzációja.

Kováčovce–Čeláre, kde dosahovala približne 1 teritórium/1 km toku. Pri Ipeľskom Predmostí boli
12.6.2001 registrované 2 súčasne hniezdiace páry
dokonca len 280 m od seba. Počas zimy môže hustota lokálne narásť. Napríklad 28. decembra 2000
bolo na toku Ipľa medzi Kováčovcami a Peťovom
registrovaných 12 jedincov. Aj keď populačné stavy
rybárika medzi rokmi prirodzene ﬂuktuujú, počas
posledných 18 rokov sme zaznamenali na Poiplí
mierny pokles počtu hniezdnych párov (obr. 47).
Stredoeurópske populácie, a teda aj naše, sú
čiastočne sťahovavé v závislosti od stavu zmrznutosti vôd a dostupnosti potravy na hniezdiskách. V zime sa u nás môžu vyskytnúť vtáky zo
severnejších oblastí. Jesenná migrácia začína už
v auguste, väčšina našich vtákov zimuje len niekoľko
stoviek kilometrov smerom na juhozápad, čo bolo
dokázané krúžkovaním (Cepák a kol. 2008). Pohniezdna disperzia pozdĺž toku rieky panuje aj na
Poiplí, čo dokazuje mladý vták krúžkovaný 8.8.2009
na VN Ľadovo na Tuhárskom potoku a jeho spätný
odchyt 17.8.2009 na Ipli pri Rapovciach, 7 km od
miesta pôvodného odchytu.
Silné a dlhé zimy spôsobujú značné ﬂuktuácie
populačných stavov. Najväčším ohrozením druhu
človekom je regulácia vodného toku a úprava
jeho hlinitých brehov. Hoci je druh adaptovaný
na prirodzené zosuvy brehov alebo vyplavenie
dier počas záplav, negatívne na neho pôsobí zasýpanie jám pri vodných tokoch a vyrušovanie počas
hniezdenia rybármi alebo rekreantmi. Významným ohrozením je aj znečisťovanie vodných tokov
splaškami a odpadkami ako aj eutroﬁzácia tokov
(napr. vypúšťaním močovky).

Obr. 47. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych párov rybárika riečneho na vybraných lokalitách Poiplia,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 47. Population trend of Common Kingﬁsher breeding pairs in selected sites of the Poiplie SPA; error bars are standard errors.
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Včelárik zlatý
Merops apiaster
Gyurgyalag

Obr. 48. Dospelý samec včelárika zlatého (jún 1997, Selešťany)
Fig. 48. An adult male European Bee-eater (June 1997, Selešťany)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 3
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2010):
neurčený / nincs meghatározva
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
50–120
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 65–90

Včelárik je pre územie pravidelným hniezdičom
a migrantom, hlavne v strednej časti CHVÚ/VVÚ.
Jeho početnosť medzi rokmi kolíše hlavne v závislosti od ťažby v pieskovniach a tehelniach ako aj likvidácie alebo degradácie (zvetrávanie, zarastanie)
tradičných hniezdnych stien. Ferianc (1948, 1964,
1979) spomína včelárika ako druh, ktorý prudko expandoval na územie Slovenska v roku 1947, pričom
ako najpočetnejšiu hniezdnu kolóniu v čase expanzie uvádza pieskovňu v Slovenských Ďarmotách.
Z historických údajov sú známe aj zástrely od Molnára (viď Matoušek a kol. 2002) z Panických Draviec
(27.5.1949) a Čelárov (28.5.1951 a 12.5.1952). V roku
1994 odhadoval Krištín (1994) pre celé územie
stredného Slovenska 150 párov. Od roku 2000 došlo
k postupnému poklesu hniezdnych stavov v dôsledku degradácie a likvidácie najdôležitejších hniezdnych lokalít.
Včelárik územím pravidelne migruje – najskoršie
jarné záznamy sú 26.4.2010 (Selešťany), 2.5.1999
(Kováčovce), a 3.5.2001 (Kiarov), najpozdnejší jesenný záznam je z 5.9.2010 (Tešmák, Ipeľské Predmostie) a 1.9.1997 (Veľké Dálovce). Vrchol jarnej migrácie a príletov na hniezdne lokality spadá na druhú
dekádu mája, pričom Poiplie druh opúšťa zvyčajne
v druhej dekáde augusta (Václav 1998). Kým počas
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A gyurgyalag főleg a KMT/FM középső részének rendszeres
fészkelő és vonuló madara. Számuk a fészkelési lehetőségek szerint évről évre változik: főleg a homok és az agyag kitermelésétől
és a fészkelőfalak felszámolásától, ill. értéktelenné válásától függ.
Ferianc (1948, 1964, 1979) a gyurgyalagokat 1947-ben egy gyors
expanzió révén Szlovákia területére került fajként említi. Legnépesebb fészkelőtelepe abban az időben a Tótgyarmat (Slovenské Ďarmoty) melletti homokbánya volt.
Történelmi adatokból a Molnár által elejtett példányok ismertek (lásd Matoušek a kol. 2002) Panyidaróc (Panické Dravce;
1949. május 27-e) és Csalár mellékéről (Čeláre; 1951. május 28a, ill. 1952. május 12-e). Krištín (1994) Közép-Szlovákia egész
területén állománynagyságát 1994-ben 150 párra becsülte.
2000-től állományának fokozatos csökkenése ﬁgyelhető meg, ez
a legfontosabb fészkelőhelyek felszámolásának és tönkretételének
a következménye.
A gyurgyalagok rendszeres átvonulók e területen; a legkorábbi tavaszi adatok: 2010. április 26-a (Erdőszelestén/Selešťany),
1999. május 2-a (Szécsénykovácsi/Kováčovce) és 2001. május
3-a (Ipolykér/Kiarov). A legkésőbbi őszi vonulási adatok: 2010.
szeptember 5-e (Tesmag/Tešmák, Ipolyhídvég/Ipeľské Predmostie) és 1997. szeptember 1-je Nagydályó (Veľké Dálovce).
A tavaszi vonulás tetőzése és a fészkelőhelyek elfoglalása május
második harmadára esik, az Ipoly mentét pedig augusztus
második dekádjában hagyják el (Václav 1998). Míg a tavaszi
vonuláskor több száz egyedet is számláló csapatok ﬁgyelhetők

66

A Poiplie Különleges Madárvédelmi Terület madarai

meg (pl. 1996. május 13-a Erdőszelestén/Selešťany – min. 200
példány), ősszel e csapatok sokkal kisebbek (pl. Ipolykér/Kiarov, Ipolyvarbó/Vrbovka, 2005. augusztus 11-e: 50-70 példány,
Nagydályó (Veľké Dálovce) 1997. augusztus 3-a: 50-60 példány
és 2009. augusztus 13-a: 55 példány). Ez azzal magyarázható,
hogy az őszi vonulás nem egyidőben történik, mert a csapatok
a ﬁókák kirepülésének idejétől függően alakulnak ki.
A faj rendszeresen és nagy számban főleg a KMT középső
részén található homokbányákban fészkel, főleg Szécsénykovácsi
(Kováčovce), Erdőszelestény (Selešťany) és Tótgyarmat (Slovenské Ďarmoty) közelében. Magányosan az Ipoly folyó partfalaiban (Ipolyhídvég/Ipeľské Predmostie, Ipolybalog/Balog
nad Ipľom és Tesmag/Tešmák), borospincék falaiban vagy
a szőlőhegyek teraszain (Erdőszelestény/Selešťany, Ipolyvarbó/
Vrbovka) fészkel. Az 1996 – 2002-es években és 2009-ben
is közösen fészkeltek a partifecskékkel (pl. Szécsénykovácsi/
Kováčovce mellett 1997-ben egy, kb. 350 páros partifecske
kolóniában 2 – 3 pár gyurgyalag is fészkelt). A fészkelő párok
számát a élőhelyeken nem könnyű felbecsülni. Például ugyanazon a területen, Erdőszelestény (Selešťany) közelében az 1996-os
fészkelési szezonban 2 – 10 pár tartózkodott és vájta a lyukakat,
de sikeresen csak 4 pár költött (Václav 1998). Fészkelőtelepei
az Ipoly mentén általában nem nagyobbak 10 párnál. A KMT
nyugati és középső részén a következő községek közelében fészkeltek: Tesmag (Tešmák), Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie),
Ipolybalog (Balog nad Ipľom), Tótgyarmat (Slovenské Ďarmoty),
Erdőszelestény (Selešťany), Ipolyvarbó (Vrbovka), Ipolykér (Kiarov), Szécsénykovácsi (Kováčovce) és Bussa (Bušince). A KMT
Bussától keletre található részén fészkelését nem bizonyították
(1996. május 29-e, 1 pár jelenléte és három megkezdett költőüreg
Kalonda mellett, de a fészkelés elmaradt). Manapság a legkiterjedtebb fészkelőterületek az Ipoly magyarországi oldalán
találhatók (pl. Csalár/Čeláre közelében), ez is rámutat a gyurgyalagok nagyfokú alkalmazkodóképességére a legmegfelelőbb
fészkelőterületek elfoglalásakor.
A madarak különleges élőhelyigényét ﬁgyelembe véve a költési időszakban a legnagyobb veszélyt a homok- és agyagkitermelés jelenti. További veszélyforrás a homokbányák benövése a kitermelés végeztével. A hatékony védelmet a fészkelési lehetőségek
megőrzése, a kitermelt homokbányák fenntartása, a partfalak
omlasztása, valamint a partfalak előtti növényzet ritkítása jelentheti. A faj védelme szempontjából fontos, hogy tájékoztassuk
a homokbányák tulajdonosait, felvilágosítsuk a méhészeket, akik
a gyurgyalagot még a mai napig is versenytársnak és kártevőnek
tartják. Egy, a közelmúltban kidolgozott tanulmányban, melyhez
szlovákiai adatokat is felhasználtak, rámutattak: a gyurgyalag
fontos láncszem azon beteg méhek (legkönnyebben elejthetőek)
elpusztításában, amelyek a világon legelterjedtebb betegséggel,
a nosema - kórral vannak megfertőzve (Valera a kol. 2010).

jarnej migrácie môžu kŕdle dosahovať stovky jedincov
(napr. 13.5.1996, Selešťany – min. 200 ex.), počas jesennej migrácie sú kŕdle zvyčajne menšie (napr. Kiarov–Vrbovka, 11.8.2005 – 50–70 ex., Veľké Dálovce,
3.8.1997 – 50–60 ex. a 13.8.2009 – 55 ex.), čo súvisí
s tým, že na jeseň je ťah asynchrónnejší, pretože kŕdle
sa tvoria v závislosti od doby vylietania mláďat.
Druh pravidelne a najpočetnejšie hniezdi hlavne
v pieskovniach v strednej časti CHVÚ – najmä v okolí
obcí Kováčovce, Selešťany, a Slovenské Ďarmoty.
Solitérnejšie hniezdi v brehoch Ipľa (Ipeľské Predmostie, Balog nad Ipľom, a Tešmák), stenách vínnych pivníc alebo piesčitých terasách viníc (Selešťany,
Vrbovka). V rokoch 1996–2002, ale aj v roku 2009
hniezdil druh v zmiešaných hniezdnych kolóniách
s brehuľami (napr. pri Kováčovciach v roku 1997
medzi ca. 350 hniezdami brehúľ hniezdili 2–3 páry
včelárikov). Početnosť hniezdiacich párov na lokalitách sa odhaduje pomerne zložito. Napríklad kým
na tej istej lokalite v Selešťanoch sa počas hniezdnej
sezóny v roku 1996 zdržovalo a noru si hĺbilo 2–10
párov, vajcia inkubovali a následne vyhniezdili iba 4
páry (Václav 1998). Vo všeobecnosti hniezdne zoskupenia na Poiplí nepresahujú 10 párov. V západnej
a strednej časti CHVÚ sa hniezdenie zaregistrovalo
v okolí týchto obcí: Tešmák, Ipeľské Predmostie,
Balog nad Ipľom, Slovenské Ďarmoty, Selešťany, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, a Bušince. Vo východnej
časti CHVÚ od Bušiniec hniezdenie zistené nebolo
(29.5.1996 pozorovaný 1 pár + 3 začaté hniezdne
nory v odkryve pri Kalonde, včeláriky na lokalite
nezahniezdili). V súčasnosti sú pravdepodobne
najpočetnejšie hniezdne lokality druhu na maďarskej
strane Ipľa (napr. v blízkosti obce Čeláre), čo podčiarkuje vysokú schopnosť včelárikov kolonizovať
aktuálne najvhodnejšie lokality.
Hniezdne lokality sú vzhľadom na svoj charakter ohrozené počas hniezdenia hlavne ťažbou piesku
a hliny. Negatívnym javom je naopak aj zarastanie
týchto miest náletovými drevinami po ukončení ich
využívania. Účinnou ochranou je zachovanie hniezdnych príležitostí udržiavaním opustených pieskovní (skôr malého rozsahu), odkopávaním stien
a odstraňovaním náletu. Ochrana druhu spočíva v informovanosti kompetentných pracovníkov pieskovní,
ale aj v šírení osvety medzi včelármi, ktorí včelárika
stále vnímajú ako konkurenta a škodcu. Nedávna
štúdia aj na základe vzoriek zo Slovenska poukázala
na to, že včelárik je dôležitým článkom pri selekcii
chorého (najľahšie uloviteľného) včelstva, ktoré je
napadnuté v súčasnosti celosvetovo najrozšírenejším
a najzávažnejším ochorením – hmyzomorom, ktoré je
spôsobované mikrosporídiami rodu Nosema (Valera
a kol. 2011).
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Ďateľ hnedkavý
Dendrocopos syriacus
Balkáni fakopáncs

Obr. 49. Kŕmiaca samica ďatľa hnedkavého (1.7.2010, Peťov)
Fig. 49. A feeding female Syrian Woodpecker (1.7.2010, Peťov)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
non-SPECE, resp. SPEC 4
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2010):
neurčený / nincs meghatározva
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
20–30
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010):
6–15

Földközi-tengeri elterjedésű faj, mely fokozatos, északnyugati irányú terjeszkedéssel a Balkánon keresztül
jutott el Közép-Európába a 19. század vége felé.
Szlovákia területén a balkáni fakopáncsot először 1949ben észlelték az ország keleti és déli részén (Ferianc
1950, Kux 1959). Az Ipoly mentével kapcsolatos
történelmi adatok szerint 1951 júliusában ﬁgyeltek meg
egy ﬁókát Bussa (Bušince) mellett (Ferianc 1965). Balát
és Kux a múlt században, az 50-es évek elején észlelte
a fajt Ipolyság (Šahy) környékén (Balát 1956). A 20.
század 90-es éveiben már rendszeresen megﬁgyelhető
volt az egész területen (Krištín a kol. 1997a, b).
A Poiplie KMT-n a falvak gyümölcsöskertjeiben,
a parkosított tájrészeken és az Ipoly folyó partmenti
növényzetében fészkel. A legmegfelelőbb, de elszigetelt
környezetben, az öreg Kirti parkban (6 hektár) 2002
– 2004-ben 1-2-pár fészkelt, több harkályfajjal együtt:
nagy fakopáncs (2-3 pár), kis fakopáncs (1 pár), közép
fakopáncs (1 pár) és zöld küllő (rendszeresen 1 pár).
Annak ellenére, hogy a balkáni fakopáncs az Ipoly
mentén egész évben megtalálható, a KMT-n Csalártól
(Čeláre) keletre ritkább harkályfélének számít. Az eddigi
megﬁgyelések alapján (1997. május 18-a, 2007. április
28-a és 29-e, 2009. március 31-e – tojók) feltételezhető
a fészkelése Rapp (Rapovce) környékén is. E területen

Druh so stredomorským typom rozšírenia, ktorý
postupne expandoval koncom 19. storočia severozápadným smerom cez Balkán do strednej Európy.
Na Slovensku bol ďateľ hnedkavý zistený prvýkrát
v roku 1949 vo východnej a južnej časti Slovenska
(Ferianc 1950, Kux 1959). Z historických údajov
týkajúcich sa Poiplia je známy nález mláďaťa v júli
1951 pri Bušinciach (Ferianc 1965). Balát a Kux ho
zistili v prvej polovici 50. rokov minulého storočia
aj pri Šahách (Balát 1956). V 90-tych rokoch 20.
storočia už bol pravidelne zisťovaný v celej oblasti
(Krištín a kol. 1997a, b).
Vo VVÚ/CHVÚ Poiplie hniezdi v sadoch intravilánu i extravilánu obcí a parkovej krajiny
a v pobrežných porastoch pozdĺž Ipľa. V optimálnom, no izolovanom biotope starého parku v Kirti
(6 ha) boli zistené v r. 2002–2004 celkom 1–2 páry,
pričom tam hniezdili aj ďalšie druhy ďatľov: ďateľ
veľký (2–3 páry), ďateľ malý (1 pár), ďateľ prostredný (1 pár) a žlna zelená (pravidelne 1 pár).
Hoci je ďateľ hnedkavý na území Poiplia prítomný celoročne, vo východnej časti CHVÚ smerom
od obce Čeláre je považovaný za vzácnejšieho ďatľa.
Na základe doterajších pozorovaní (18.5.1997,
28. a 29.4.2007 a 31.3.2009 – vždy samica) sa
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a faj élőhelyét az Ipoly folyó partmenti növényzete és
a község közelében a különálló fás növényzet alkotta.
Az év hidegebb felében a balkáni fakopáncsot Rappon
(Rapovce) kívül (hím, 2006. november 26.), Miksin
(Mikušovce; tojó, 2008. december 1.) és Kismúlyadon
(Muľka; tojó, 2008. december 23.) ﬁgyelték meg.
A jövőben nagyobb ﬁgyelmet kell szentelni a terület
keleti részének a felmérésére, hogy a fajjal kapcsolatos
ismeretek időszerűek legyenek. A madár elterjedésével
kapcsolatban a terület nyugati és középső részéről
több adat áll rendelkezésünkre. A nagy fakopánccsal
összehasonlítva,
melynek
élőhelye
elsősorban
a falvak belterületén (parkok, kertek) található,
a balkáni fakopáncs fészkelési territóriuma a 2010es évben gyakrabban a községek szélén, a fasorokban
(Nagycsalomja/Veľká Čalomija, Kóvár/Koláre) vagy
az Ipoly folyó menti füzes-égeresekben volt (Szécsénykovácsi/Kováčovce – Petőpuszta/Peťov, Ipolyvarbó/
Vrbovka – Erdőszelestény/Selešťany, Tesmag/Tešmák – Ipolyhídvég/Ipeľské Predmostie – max. 1 territórium/2,5 km). Az Ipoly partmenti növényzetében, kb.
1 km-re Petőpuszta (Peťov) községtől 2010. július 1. és
4. között ﬁókáit etető párt ﬁgyeltek meg. Napjainkban
a KMT-ről nem áll rendelkezésünkre pontos adat a faj
állománynagyságáról. A nagy fakopánccsal ellentétben
rejtett életmódot folytat. A harkályok 2010-es felmérése
rámutatott arra, hogy a Poiplie területén a nagy
fakopáncs állományának nagysága felülmúlja a balkáni
fakopáncsét (a községek belterületét is beleértve).
Mostanáig két példányt sikerült meggyűrűzni (Kirt,
2004. június 28. és 30.)
Napjainkban Szlovákia területén nem tartozik
a veszélyeztetettek közé a faj. De mivel kevés adat áll
rendelkezésünkre elterjedésével, környezeti elvárásaival
és más odúban fészkelő fajokhoz való viszonyával
kapcsolatban, több ﬁgyelmet és célszerű monitoringot
igényel. Előfordulása elsősorban a kultúrtájhoz és
az árterekhez kötődik, a legnagyobb veszélyt ezek
felszámolása jelenti.

predpokladá možné hniezdenie v okolí Rapoviec.
Habitat, v ktorom tu bol druh v hniezdnej dobe
evidovaný tvoril pobrežný porast Ipľa a rozptýlená
stromová zeleň na okraji obce. V chladnej polovici
roka bol ďateľ hnedkavý mimo Rapoviec (samec,
26.11.2006) zastihnutý aj v Mikušovciach (samica, 1.12.2008) a v Muľke (samica – 23.12.2008).
V budúcnosti bude potrebné v rámci východnej
časti územia venovať druhu zvýšenú pozornosť, aby
sa zaktualizovali súčasné poznatky. V strednej a západnej časti územia existuje viac údajov o rozšírení.
V porovnaní s ďatľom veľkým, ktorého teritóriá
boli častejšie zistené v intravilánoch obcí (parky,
rodinné záhrady) ako mimo nich, hniezdne teritóriá
ďatľa hnedkavého boli v roku 2010 zaregistrované
častejšie na okrajoch obcí v pásových líniách stromov (Veľká Čalomija, Koláre) alebo v brehových
vŕbovo-jelšových porastoch pri toku Ipľa (PeťovKováčovce, Vrbovka-Selešťany, Tešmák-Ipeľské Predmostie – max. 1 teritórium/2,5 km). Kŕmiaci pár
bol registrovaný 1. a 4.7.2010 v pobrežnom poraste
Ipľa ca. 1 km Z od obce Peťov. Hoci pre presnejšie
odhady populačného stavu druhu v CHVÚ momentálne nie sú komplexné údaje, a aj napriek
utajenejšiemu spôsobu života ďatľa hnedkavého
v porovnaní s ďatľom veľkým, monitoring ďatľovcov
v roku 2010 naznačuje, že početnosť ďatľa veľkého
na Poiplí (vrátane intravilánov obcí) prevyšuje
početnosť ďatľa hnedkavého. Doteraz sa v území
okrúžkovali 2 ex. (Kirť, 28.–30.6.2004).
Druh zatiaľ na Slovensku nepatrí medzi ohrozené, avšak vzhľadom na nedostatok údajov
o jeho rozšírení, habitatových nárokoch a kompetenčných vzťahoch s inými dutinovými hniezdičmi si vyžaduje väčšiu pozornosť a cielený monitoring. Keďže je svojím výskytom viazaný na
biotopy kultúrnej krajiny a lužné a pobrežné porasty, ohrozenie predstavuje najmä likvidácia takéhoto
typu biotopu.
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Pipíška chochlatá
Galerida cristata
Búbospacsirta

Obr. 50. Pipíška chochlatá (27.6.2010, Kováčovce)
Fig. 50. Crested Lark (27.6.2010, Kováčovce)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 3
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1997–2009) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1997–2009):
neurčitý trend / bizonytalan
Počet hniezdnych párov CHVÚ/VVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT/FM-en (1989–2010):
25–40/40–60
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 20–25

A búbospacsirta az Ipoly mentén állandó fajnak számít.
Rendszeres fészkelője a falvaknak és az FM peremterületének. A balkáni fakopáncson, a fehér gólyán és a kis
őrgébicsen kívül a búbospacsirta is azon fajok közé tartozik, melyek száma a KMT –ben az FM-hez viszonyítva
jelentősen csökkent (ez azzal magyarázható, hogy a falvakat nem sorolták be a KMT-be). Salaj (1979, 1987)
szerint a faj kedvező környezetben gyakori madárnak
számít. Az utóbbi 20 évben azonban állománynagysága
csökken, akárcsak az elterjedése, főleg az európai fészkelési terület északi részén. Feltűnő csökkenés a 70-es
és a 80-as években volt tapasztalható. Az 1997-es és
a 2009-es adatok alapján úgy tűnik, hogy a kisebb
állománynagyság ellenére jelenléte az Ipoly mentén
állandó (52. kép).
A búbospacsirta a gazdaságok és környékük, a települések peremterületének jellegzetes fészkelője, de
más helyeken is megtalálható. Ott, ahol az emberi
tevékenység nyilvánvaló, pl. az útszéli mezsgyék és árkok
mentén. A kis őrgébicshez hasonlóan mozaikos élőhelyet
igényel, ahol a kopár területek (mezőgazdasági földek,
föld-, beton- és aszfalt burkolatú utak, vállalatok területei) az alacsonyabb növényzettel váltakoznak (legelők,
füves, ill. ritka növényborítású mezőgazdasági területek).
Számottevő állománycsökkenés, néhány esetben pedig

Pre Poiplie je pipíška druhom s celoročným výskytom. Pravidelne hniezdi hlavne v obciach a periférnych častiach VVÚ. Popri ďatľovi hnedkavom,
bocianovi bielom a strakošovi kolesárovi patrí
k druhom, ktorých hniezdne stavy sa vylúčením obcí
z CHVÚ oproti hodnotám vo VVÚ výrazne znížili.
Salaj (1979,1987) píše o pipíškach, že na vhodných
biotopoch sú to obyčajné vtáky. V posledných 20 rokoch však početnosť i rozšírenie vykazuje negatívne
trendy - najmä v severnejších častiach európskeho
hniezdneho areálu. K výraznému poklesu stavov
druhu došlo v 70. až 80. rokoch. Na základe údajov
z rokov 1997 až 2009 sa však zdá, že aj keď je populácia na Poiplí menej početná, jej stav je v súčasnosti
stabilizovaný (obr. 52).
Pipíška je typickým hniezdičom hlavne v areáloch poľnohospodárskych družstiev a v ich blízkom okolí, na okrajoch obcí, ale aj na iných miestach pozmenených činnosťou človeka: napr.
v trávnatých medziach a priekopách pri cestách.
Podobne ako napríklad strakoš kolesár potrebuje
habitat s mozaikou obnaženého povrchu zeme
(pôda, poľné, vyasfaltované alebo panelmi vyložené
cesty, či areály podnikov) v kombinácii s plochami
s nižším bylinným porastom (pastviny, trávniky,
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a fészkelő párok teljes eltűnése több helyről is ismert: Ipolybalog (Balog nad Ipľom), Panyidaróc (Panické Dravce),
Miksi (Mikušovce), Tőrincs (Trenč) és Vilke (Veľká nad
Ipľom). Néhány községben újra beindult a mezőgazdasági
termelés. A jövő majd megmutatja, hogy lesz-e ennek pozitív hatása a faj állományára. A búbospacsirta az FM
területén a következő helyeken költ: Tesmag/Tešmák
(2-3 pár), Ipolyhídvég/Ipeľské Predmostie (2–3 pár),
Ipolynagyfalu/Veľká Ves nad Ipľom (1–3 pár), Ipolybalog/Balog nad Ipľom (2–4 pár), Nagycsalomja/
Veľká Čalomija (1–3 pár), Kóvár/Koláre (1–3 pár),
Tótgyarmat/Slovenské Ďarmoty és környéke (3–6 pár),
Ipolyvarbó/Vrbovka, Ipolykér/Kiarov (1 pár), Szécsénykovácsi/Kováčovce (1–2 pár), Petőpuszta/Peťov, Csalár/
Čeláre, Bussa/Bušince, Vilke/Veľká nad Ipľom, Kismúlyad/Muľka, Panyidaróc/Panické Dravce, Rapp/
Rapovce, Slovenská samota, Fülekkelecsény/Fiľakovské
Kľačany, Ipolygalsa/Holiša (3–4 pár). Télen csapatokba
verődve a gazdasági udvarokon és útszéleken tartózkodnak (pl. Panyidaróc/Panické Dravce), 1997. december
27. és 1998. február 16.: kb. 10 pld., Slovenská Samota
és Losonc (Lučenec) közötti útszakasz, 2000. január 29.:
9 pld.).
A fajra negatívan hat a mezőgazdasági termelés és
a marhaállomány legeltetésének visszaszorulása, a külterjes gazdálkodással hasznosított területek csökkenése,
és az uniós támogatásnak köszönhetően a mezőgazdaság
egyre nagyobb mértékű vegyszerezése is. Mivel a búbos pacsirta a földre rakja fészkét, nagy veszélyt jelent
számára ennek tönkretétele pl. kaszáláskor, az utak karbantartása során, de az emberek közelében élő ragadozók
(pl. macska, rágcsálók, nyest) is veszélyeztetik.

alebo poľnohospodárska pôda s riedkou výsadbou
plodín). Badateľný pokles, v niektorých prípadoch
až vymiznutie hniezdnych párov sú známe z Balogu
nad Ipľom, Panických Draviec, Mikušoviec, Trenča
a Veľkej nad Ipľom. Na niektorých z týchto lokalít
bola obnovená prevádzka PD. Budúcnosť ukáže či to
bude mať pozitívny vplyv aj na tento druh. V rámci
celého VVÚ hniezdi v súčasnosti na týchto lokalitách: Tešmák (2-3 páry), Ipeľské Predmostie (2–3
páry), Veľká Ves nad Ipľom (1–3 páry), Balog nad
Ipľom (2–4 páry), Veľká Čalomija (1–3 páry), Koláre (1–3 páry), Slovenské Ďarmoty a okolie (3–6
párov), Vrbovka, Kiarov (1 pár), Kováčovce (1–2
páry), Peťov, Čeláre, Bušince, Veľká nad Ipľom,
Muľka, Panické Dravce, Rapovce, Slovenská samota,
Fiľakovské Kľačany, a Holiša (3–4 páry). V zime sa
koncentruje do kŕdlikov a zdržiava sa popri okrajoch ciest a na dvoroch PD (maximálne napr. Panické Dravce, 27.12.1997 a 16.2.1998 – okolo 10 ex.,
úsek cesty medzi Slovenskou samotou a Lučencom,
29.1.2000 – 9 ex.).
K negatívnym antropogénnym faktorom, ktoré ju ohrozujú patrí zánik družstevníctva a tým
aj pasenia dobytka, zmenšovanie extenzívne obhospodarovaných plôch a zvýšená intenziﬁkácia,
a – s eurodotáciami – aj opätovný nárast chemizácie, poľnohospodárstva. Významným faktorom je
aj zničenie hniezd, ktoré si druh stavia na zemi, pri
údržbe a kosení ciest a hospodárskych priestorov,
ale aj predátormi viazanými na človeka (mačky, hlodavce, kuny).

Obr. 51. Pipíška chochlatá (27.6.2010, Kováčovce)
Fig. 51. Crested Lark (27.6.2010, Kováčovce)
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Obr. 52. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych
párov pipíšky chochlatej na vybraných lokalitách Poiplia,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 52. Population trend of Crested Lark breeding pairs
in selected sites of the Poiplie SPA; error bars
are standard errors.
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Brehuľa hnedá
Riparia riparia
Partifecske

Obr. 53. Kŕmiaci rodič brehule hnedej (25.6.2009, Kováčovce)
Fig. 53. A feeding parent of Sand Martin (25.6.2009, Kováčovce)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 3
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2010):
neurčený / nincs meghatározva
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
40–400
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 350–700

Régebben a partifecske gyakori fészkelőnek számított az
Ipoly mente területén, de az utóbbi években becslésünk
szerint max. 100 – 150 pár fészkel itt, számuk évről
évre ingadozik. Ferianc (1964, 1979) és Salaj (1979,
1987) az Ipoly partjáról több telepet is említ. Még 1996
és 2002 között nagy telepei léteztek Szécsénykovácsitól
(Kováčovce) keletre egy kiterjedt homokbánya területén. 1997-ben 350 itteni foglalt fészekről számolnak
be (Krištín a kol. 1997). Ez a telep 1999-re már teljesen megszűnt, 300 – 500 méterre északra, Petőpuszta
(Peťov) irányában viszont két kisebb jött létre (2001.
május 27. – 115, ill. 42 foglalt fészekkel, 2005. június
1. – 120, ill. 100 fészek, 2009. június 20. – csak egy homokgödör kb. 20 párral, 2010-ben már egy pár partifecske sem fészkelt itt). 2005-ben 115 fészket regisztráltunk
egy homok- és kavicsbányában délkeletre Ipolykértől
(Kiarov), azóta a bánya nem volt ellenőrizve. Az elmúlt
öt évben általános létszámcsökkenés volt jellemző az
egész Ipoly mente szlovákiai területére. Petőpusztától
(Peťov) északra a partifecskék már csak elvétve fészkelnek (pl. Lázi-puszta/Láza, 2001 – 9 pár, Rapp/
Rapovce, 2002 – 3 pár, 2003 – kb. 15 pár, Vilke/Veľká
nad Ipľom, 2005 – max. 25 pár, 2008 – 2 pár).
Élőhelye főleg a homokbányák új partfalai (62%),
agyagfejtők (22%), kavicsbányák partjai (9%), kisebb

V minulosti bola brehuľa bežným hniezdičom Poiplia, no v posledných rokoch odhadujeme max.
100-150 párov, pričom stavy medzi rokmi silne
kolíšu. Ferianc (1964, 1979) aj Salaj (1979, 1987)
spomínajú viacero hniezdnych kolónií popri toku
Ipľa. Ešte v rokoch 1996–2002 existovali pomerne
veľké hniezdne kolónie vo veľkom komplexe pieskového lomu V od Kováčoviec. Napr. v roku 1997
tam bolo registrovaných približne 350 aktívnych
hniezd (Krištín a kol. 1997). V roku 1999 táto kolónia prakticky zanikla a vytvorili sa 2 nové kolónie
v menších pieskových lomoch asi 300–500 m na
sever smerom na Peťov (27.5.2001 – 115 resp. 42
aktívnych hniezd, 1.6. 2005 – 120, resp. 100 hniezd,
20.6.2009 – už len jedna piesková jama s okolo
20 pármi, v roku 2010 tam už druh nehniezdil).
V roku 2005 sme registrovali ešte 115 hniezd aj
v pieskovo-štrkovom lome JV od Kiarova, odvtedy
lom nebol kontrolovaný. V posledných 5 rokoch
bol zaznamenaný pokles početnosti na celom území
slovenskej časti Poiplia. Severne od Peťova hniezdia
v CHVÚ brehule vzácnejšie (napr. Láza, 2001 –
9 párov, Rapovce, 2002 – 3 páry, 2003 – asi 15
párov, Veľká nad Ipľom, 2005 – do 25 párov, 2008
– 2 páry).
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mértékben az Ipoly függőleges partfalai (2%), az útépítéskor létrehozott gödrök, árkok (5%, n = 380 fészek
a 2005-ös évben). Állománynagysága erősen ingadozó,
a fajnál gyakoriak az áttelepülések. Ezt elsősorban a emberi tevékenység okozta gyors élőhelyváltozások idézik
elő, mivel jelenleg a partifecskék többsége az általunk
létrehozott helyeken fészkel (homokbányák, út menti
árkok, töltések). Az áttelepülést a Rapp (Rapovce) melletti költőhelyen gyűrűzött madár is bizonyítja, amelyet
két év múlva délnyugati irányban (79 km-es távolság)
Magyarországon, Komárom környékén fészkelőként
fogtak vissza .
Vonuláskor főleg a folyók medrét és a náddal benőtt
nagyobb vízfelületeket követi, ahol a füstifecskékkel
együtt éjszakáznak. Szlovákiát augusztus elejétől október elejéig hagyják el (a legkésőbbi adata az Ipoly
mente KMT-én 2007. szeptember 20-a, Rapp/Rapovce).
Széles fronton szelik át a Földközi-tengert és a trópusi
Afrikában telelnek. A nálunk költő madarak teleléséről
azonban a mai napig nincs pontos helyismeretünk.
Védelme - a gyurgyalagokhoz hasonlóan - a fészkelési lehetőségek fenntartására irányul. Fontos számukra
a homokbányák és löszfalak növényzettől való mentesítése és az új fészkelési lehetőségek kialakítása. A gyurgyalaggal ellentétben nagyon alkalmazkodóak és hajlandók „elfogadni” a betonfalakban kialakított cső
alakú műfészkeket is.

Hlavnými typmi biotopov sú zvyčajne čerstvé
steny pieskových lomov (62 %), hlinené lomy
(22 %), brehy štrkovísk (9 %), menej kolmé brehy
Ipľa (2 %), a výkopy a odkopy ciest (5 %, n = 380
hniezd v roku 2005). Početnosť v celom areáli silne
kolíše a presídľovanie je u tohto druhu bežným
zjavom. Spôsobujú to najmä rýchle zmeny ich biotopov hlavne činnosťou človeka, keďže v súčasnosti
drvivá väčšina brehúľ hniezdi v mikrohabitatoch
vytvorených človekom (pieskovne, výkopy, a násypy
pozdĺž ciest). Presídlenie dokazuje aj brehuľa
krúžkovaná na hniezdisku pri Rapovciach a o 2
roky kontrolovaná ako hniezdiaci vták v Maďarsku
v okrese Komárom 79 km juhozápadným smerom.
Počas migrácie sa drží hlavne v blízkosti vodných tokov alebo väčších zarastených vodných
plôch, kde spolu s lastovičkami aj nocuje, lokálne
tvoriac početné zmiešané kŕdle. Slovensko opúšťajú
brehule od začiatku augusta do začiatku októbra (najpozdnejší záznam v rámci CHVÚ Poiplie
máme z 20.9.2007, Rapovce) širokým pásom cez
Stredozemné more. Zimoviská sa nachádzajú v tropickej Afrike, aj keď do dnešnej doby pre naše vtáky
nie sú konkrétne zimoviská známe.
K hlavným spôsobom ochrany patrí podobne
ako pri včelárikovi ochrana hniezdnych stien počas
hniezdenia, udržovanie sprašových a pieskových
stien proti zarastaniu vegetáciou, prípadne vytváranie nových hniezdnych možností. Na rozdiel od
včelárika je totiž tento druh schopný rýchlo prijať
dokonca aj náhradný hniezdny biotop v podobe
umelo vybudovaných betónových stien, ktoré obsahujú dutiny v podobe trubíc alebo rúrok.

Obr. 54. Hniezdny biotop brehule hnedej (25.6.2009, Kováčovce)
Fig. 54. Nesting habitat of Sand Martin (25.6.2009, Kováčovce)
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Pŕhľaviar
čiernohlavý
Saxicola rubicola
Cigánycsuk

Obr. 55. Kŕmiaca samica pŕhľaviara čiernohlavého
(máj 1997, Kalonda)
Fig. 55. A feeding female European Stonechat
(May 1997, Kalonda)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
non-SPEC
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2010):
neurčený / nincs meghatározva
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
100–200
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 100–150

A rozsdás csukkal ellentétben a cigánycsuk az Ipoly mente egész területén gyakori fészkelő. Állománysűrűsége helyenként nagy. Ez valószínűleg azzal is magyarázható,
hogy a cigánycsuk a fentebb említett fajjal szemben nem
csak a nedves, de a szárazabb élőhelyeket is elfoglalja.
Legnagyobb állománysűrűségét a magasabb növényzetű
mezőkön, réteken, ugarokon és az utak menti árokpartokon éri el. Például Tesmag (Tešmák) környékén, ill.
Ipolyvarbó (Vrbovka) és Erdőszelestény (Selešťany)
között a sűrűsége eléri a 3 – 6 párt/1 km. Nedvesebb
élőhelyeken is fészkel, nádasok mentén, szántók és
kertek mezsgyéin (pl. Ipolybalog/Balog nad Ipľom vagy
Ipolynagyfalu/Veľká Ves nad Ipľom).
Vonuló faj, Szlovákiában ritkán át is telelhet (erre
az Ipoly mente KMT-n még nem volt példa). Mivel
a cigánycsuk rövid távú vonuló, ezért tavasszal elég korán elfoglalja a fészkelőterületét. Legkorábban 1998.
február 28–án észleltünk egy példányt (Kalonda).
Az első vonulók rendszeresen március 5 – 7-e körül
érkeznek. A legkésőbbi előfordulást 2008. október 28-án
(2 madár, Vilke/Veľká nad Ipľom) jegyeztük fel.
Az Ipoly mente területén a mai napig 48 példányt
gyűrűztek meg, ebből 5, fészekben gyűrűzött ﬁóka volt.

Na rozdiel od pŕhľaviara červenkastého je pŕhľaviar
čiernohlavý na celom území Poiplia bežne hniezdiacim druhom a na viacerých miestach dosahuje vysoké
hniezdne hustoty. Je to zapríčinené pravdepodobne
aj tým, že na rozdiel od vyššie spomínaného druhu
je pŕhľaviar čiernohlavý schopný tolerovať aj suché,
nielen vlhké biotopy. Najvyššie hniezdne hustoty
dosahuje v ruderálnom vyššom poraste úhorov
poľných a lúčnych depresií alebo jarkov v okolí
všetkých typov ciest. Napríklad pri Tešmáku alebo
medzi Vrbovkou a Selešťanmi dosahuje hustotu
3–6 párov/1 km. Hniezdi však aj vo vlhších habitatoch v okolí porastov trste, alebo v medziach polí
a záhrad (napr. okolo Balogu nad Ipľom alebo Veľkej
Vsi nad Ipľom). Je sťahovavým druhom, ale vzácne
na Slovensku aj prezimuje (v CHVÚ zatiaľ ale takýto
prípad nebol registrovaný). Pŕhľaviar čiernohlavý
patrí medzi migrantov na krátke vzdialenosti a preto
prilieta na hniezdiská pomerne skoro. Najskorší prílet
sme zaznamenali 28.2.1998 – 1ex. (Kalonda). Pravidelne však prilietajú prví jedinci až okolo 5–7. marca.
Najneskorší výskyt sme zaznamenali 28.10.2008
(2 ex., Veľká nad Ipľom).
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Elterjedése, állománynagysága és a faj ökológiája az
Ipoly mente KMT-n nincs teljesen feltérképezve. Ez azzal függ össze, hogy a faj populációja stabil (hasonlóan
mint az európai elterjedési terület túlnyomó részén).
A cigánycsuk védelmére csaknem olyan intézkedések
vonatkoznak, mint a hasonló életkörülményeket igénylő
zászlóshajó-fajra, a karvalyposzátára (lásd alább).

Na Poiplí bolo do dnešnej doby okrúžkovaných
48 jedincov, vrátane 5 mláďat v hniezde. Rozšírenie,
hustota alebo ekológia druhu je pre CHVÚ Poiplie
pomerne málo preskúmaná, čo súvisí aj s tým, že
pŕhľaviar čiernohlavý je momentálne vnímaný ako
druh, ktorý nejaví negatívne populačné trendy
(podobne ako pre väčšinu európskeho hniezdneho
areálu). Pre ochranu tohto druhu sa vzťahujú podobné opatrenia ako pre vlajkový druh porovnateľného
hniezdneho biotopu – penice jarabej (viď nižšie).

Obr. 56. Samec pŕhľaviara čiernohlavého
(11.5.2010, Ramsarská lokalita Poiplie, Tešmák)
Fig. 56. A male European Stonechat
(11.5.2010, Poiplie Ramsar Site, Tešmák)
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Penica jarabá
Sylvia nisoria
Karvalyposzáta

Obr. 57. Dospelý samec penice jarabej (26.4.2010, Vrbovka)
Fig. 57. An adult male Barred Warbler (26.4.2010, Vrbovka)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
non-SPECE, resp. SPEC 4
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2010):
neurčený / nincs meghatározva
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
40–60
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 65–130

A karvalyposzáta jelenleg az Ipoly mente bokros
élőhelyeinek gyakori faja, Szlovákia pannon táji területeihez hasonlóan. Általában napos, déli fekvésű domboldalakon, nagyobb kiterjedésű tövises bokrokkal benőtt
réteken vagy gyümölcsösökben fészkel. Ezért a populáció
legnagyobb része a KMT északi peremén található, ahol ez
az élőhelytípus a legelterjedtebb. Európai elterjedési területéhez hasonlóan - az Ipoly mentén is - a fészkelőhelyén
szinte kizárólagosan a mezei poszátával, a tövisszúró
gébiccsel és a cigánycsukkal együtt fordul elő.
A múltból Salaj (1979, 1987) fészkelőként említi
a Losonci medence több megfelelő élőhelyéről. A faj fészkelését gyakran említik az Ipoly mentéről készült, 1990
után megjelent madártani munkák is (lásd az Irodalomjegyzéket).
Május elején, közvetlenül a megérkezése után,
a karvalyposzátát csak a halk éneke és a feltűnő, jellegzetes cserregő riasztóhangja árulja el. A madarak
többsége már augusztusban elhagyja az országot.
Az Arab-félsziget déli részén és Kelet-Afrikában telel.
Tavasszal a faj legkorábbi előfordulása a KMT-n 2010.
április 26-án volt feljegyezve (Ipolyvarbó/Vrbovka
2, Erdőszelestény/Selešťany 1 pld.). Szlovákia a legnagyobb állománysűrűségű országok közé tartozik
Európában. Ez valószínűleg a megfelelő fészkelési

V súčasnosti je penica jarabá, podobne ako v celej
panónskej časti Slovenska, pomerne bežným druhom krovinatých biotopov Poiplia. K hniezdeniu
využíva hlavne slnečné južné stráne s rozsiahlejšími
porastami tŕnitých krovísk zarastajúcich lúk alebo
sadov. Preto je drvivá väčšina populácie rozmiestnená v severných okrajoch CHVÚ, kde je tento biotop najrozsiahlejší. Podobne ako aj v ďalších častiach
európskeho areálu aj v hniezdnom biotope na Poiplí
je prakticky vždy registrovaná spolu s penicou
obyčajnou, strakošom obyčajným, a pŕhľaviarom
čiernohlavým.
Z minulosti tento druh spomína Salaj (1979,
1987) ako hniezdiča na viacerých vhodných lokalitách Lučenskej kotliny. Hniezdenie druhu sa bežne
spomína aj v ornitologických prácach z územia Poiplia datovaných po roku 1990 (viď literatúra).
Hneď po prílete, začiatkom mája, penicu prezrádza len jej tichý spev a nápadné – rapotavé – typické varovanie. Väčšina vtákov odlieta už v auguste,
pričom zimoviská sa nachádzajú v južnej Arábii
a východnej Afrike. Najskorší jarný výskyt druhu
v CHVÚ bol zaznamenaný 26.4.2010 (2 ex. Vrbovka, 1 ex. Selešťany). Slovensko patrí medzi krajiny
Európy s najvyššou národnou hustotou populácie
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lehetőségek gyakoriságával és a kedvező időjárási
viszonyokkal magyarázható. Az Ipoly mente optimális
élőhelyein a karvalyposzáta fészkelési sűrűsége eléri
a 2-3 pár/0,5 km2 (például Ipolyvarbó/Vrbovka nyugati és északkeleti peremén található gyümölcsösök,
Erdőszelestény/Selešťany északkeleti részén elterülő
szőlőhegyek, valamint néhány védett terület: PR Seleštianska stráň, PR Ryžovisko peremei).
Az Ipoly mentén a karvalyposzáta szempontjából
nagyon előnyös az elhagyott gyümölcsösök, szőlők és
legelők elfoglalása. Míg rövid távon ez az állománynövekedéshez vezethet, a későbbiekben a terület fákkal történő benövése után a faj fokozatosan elhagyja
a fészkelőhelyeket, s így állománya csökken. Az Ipoly
mentén egyelőre a fészkelőhelyek zsugorodásával és
eltűnésével nem kell számolni, mivel nem tervezik
a bokros területek irtását, szántóföldekké ill. építkezési telkekké való átminősítését. Ennek és más, ehhez
az élőhelyhez kötődő hasonló fajnak a hosszú távú
megfelelő állapota fenntartásának érdekében célszerű
lenne támogatni az extenzív gazdálkodást. Ugyanis
a mezőgazdasági területek mozaikszerű struktúrájának
kialakítása és ezek fenntartása eredményezi a bokrokkal és mezsgyékkel tarkított tájat. Ehhez hozzájárulhat a gyümölcstermesztés és a szőlészet támogatása is.

tohto druhu, čo je pravdepodobne výsledkom kombinácie dostatku vhodných hniezdnych možností
a príhodnej klímy. Na území Poiplia dosahuje penica
jarabá v optimálnych biotopoch hniezdne hustoty
2–3 páry/0,5 km2 (napríklad ovocné sady na Z a SV
okraji obce Vrbovka, vinice SV od obce Selešťany,
PR Seleštianska stráň, alebo okraje PR Ryžovisko).
Penica jarabá je druhom, ktorý na Poiplí v súčasnosti proﬁtuje z obsadzovania opustených sadov,
viníc a pasienkov. Kým v krátkodobom horizonte to
môže mať za následok nárast populačných stavov,
dá sa očakávať, že po pokročení sukcesie drevnatej
vegetácie bude tento druh doterajšie lokality
postupne opúšťať a stavy budú klesať. Zmenšovanie
a strata hniezdnych biotopov druhov likvidáciou
krovinatých porastov za účelom rozširovania ornej
pôdy alebo výstavby zatiaľ na Poiplí nie je aktuálnym problémom. Na dlhodobo priaznivé stavy
tohto vlajkového druhu ako aj ďalších druhov,
ktoré sú viazané na rovnaký typ biotopu, by bolo
vhodné podporiť extenzívne hospodárenie, ktoré
zaručí tvorbu a udržiavanie mozaikovitej štruktúry
poľnohospodárskej krajiny s dostatkom krovísk,
remízok, a medzí, ako aj podporením ovocinárstva
a vinohradníctva.

Obr. 58.Dospelý samec penice jarabej (26.4.2010, Vrbovka)
Fig. 58. An adult male Barred Warbler (26.4.2010, Vrbovka)
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Strakoš kolesár
Lanius minor
Kis őrgébics

Obr. 59. Dospelý samec strakoša kolesára (13.5.2010, Veľká
Čalomija)
Fig. 59. An adult male Lesser Grey Shrike (13.5.2010, Veľká
Čalomija)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 2
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2010):
neurčený / nincs meghatározva
Počet hniezdnych párov CHVÚ/VVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT/FM-en (1989–2010):
14–22/20–30
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010):
5–10

Az Ipoly mente nyárfasorainak és öreg gyümölcsöseinek
jellegzetes, de szigetszerűen fészkelő faja. A Poľana
KMT állományához hasonlítva az Ipoly mentén csaknem kizárólag az intenzíven művelt agrocönózisok
közelében fészkel. A losonci részen a faj minden évben
költ, de állománya ingadozó (pl. 2007-ben 2 pár, 2009ben és 2010-ben 6 pár), Petőpusztától (Peťov) Tesmagig
(Tešmák) gyakoribb. Mivel a KMT-be nem tartoznak
bele a falvak, ezért a Fontos Madárélőhellyel összevetve az állomány nagysága itt csökkent. Már Salaj
(1987) is gyakori fajként említi. Az utóbbi évtizedekben azonban egész Európa területén enyhén csökkent
a fészkelő párok száma. Tavasszal legkorábban 2006.
április 26-án Rappnál (Rapovce) ﬁgyeltek meg egy példányt. Legkésőbb 1998. augusztus 18-a és szeptember
3-a között (egy példány, Kalonda és Rapp/Rapovce
között).
A fészkelési területen a szabad földfelületet részesíti
előnyben (pl. kukoricaföldek, kertek, vasúti töltések,
utak széle). Táplálékszerzéskor elsősorban a kaszált,
füves területeket látogatják (pl. rétek, futballpályák).
A zsákmányát (általában nagyobb rovarok) magasabb
helyről, például fákról és villanyvezetékről ﬁgyelve szer-

Je typickým, ale ostrovčekovite rozmiestneným,
hniezdnym druhom topoľových alejí a starých sadov v polootvorenej krajine Poiplia. V porovnaní
s populáciou v CHVÚ Poľana hniezdi na Poiplí
takmer výlučne v blízkosti intenzívne obhospodarovaných agrocenóz. V lučeneckej časti hniezdi druh
každoročne, ale s určitými výkyvmi (napr. 2007 2
páry, 2009 a 2010 6 párov), od Peťova po Tešmák
je mierne početnejší. Vylúčenie obcí z CHVÚ
znížilo jeho početnosť v porovnaní s populáciou
vo VVÚ. Ako nezriedkavý druh ho uvádza už Salaj (1987). V posledných desaťročiach však došlo
v celom európskom areáli k miernemu poklesu
hniezdnych párov. Na jar bol pozorovaný najskôr
26.4.2006 jedinec pri Rapovciach. Z leta pochádzajú
najneskoršie pozorovania z 18.8. až 3.9.1998 (1 ex.,
medzi Kalondou a Rapovcami).
Na hniezdnom stanovišti strakoše kolesáre
preferujú prítomnosť obnaženej pôdy resp. plôch,
na ktorých lovia potravu (napr. mladé kukuričné polia, záhumienky, alebo aj železničné násypy a okraje
ciest). Na lov potravy využívajú aj nízke kosené
trávne plochy (lúky, futbalové ihriská). Korisť
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zi. A fészkét általában nyárfákra építi (főleg a lombkorona középső és felső részén). Kivételesen egy-egy fészket
tölgyfán, akácfán és lucfenyőn is találtak. Néha, főképp
az erősebb években, laza csoportosulásban is fészkelhet.
Például három pár nyár- és gyümölcsfák alkotta háromszög alakú területen – a képzeletbeli háromszög kb. 300
m-es oldalú volt (Ipolyhídvég/Ipeľské Predmostie 1997,
Petőpuszta/Peťov 2004), két fészek nyárfákon egymástól
120 ill. és 200 m-re (Koláre/Kóvár 2008), vagy három
fészek egy 250 m hosszú nyárfasorban (Fülekkelecsény/
Fiľakovské Kľačany 2010). Érdekességként említhetjük
egy pár fészkelését a magányos tölgyfán (Kalonda, 1997)
vagy két pár fészkelését Petőpusztán/Peťov – diófán és
lucfenyőn (Kušík in litt.). Az Ipoly mentén a faj jelenleg a következő községekben vagy környékükön fordul
elő: Tesmag (Tešmák), Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie),
Nagycsalomja (Veľká Čalomija), Kóvár (Koláre),
Tótgyarmat (Slovenské Ďarmoty), Berekalja (Horné
Podlužany), Szécsénykovácsi (Kováčovce), Kalonda,
Rapp (Rapovce), Fülekkelecsény (Fiľakovské Kľačany),
Galsa (Holiša), Terbeléd (Trebeľovce).
A fajra negatív hatással van az élőhelyek
sokszínűségének megváltoztatása: a nagy- cserjék, fasorok nélküli - külterjesen művelt monokultúrák elterjedése. Továbbá a gyomirtók gyakori használata, amelynek következtében csökken a táplálékul szolgáló rovarok
és tápnövényfajaik mennyisége. Az öreg nyárfák és más,
fészkelésre alkalmas fák kivágása, a terület benövése,
a legeltetés és kaszálás megszűnése.

(prevažne väčší hmyz) radi lovia z posedov,
napríklad stromov a drôtov elektrického vedenia.
Hniezda mávajú prevažne umiestnené na topoľoch
(hlavne v hornej a strednej časti koruny), ale hniezdenie bolo registrované aj na dube, agáte, smreku
a orechu. Najmä v populačne silných rokoch hniezdia niekedy vo voľných skupinách, napr. 3 páry v trojuholníku topoľov a ovocných stromov o strane 300
m (Ipeľské Predmostie 1997, Peťov 2004), 2 hniezda
na topoľoch vo vzdialenosti 120, resp. 200 m (Koláre
2008), alebo 3 páry v línii topoľov na úseku ca. 250
metrov (Fiľakovské Kľačany 2010). Zaujímavosťou
bolo zahniezdenie 1 páru na mohutnom solitérnom
dube (polia pri Kalonde, r. 1997) alebo hniezdenie
2 párov v roku 2004 v obci Peťov – jeden pár hniezdil
na orechu a druhý na smreku (Kušík in litt.). Na
Poiplí druh v súčasnosti hniezdi v týchto obciach
alebo ich okrajoch: Tešmák, Ipeľské Predmostie,
Veľká Čalomija, Koláre, Slovenské Ďarmoty, Horné
Podlužany, Kováčovce, Kalonda, Rapovce, Fiľakovské
Kľačany, Holiša, a Trebeľovce.
Negatívne pôsobí na druh strata pestrosti habitatov – vznik veľkoplošných, intenzívne obhospodarovaných monokultúr bez rozptýlenej zelene,
pesticídy, ktoré majú za následok stratu druhového
spektra hmyzu a jeho živných rastlín, výrub starých
topoľov a iných hniezdnych stromov, sukcesia
(zarastanie) trávnych plôch a upúšťanie od pasenia
a kosenia.

Obr. 60. Hniezdo strakoša kolesára s mláďatami vo veku 14 dní (11.6.2001, Ipeľské Predmostie)
Fig. 60. Nestling Lesser Grey Shrikes at the age of 14 days (11.6.2001, Ipeľské Predmostie)
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3.4 Egyéb kiválasztott fajok

3.4 Ostatné vybrané druhy

Kačica chrapačka
Anas querquedula
Böjti réce

Obr. 61. Kŕdeľ kačice chrapačky (4.4.2009, PR Kiarovský močiar)
Fig. 61. A group of Garganeys (4.4.2009, Kiarovský močiar Nature
Reserve)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 3
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1992–2009) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1992–2009):
neurčitý trend / bizonytalan
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
2–8
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010):
1–8

Az Ipoly mentén rendszertelenül, ritkán fészkel,
leginkább a tavaszi esőzésektől, valamint az eutróf
mocsaras élőhelyek vízállásától függően. Ezt az állapotot tükrözi a bizonytalan populációs trend az 1999-től
2009-ig tartó időszakban (62. kép). Salaj (1979, 1987)
gyakrabban átvonulóként jellemzi, fészkeléséről viszont
nem számol be. Feltételezhető, hogy az Ipoly ártere
a múltban - a folyamszabályozás előtt - még elegendő,
megfelelő fészkelési lehetőséget biztosított a böjti réce
számára. Az Ipoly mentén tavasszal rendszeresen átvonul (legkorábban 2000. március 4-e egy pld., béteri
mocsár, 2010. március 6-a kb. 30 pld., Ipolyvarbó/
Vrbovka). A faj tavaszi vonulásának csúcsát március
és április első harmada között éri el (63. kép). Kevésbé számottevő az őszi vonulás, melynek tetőzése július
utolsó és augusztus első harmadára esik (63. kép).
A böjti réce legkésőbbi megﬁgyelésének időpontja 1999.
szeptember 27-e, a béteri mocsárnál. A tavaszi vonuláskor (elsősorban a csapadékos években) az Ipoly mente
felső szakaszán a tőkés réce után a második legnagyobb

Na Poiplí hniezdi nepravidelne a vzácne, najmä
v závislosti od množstva jarných zrážok a stavu vody
v eutroﬁzovaných močiarnych habitatoch. Tomuto
stavu zodpovedá aj neurčitý populačný trend medzi
rokmi 1992 až 2009 (obr. 62). Salaj (1979, 1987)
ju charakterizuje ako nie vzácneho transmigranta,
hniezdenie však nespomína. Dá sa predpokladať, že
niva Ipľa v minulosti pred melioráciami poskytovala
kačici chrapačke dostatok vhodných hniezdnych
možností. Pravidelne tiahne Poiplím na jar (najskôr
4.3.2000 1 ex., močiar pri Béteri, 6.3.2010 okolo 30
ex. vo Vrbovke). Vrchol jarného ťahu druh dosahuje od prvej dekády marca po prvú dekádu apríla
(obr. 63). O čosi menej početná je na ťahu počas jesene, kedy ťah dosahuje vrchol v poslednej dekáde
júla a prvej dekáde augusta (obr. 63). Najneskôr
bola chrapačka pozorovaná 27.9.1999 na močiari
pri Béteri. Počas jarnej migrácie (predovšetkým
v mokrých rokoch) je v hornej časti Poiplia druhou
najpočetnejšou kačicou (max. 110 ex./lokalite) po
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kačici divej. V migrujúcich zoskupeniach sú pozorované prevažne samce. Hniezdnymi lokalitami boli
Veľké Dálovce – samota Pompe (1992, 1 pár) (viď
Rác 2007), Mikušovce (2000, 1 pár), (viď Sárossy
2000). Z Kiarova (2004, min. 2 páry a 2005, 1
pár) ju uvádza Šalát (2007), a z Ipeľského Predmostia Krištín a kol. (1997). Na niektorých lokalitách bolo hniezdenie niekoľkokrát predpokladané,
napr. mokrade pri Tešmáku (1999-2010), Ipeľské
Predmostie (1995–2010), a močiar pri Béteri (2001
a 2006). Trvalá hniezdna lokalita v CHVÚ
pravdepodobne nie je známa. Hniezdenie je závislé
na mokrých rokoch, kedy sa pre ňu vytvára viac
vhodných hniezdnych príležitostí: záplavové vody
na poliach a lúkach, prípadne vegetácia mokradí
močiarneho charakteru. Najväčšie ohrozenie predstavuje strata a znečistenie hniezdnych biotopov odvodňovanie mokradí, kontaminácia chemickým,
biologickým odpadom a splaškami, a premena
mokradí na poľnohospodársku pôdu. Dopad invazívnych druhov ako potenciálnych predátorov
(napr. nutria, norok americký) nie je momentálne
na slovenskej strane Poiplia preskúmaný pre tento
ani pre ďalšie vodné druhy vtákov.

számú récefaj (max. 110 pld./helyszín). A vonuló csapatok többségében hímek ﬁgyelhetők meg. Fészkelőhelyek:
Nagydályó - Pompe tanya/Veľké Dálovce –- samota
Pompe (1992, 1 pár), (lásd Rác 2007), Miksi/Mikušovce
(2000, 1 pár), (lásd Sárossy 2000). Ipolykérről/Kiarov
(2004, min. 2 pár és 2005, 1 pár) Šalát (2007) számol
be róla, Ipolyhídvégről/Ipeľské Predmostie Krištín és
társai (1997). Néhány helyszínen feltételezték fészkelését, pl. a Tesmag (Tešmák) melletti vizenyős területen
(1999-2010), Ipolyhídvégen (Ipeľské Predmostie, 1995–
2010) és a béteri mocsárnál (2001 és 2006). Állandó
fészkelőhelye a Poiplie KMT-n nem ismert. Fészkelése
a csapadékos évektől függ, amikor a faj számára több
fészkelőlehetőség áll rendelkezésre: belvizes szántóföldek
és rétek, esetleg a vizenyős területek mocsári jellegű növényborítással. A legnagyobb veszélyt a fészkelőhelyek
szennyezése és elvesztése jelenti – a lápok lecsapolása,
a víz szennyezése biológiai és vegyi hulladékkal, továbbá
mezőgazdasági területté való átalakítása. Az invazív fajok hatását (pl. nutria, amerikai nyérc) az Ipoly mente
madárvilágára a szlovákiai oldalon egyelőre még nem
vizsgálták.

Obr. 62. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych párov
kačice chrapačky na vybraných lokalitách Poiplia,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 62. Population trend of Garganey breeding pairs in
selected sites of the Poiplie SPA; error bars are standard errors.

Obr. 63. Sezónna dynamika početnosti kačice chrapačky
na Poiplí, chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 63. Seasonal changes in abundance of Garganeys
in the Poiplie SPA; error bars are standard errors.
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Chochlačka sivá
Aythya ferina
Barátréce

Obr. 64. Dospelá samica chochlačky sivej (26.3.2010, Vrbovka)
Fig. 64. An adult female Common Pochard (26.3.2010, Vrbovka)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 2
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1989–2009) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2009):
neurčitý trend / bizonytalan
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
0–7
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010):
1–2

Az Ipoly mentén rendszertelenül, rendkívül ritkán
fészkelő faj. Salaj (1979, 1987) közléseiben nem találhatunk utalást a barátrécére. Fészkelőként első ízben
Mojžiš (1993 b) említi a Vilke (Veľká nad Ipľom) melletti kavicsbánya/halastó területéről, továbbá Zach
és Krištín (1994) Ipolykérről (Kiarov). Az elmúlt 20
évben populációs trendje a böjti récéhez hasonlóan
bizonytalan (65. kép). A faj tavasszal rendszeres átvonul a területen (legkorábban 1989. február 25. – kb.
20 pld., Vilke/Veľká nad Ipľom; Mojžiš 1993b; 2007.
február 27. – 3 hím, Vilke/Veľká nad Ipľom és 2010.
február 27. - 27 pld. Ipolyvarbó/Vrbovka). Ez a vonulás jelentősebb az őszinél (66. kép). A napi maximumot egy területen Ipolyhídvég/Ipeľské Predmostie és
Szécsénykovácsi/Kováčovce közötti szakaszon észlelték
(264 pld. 2003. március 15-én, 250 pld. 2010. március
7-én), a Poiplie KMT keleti részén pedig 2009-ben 43
példányt. A faj ártéri vízfelületeken, kavicsbányákon,
valamint halastavakon tartózkodik, közvetlenül az
Ipoly folyón viszonylag ritkán. Az őszi vonuláskor rendszeresen, de kisebb számban jelenik meg. Télen néha és
rendszertelenül fordul elő, egyelőre csak decemberben.
Fészkelőterületként a következő helyek ismertek: Ipolyhídvég/Ipeľské Predmostie (Ipeľské Hony Természeti

Je v území nepravidelne a veľmi vzácne hniezdiacim druhom. V prácach Salaja (1979, 1987) nie
sú o chochlačke sivej žiadne zmienky, prvý krát sa
o nej ako o hniezdičovi zmieňuje Mojžiš (1993 b)
na štrkovisku/rybníku pri Veľkej nad Ipľom a Zach
a Krištín (1994) na Kiarove. Podobne ako pre
chrapačku je populačný trend za posledných 20
rokov neurčitý (obr. 65). Druh pravidelne územím
tiahne na jar (najskôr 25.2.1989 – asi 20 ex., Veľká
nad Ipľom (Mojžiš 1993b), 27.2.2007 – 3 samce,
Veľká nad Ipľom a 27.2.2010 27 ex., Vrbovka), kedy
je ťah výraznejší ako na jeseň (obr. 66). Denné maximá na jednej lokalite boli zistené medzi Ipeľským
Predmostím a Kováčovcami (264 ex. 15.3.2003, 250
ex. 7.3.2010), vo východnej časti CHVÚ to bolo 43
ex. v roku 2009. Zdržiava sa na záplavových vodách,
štrkoviskách a rybníkoch, na samotnom toku Ipľa
je vzácna. Jesenný ťah je pravidelný, avšak málo
početný. Vzácne a nepravidelne sa vyskytuje v zime,
zatiaľ však vždy iba v priebehu decembra. K hniezdnym lokalitám patrili napr. Ipeľské Predmostie (PR
Ipeľské Hony, 2 páry, 2005), Kiarov (2 páry, 2001),
Kalonda (1 pár, 1989), Veľká nad Ipľom (1 pár,
1989, 1990), (Mojžiš 1993b), močiar pri Béteri (3
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páry, 1995, 1 pár, 1998, 1999, 2000, a 2003), (Kerestúr a Mojžiš 2008). Hniezdnym prostredím boli
bývalé štrkovisko s ostrovčekmi a s bohatým stromovo–krovitým porastom, zvyšok starého toku Ipľa
so stromovo–krovitým porastom a pálkou, nádržka
ČOV s pobrežným porastom pálky, a močiar.
Ohrozenie predstavuje podobne ako pre chrapačku
najmä likvidácia alebo degradácia prirodzených
mokradí a vyrušovanie počas hniezdenia.

Rezervátum, 2 pár, 2005), Ipolykér/Kiarov (2 pár,
2001), Kalonda/Kalonda (1 pár, 1989), Vilke/Veľká
nad Ipľom (1 pár, 1989, 1990, (Mojžiš 1993b) és a béteri mocsár (3 pár, 1995; 1 pár, 1998, 1999, 2000, 2003;
Kerestúr a Mojžiš 2008). Az alkalmas fészkelőhelyet az
egykori kavicsbánya sűrű fás-cserjés növényzettel benőtt
szigetei, az Ipoly öreg medrének fás-cserjés, gyékényes
partja, a szennyvíztisztító gyékényalkotta szegélynövényzete, valamint a mocsár biztosította. A legnagyobb
veszélyt a barátrécére - a böjti récéhez hasonlóan - a természetes lápok felszámolása, lecsapolása jelenti, a költési időszakban pedig a fészkelő madarak háborgatása.

Obr. 65. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych párov
chochlačky sivej na vybraných lokalitách Poiplia,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 65. Population trend of Common Pochard breeding pairs
in selected sites of the Poiplie SPA; error bars are standard
errors.

Obr. 66. Sezónna dynamika početnosti chochlačky sivej
na Poiplí, chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 66. Seasonal changes in abundance of Common Pochards
in the Poiplie SPA; error bars are standard errors.
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Kaňa sivá
Circus cyaneus
Kékes rétihéja

Obr. 67. Loviaci dospelý samec kane sivej
(23.12.2008, PR Cúdeninský močiar)
Fig. 67. A hunting adult male Northern Harrier
(23.12.2008, Cúdeninský močiar Nature Reserve)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 3
Trend početnosti pre zimné obdobie CHVÚ Poiplie (1991–2009) /
Az állománynagyság trendje a téli időszakban a Poiplie KMT-n (1991–2009):
silný nárast /erősen növekvő
Počet zimujúcich vtákov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Telelő madarak száma a Poiplie KMT-n (1989–2010): neurčený / nincs meghatározva
Počet zimujúcich vtákov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Telelő madarak száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 15–25
Az év hűvösebb időszakában az Ipoly mente nedves rétjeinek jellemző, de kisebb számú faja. A múltban Salaj
(1979, 1987) említi előfordulását Miksiről (Mikušovce) és
Terbelédről (Trebeľovce). 1991-től a telelő állomány jelentős
növekedést mutat (68. kép), bár az erre vonatkozó adatokat - tekintettel a faj állományának nagyságára az Ipoly
mentén - óvatosan kell kezelni. A kékes rétihéja a területen
rendszeresen átvonul és telel is (69. kép). Nagyobb számban a vonuláskor fordul elő (legkorábbi őszi adata 1999.
szeptember 12., legkésőbbi tavaszi adata pedig 2006.
április 10.), amely ősszel, november második harmadában éri el csúcspontját (69. kép). A magas egyedszám
február második és harmadik dekádjában (69. kép) abból
az időszakból származik, amikor a legtöbb telelő madár
tartózkodik a területen és megkezdődik a tavaszi vonulás is. A telelő rétihéják száma évről évre változhat. Ezt
elsősorban a pocokjárásos évek vagy a hótakaró vastagsága
is befolyásolja (minél vastagabb a hóréteg, annál kevésbé
hozzáférhető az élelem), ill. e kettőnek a kombinációja
– ilyenkor a faj teljesen hiányozhat a területről. A kékes
rétihéja vonulását és telelését a Poiplie KMT keleti részén
az 1996–2002-es és 2006–2010-es években kutatták alaposabban. Ezek a madarak az államhatárhoz közeli, magyarországi Litke település határában található Mocsár és

V chladnej polovici roka charakteristický, hoci
nepočetný, druh vlhkých lúk zimného Poiplia.
Zo starších prác sa kaňa sivá spomína v publikáciách Salaja (1979, 1987), ktorý uvádza výskyt
v Mikušovciach a Trebeľovciach. Od roku 1991
bol zaznamenaný silný nárast zimujúcej populácie
(obr. 68), hoci tento výsledok treba brať vzhľadom
k početnosti druhu na Poiplí s opatrnosťou. Druh
územím pravidelne tiahne a zimuje tam (obr. 69).
Početnejší je počas migrácie (najskorší jesenný záznam 12.9.1999, najpozdnejší jarný 10.4.2006), ktorá
na jeseň vrcholí v druhej dekáde novembra (obr. 69).
Vysoké počty z druhej a tretej dekády februára (obr.
69) poukazujú na obdobie, kedy sa u nás zdržuje
najviac zimujúcich vtákov a kedy tiež nastupuje
jarná migrácia. Početnosť kaní v jednotlivých rokoch
kolíše v závislosti od tzv. myších rokov, a v zimnom období aj od výšky snehovej pokrývky (čím
je vyššia tým je potrava nedostupnejšia), alebo od
kombinácie oboch zmienených faktorov – vtedy
može druh na území úplne chýbať. Migrácia a zimovanie kane sivej boli detailnejšie sledované v rokoch 1996–2002 a 2006–2010 vo východnej časti
CHVÚ. Tu využívajú vtáky ako nocovisko lokalitu
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Mocsár és Ortás pri obci Litke na maďarskej strane
Poiplia, v blízkosti štátnej hranice so Slovenskom
(lokalita sledovaná v rokoch 1996–1999). Na tejto
lokalite bol maximálny zistený počet nocujúcich
kaní 13.12.1997 – 19 ex. (9 sivých a 10 hnedých
jedincov). V rokoch 1999–2002 boli na lokalite
Lúky pri Veľkej nad Ipľom sledované podvečerné
prelety z lovísk zo slovenskej strany na nocovisko
do Maďarska, kedy bol najvyšší počet kaní zistený
17.11.1999 – 18 ex. (8 samcov a 10 hnedých jedincov). Príležitostné, jednorázovo až pravidelnejšie
využívané nocoviská boli zistené aj na slovenskej
strane Poiplia: územie medzi Veľkou nad Ipľom
a Malými Dálovcami (október, november 1999 – 1
až 2 ex., január 2001 – 1 ex.), medzi Mikušovcami,
Trebeľovcami a Lázou (december 2006 – 1 ex., november 2008 – 1 ex.), v PR Dálovský močiar pri
Malých Dálovciach (január, marec 1998 – 1 až 3 ex.)
a pri Mikušovciach (december 1998 a január, február
1999 – 0 až 5 ex.). Habitat nocovísk predstavoval
močiarny/mokraďový biotop a polia s ruderálnym
porastom. Ako loviská využívajú kane široké spektrum biotopov v agrocenózach, pričom prevažnú
zložku potravy tvorí hraboš poľný. Okrúžkovaný bol
1 hnedý jedinec pri Veľkej nad Ipľom (6.11.2004).

Ortás területén éjszakáztak (1996–1999 közötti időszak).
Az itt megﬁgyelt éjszakázó rétihéják maximuma 1997.
december 13-án 19 pld. volt (9 hím és 10 barna színezetű
egyed). Az 1999–2002 közötti időszakban Vilke (Veľká
nad Ipľom) mellett az alkonyati behúzáskor - a szlovákiai
táplálkozóhelyekről a magyarországi éjszakázóhelyre a legnagyobb észlelt példányszám 1999. november 17-én
18 (8 hím és 10 barna színű pld.) madár volt. Alkalmi egyszer, esetleg rendszeresen - használt éjszakázóhelyek az
Ipoly mente szlovákiai részén is voltak: Vilke/Veľká nad
Ipľom és Kisdályópuszta/Malé Dálovce térségében (1999.
október, november – 1-2 pld., 2001. január – 1pld.), Miksi/Mikušovce, Terbeléd/Trebeľovce és Lázi-puszta/Lazy
között (2006. december – 1 pld., 2008. november – 1 pld.),
Kisdályópuszta/Malé Dálovce mellett, a Dályópusztai
Mocsarak Természeti Rezervátum területén/PR Dálovský
močiar (1998. január, március – 1-3 pld.), valamint
Miksinél/Mikušovce (1998. december és 1999. január,
február – 0-5 pld.). Éjszakázóhelyként a mocsaras-lápos,
továbbá a zsombékos mezőket használták. A rétihéják táplálékukat az agrocönózisok változatos élőhelyeiről szerzik,
zsákmányuk jelentős részét a mezei pockok teszik ki. Vilke
(Veľká nad Ipľom) mellett egy barna színezetű példányt
gyűrűztek meg 2004. november 6-án.

Obr. 68. Odhad trendu početnosti zimujúcich jedincov
kane sivej na vybraných lokalitách Poiplia, chybové čiary
predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 68. Population trend of Northern Harrier wintering
individuals in selected sites of the Poiplie SPA; error bars are
standard errors.

Obr. 69. Sezónna dynamika početnosti kane sivej na Poiplí,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 69. Seasonal changes in abundance of Northern Harriers
in the Poiplie SPA; error bars are standard errors.
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Sokol kobcovitý
Falco vespertinus
Kék vércse

Obr. 70. Nedospelá samica (2. rok života) sokola kobcovitého
(11.5.2010, Ramsarská lokalita Poiplie, Tešmák)
Fig. 70. A subadult female (2nd calendar year) Red-footed Falcon
(11.5.2010, Poiplie Ramsar Site, Tešmák)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 3
Trend početnosti pre jarný ťah CHVÚ Poiplie (1990–2010) /
Az állománynagyság trendje a tavaszi vonuláskor a Poiplie KMT-n (1990–2010):
neurčitý trend / bizonytalan
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
neurčený / nincs meghatározva
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010):
0–2

A rendelkezésünkre álló adatokból egy példány Molnár
általi lelövése ismert Csalárról (Čeláre) 1952. május
12-ről (Matoušek a kol. 2002). Nincs kizárva, hogy
a múltban fészkelt a kék vércse az Ipoly mentén. 1990től az átvonuló egyedek számának trendje bizonytalan.
Az 1990–1992 közötti időszak adataival ellentétben
az elmúlt évek megﬁgyelései viszont e szám növekedését mutatják (71. kép). A kék vércse vonuló madárfaj,
de a területen esetenként a fészkelési időszakban is
megjelenhet. Tavasszal gyakrabban és nagyobb számban fordul elő (április 17. és május 28. közötti megﬁgyelések) mint ősszel, amikor ritka (szeptember 14-e
és október 3-a között). A tavaszi vonulás csúcspontját
május első harmadában éri el (72. kép). Az utóbbi két
év tavaszán nagyobb számban is előfordult: a legtöbbet,
31 példányt 2009. május 3-án ﬁgyelték meg Vilke (Veľká
nad Ipľom) és Panyidaróc (Panické Dravce) térségében
(lásd Rác 2009). Leggyakrabban mezőgazdasági
területeken, valamint a lápvidék közelében ﬁgyelhető
meg, ahol nagyobb rovarokat zsákmányol. Rendszeres
megjelenését, helyenként létszámának növekedését
a tavaszi vonulás során a magyarországi fészkelőhelyek

Z dostupných údajov je známy Molnárov zástrel
od Čelárov z 12.5.1952 (Matoušek a kol. 2002).
Nie je vylúčené, že sokol kobcovitý v minulosti na
Poiplí aj hniezdil. Od roku 1990 vykazuje neurčitý
trend počtu migrujúcich jedincov, ale posledné roky
naznačujú určitý nárast oproti počtom zisteným
medzi rokmi 1990–1992 (obr. 71). Sokol kobcovitý je migrujúci druh, ktorý ale na územie zalieta aj
počas hniezdneho obdobia. V jarnom období je omnoho pravidelnejší a početnejší (zistený medzi 17.4.–
28.5.) ako na jeseň, kedy je vzácny (výskyt medzi
14.9.–3.10.). Vrchol jarného ťahu bol zistený počas
prvej dekády mája (obr. 72). V posledných dvoch rokoch sa vyskytol na jar aj vo vyšších počtoch. Najviac
jedincov sa zistilo 3.5.2009, kedy bolo pozorovaných
medzi Veľkou nad Ipľom a Panickými Dravcami
31 jedincov (viď Rác 2009). Pozorovaný je prevažne
v agrocenózach a v okolí mokradí, kde loví veľké
druhy hmyzu. Pravidelnosť a miestami početnejší
výskyt počas jarnej migrácie možno dať do súvisu
s relatívne neďalekými maďarskými hniezdiskami,
kde hniezdi najviac (800–1500) párov v strednej
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Európe. Ohrozenie druhu, najmä počas hniezdenia,
spočíva v zmene štruktúry krajiny, intenziﬁkácii
hospodárenia, chemizácii poľnohospodárstva, ako
aj nedostatku vhodných hniezdnych príležitostí
(ústup hniezdenia havranov na Poiplí, na ktorých
kolónie je sokol kobcovitý prednostne hniezdne
viazaný). Druh je síce typický hniezdny ﬂuktulant,
ale aj na najvýznamnejších európskych hniezdiskách je badateľný pokles počtu hniezdnych párov
a zmenšujúci sa hniezdny areál. Na perspektívnych
lokalitách by bolo vhodné vytvoriť hniezdne príležitosti vyvesovaním polobúdok.

közelségével hozhatjuk összefüggésbe. Közép-Európában Magyarországon fészkel a legtöbb, 800–1500 pár.
A fajt, elsősorban a költési időszakban, a környezet
struktúrájának átalakulása, az intenzív mezőgazdasági
termelés és a kemizálás veszélyezteti. Szintén gondot
okoz az alkalmas fészkelőhelyek hiánya (a kék vércse szorosan kötődik a vetésivarjú-telepekhez, melyek
a varjak állománycsökkenése miatt egyre ritkábbak
az Ipoly mentén). Bár fészkelését illetően jellegzetes
ﬂuktuáns, a legjelentősebb európai költőhelyeken is
észlelhető állománycsökkenése és elterjedési területének
zsugorodása. Alkalmas környezetben megtelepedésüket
fészekládák kihelyezésével kellene segíteni.

Obr. 71. Odhad trendu početnosti na jar tiahnúcich jedincov
sokola kobcovitého na vybraných lokalitách Poiplia, chybové
čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 71. Population trend of Red-footed Falcon migrating
individuals in selected sites of the Poiplie SPA in spring;
error bars are standard errors.

Obr. 72. Sezónna dynamika početnosti sokola kobcovitého
na Poiplí, chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 72. Seasonal changes in abundance of Red-footed Falcons
in the Poiplie SPA; error bars are standard errors.

Obr. 73. Dospelá samica sokola kobcovitého (6.5.2010, Béter, Lučenec)
Fig. 73. An adult female Red-footed Falcon (6.5.2010, Béter, Lučenec)
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Cíbik chochlatý
Vanellus vanellus
Bíbic

Obr. 74. Dospelý samec cíbika chochlatého
(14.3.2009, Nagy tó, Dejtár)
Fig. 74. An adult male Northern Lapwing
(14.3.2009, Nagy tó, Dejtár)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 2
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1996–2009) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1996–2009):
neurčitý trend / bizonytalan
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
20–60
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 10–40

A bíbic a fehér gólyán kívül a következő jellegzetes, de
erősen csökkenő számú faja az Ipoly mentének. Salaj
(1979, 1987) szerint még gyakori, rendszeresen vonuló és
fészkelő. A többi, vízhez kötődő madárfajhoz hasonlóan,
állománya az Ipoly mentén erősen ingadozó, a csapadékos
évektől függ (75. kép). A bíbic számára az Ipoly mente
hagyományos vonulási útvonal, a területen időnként
népes csapatokban vonul. A tavaszi vonulás egy napján
(2003. március 15.) többezer példányt regisztráltak
Gyerk/Hrkovce, Nagytúr/Veľké Turovce (az említett két
község nem része a KMT-nek), Ipolyság/Šahy, Ipolyhídvég/Ipeľské Predmostie, Tótgyarmat/Slovenské Ďarmoty,
Szécsénykovácsi/Kováčovce és Vilke/Veľká nad Ipľom
községek térségében. A területen márciusban gyakoriak
az akár 700 egyedet is meghaladó csapatok (2005, 2010).
A tavaszi vonulás csúcspontja az Ipoly mentén március
első és második dekádjában van (76. kép). A legkorábbi
megﬁgyelés Vilkéről (Veľká nad Ipľom) származik 1990.
február 2-ról. Az őszi vonulás a tavaszihoz hasonlóan
rendszeres, viszont hosszabb ideig tart (76. kép). A bíbic
őszi vonulásának csúcspontját október második harmadától november első harmadáig éri el (76. kép). Ismert
decemberi megﬁgyelése is (1 pld. 1992. december 27. Kalonda, 1 pld. 2001. december 20. - Ipolyhídvég/Ipeľské

Popri bocianovi bielom je ďalším charakteristickým,
avšak silne ubúdajúcim druhom Poiplia. Salaj (1979,
1987) ho charakterizuje ešte ako hojný, pravidelne
migrujúci aj hniezdiaci druh. Podobne ako pri
ďalších, na vodu viazaných druhoch vtákov sú jeho
hniezdne stavy na Poiplí závislé najmä od mokrých
rokov a jeho hniezdne stavy značne ﬂuktuujú (obr.
75). Poiplie je pre cíbika tradičnou migračnou cestou, pričom územím tiahnu niekedy veľmi početné
kŕdle. Počas jarnej migrácie bolo počas jedného dňa
(15.3.2003) medzi Hrkovcami, Turovcami (tieto dve
obce nepatria do CHVÚ), Šahami, Ipeľským Predmostím, Slovenskými Ďarmotami, Kováčovcami,
a Veľkou nad Ipľom registrovaných niekoľko tisíc
jedincov. Bežnými sú marcové denné záznamy s viac
ako 700 tiahnúcimi jedincami na lokalitu (2005,
2010). Jarná migrácia dosahuje na Poiplí vrchol
v prvej a druhej dekáde marca (obr. 76). Najskorší
záznam je z 2.2.1990 z Veľkej nad Ipľom. Jesenná
migrácia je podobne ako jarná pravidelná, avšak
časovo roztiahnutejšia (obr. 76). Vrchol ťahu na jeseň
dosahuje cíbik od druhej dekády októbra po prvú
dekádu novembra (obr. 76). Známych je aj niekoľko
neskorých pozorovaní z decembra (najneskôr 1 ex.

Vtáctvo Chráneného vtáčieho územia Poiplie

88

A Poiplie Különleges Madárvédelmi Terület madarai

27.12.1992, Kalonda, a 1 ex. 20.12.2001, Ipeľské
Predmostie). Často sa k nim počas ťahu pridružujú
škorce, čvíkoty, a menej aj vzácnejšie kulíky zlaté.
Na veľkosť a rozmiestnenie hniezdnej populácie
majú vplyv tzv. mokré a suché roky. V súvislosti
s jarnými záplavami možno hovoriť o určitej hniezdnej ﬂuktuácii druhu – v mokrých rokoch hniezdi na
území niekoľko krát viac párov ako počas suchých
rokov, na niektorých lokalitách vtedy vytvára voľné
malé zoskupenia (napr. Lučenec – Béter, 1999 – asi
6 párov, 2000 – 8 až 10 párov, 2010 – asi 8 párov;
polia medzi Tešmákom a Šahami, 2010 – minimálne
8 párov). Pravdepodobne všetky páry hniezdia
v súčasnosti v suboptimálnom habitate na poliach
v blízkosti stálych vôd (štrkoviská, rybníky), respektíve pri periodických poľných mlákach. Postupným
zánikom družstiev a pasenia, premenou pastvín
na ornú pôdu a iné poľnohospodársky využívané
pozemky v slovenskej časti Poiplia takmer zanikol
ich typický lúčny hniezdny habitat a aj ponechané
fragmenty lúk sú nevhodné (vysoká hustá tráva,
kosba 1 až 2 krát ročne a pre druh v nevhodnom
období). Typickým javom Poiplia je, že zrážkové/periodické vody na poliach počas sedenia na znáškach
rýchlo vyschnú, resp. sú opätovne zaplavené, takže
väčšina párov je odkázaných na náhradné hniezdenia. V rámci Európy má populácia cíbikov všeobecne
silne klesajúci trend, podobne ako ďalšie druhy otvorenej poľnohospodárskej krajiny. Medzi negatívne
neprírodné faktory v Poiplí patrí rozorávanie hniezd
poľnohospodárskymi mechanizmami, používanie
agrochemikálií, zánik pastierstva a strata väčšej
plochy nepravidelne spásaných vlhkých lúk ako
bezpečnejšieho hniezdneho biotopu.

Predmostie). Vonuláskor gyakran csatlakoznak hozzájuk
seregélyek, fenyőrigók, néha a ritkább aranylilék is.
A fészkelőállomány nagyságát és az élőhely kiválasztását
nagyban befolyásolja a csapadékos és a száraz évek váltakozása. A faj fészkelése bizonyos mértékben függ a tavaszi
áradásoktól – ingadozó. A csapadékos években a területen
a száraz időszakhoz viszonyítva fészkelőállománya többszörösére növekszik. Ebben az esetben néhány területen
akár kisebb, laza telepek is kialakulhatnak (pl. Losonc/
Lučenec – Béter, 1999 – kb. 6 pár, 2000 – 8-10 pár, 2010
– kb. 8 pár, Tesmag/Tešmák és Ipolyság/Šahy közötti
szántóföldek, 2010 – min. 8 pár). A párok jelenleg minden bizonnyal a csaknem optimális élőhelyen fészkelnek
az állandó vízfelület (bánya- és halastavak) közelében
lévő szántóföldeken, esetleg időszakos elöntések, belvizek
közelében. A mezőgazdasági szövetkezetek és a legeltetés
fokozatos megszűnésével, a legelők szántófölddé ill. egyéb
mezőgazdasági területté való átalakításával az Ipoly mente szlovákiai részén csaknem teljesen megszűnt jellegzetes
réti élőhelyük. A megmaradt rétek pedig alkalmatlanok
a fészkelésre (magas, sűrű fű, a faj számára előnytelen
időszakban kaszálva, évente 1-2 alkalommal). Tipikus
jelenség az Ipoly mentén, hogy a fészkelési időszakban
a pocsolyák ill. az időszakos elöntések gyorsan kiszáradnak, esetleg a területek újból víz alá kerülnek, így a párok
többsége kénytelen pótköltésbe kezdeni. Európában
a bíbicek állománya a többi, szabad mezőgazdasági területhez kötődő fajhoz hasonlóan erősen csökken. Az Ipoly
mentén a mezőgazdasági területen a fészkeket szántással,
az agrokemizáció elterjedésével, a legeltetés megszűnésével
teszik tönkre. Veszélyt jelent továbbá a faj biztonságos
fészkelésére a nagy kiterjedésű, időszakosan legeltetett
nedves rétek zsugorodása majd eltűnése.

Obr. 75. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych párov
cíbika chochlatého na vybraných lokalitách Poiplia, chybové
čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 75. Population trend of Northern Lapwing breeding pairs
in selected sites of the Poiplie SPA; error bars are standard
errors.

Obr. 76. Sezónna dynamika početnosti cíbika chochlatého
na Poiplí, chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 76. Seasonal changes in abundance of Northern
Lapwings in the Poiplie SPA; error bars are standard errors.
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Močiarnica
mekotavá
Gallinago gallinago
Sárszalonka

Obr. 77. Dospelý jedinec močiarnice mekotavej
(apríl 1999, Mikušovce)
Fig. 77. Adult Common Snipe (April 1999, Mikušovce)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 3
Trend početnosti pre jarný ťah CHVÚ Poiplie (1997–2010) /
Az állománynagyság trendje a tavaszi vonuláskor a Poiplie KMT-n (1997–2010):
mierny pokles / mérsékelten csökkenő
Populačný trend (pre tokajúce samce) CHVÚ Poiplie (1989–2009) /
Populációs trend a Poiplie KMT-n (a dürgő hímek esetében; 1989–2009):
silný pokles / erősen csökkenő
Počet tokajúcich samcov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Dürgő hímek száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
0–10
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010):
0–10
A faj a piroslábú cankóval együtt az Ipoly mente fennmaradt mocsárrétmaradványok tipikus képviselője. Míg
Malesevics (1892) általánosan csak vonulóként említi,
addig Salaj (1979, 1987) már mint ritka fészkelőt tünteti fel. Az elmúlt tizennégy évben a nászrepülő hímek
száma erősen csökkent az Ipoly mente KMT felső és
középső részén (79. kép). A sárszalonkát jelenleg főleg
a vonuláskor tekinthetjük jellegzetes fajnak az Ipoly
mentén. Legnagyobb számban tavasszal észlelhető,
amikor a csapadékos években tömegesen jelenik meg:
ilyenkor a területen a napi maximum magas (Cúdenina
Természeti Rezervátum/PR Cúdenina, 2001. március
29. – min. 80 pld., Béter, 2009. március 28. – min. 90
pld., Ipolyvarbó/Vrbovka - Kiskér/Malý Kiarov, 2010.
április 3. – min. 100 pld.). Tavaszi vonulása március
második dekádjától április első dekádjáig éri el csúcspontját (81. kép). Őszi vonulása gyengébb, de hosszabb
ideig tart (81. kép). Ebben az időszakban kevesebb az
alkalmas, vizenyős, mocsárjellegű élőhely és az alacsony növényborítású belvíz. Általában az Ipoly mentén a nyárutó és az ősz eleje többnyire száraz, ezért
a sárszalonkák halastavak és bányatavak mentén is

Druh je spolu s kalužiakom červenonohým charakteristickým vtáčím reprezentantom zachovalých
zbytkov trávnatých močiarnych habitatov Poiplia.
Kým Malesevics (1892) ho spomína len všeobecne
ako migranta, Salaj (1979, 1987) tento druh klasiﬁkoval ako zriedkavého hniezdiča. Počas posledných 14 rokov druh na lokalitách vrchnej a strednej
časti CHVÚ Poiplia vykazuje prudký pokles počtu
tokajúcich samcov (obr. 79). Močiarnicu možno
v súčasnosti považovať za typickú pre Poiplie najmä
v čase migrácie. Početnejšia je počas jarnej migrácie,
kedy sa v mokrých rokoch koncentruje a dosahuje
aj vysoké denné maximá na lokalitu (PR Cúdenina,
29.3.2001 – min. 80 ex., Béter, 28.3.2009 - minimálne 90 ex., Vrbovka–Malý Kiarov, 3.4.2010 minimálne 100 ex.). Jarný ťah kulminuje v druhej
dekáde marca až prvej dekáde apríla (obr. 81). Jesenný ťah je slabší, ale dlhší (obr. 81). V tomto období je väčší nedostatok vhodných plôch, kde by
sa močiarnice sústreďovali, t.j. zavodnené biotopy
močiarneho charakteru a poľné mláky s nízkou
vegetáciou. Vo všeobecnosti je prelom leta a jesene
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előfordulnak. Kivételesen, pl. az 1999-es év csapadékos
nyári - őszi időszakában a napi maximumok is magasabbak voltak (Hámorpuszta/Hámor – augusztus 8.,
kb. 50 pld., Béter – szeptember 15., 50 pld. fölött, Ipolyvarbó/Vrbovka – 2010. július 23., 75 pld.). Néha a téli
időszakban is megﬁgyelték (2 pld. decemberben és 1
pld. februárban). Fészkelését az Ipoly mentén az 1989–
2010-es időszakban nem bizonyították. Néhány helyen,
pl. a Dályópusztai mocsár (PR Dálovský močiar) területén több látogatás során is észleltek nászrepülő hímeket. A madarak a vízhiány miatt (vízelvezető csatornák)
többnyire elhagyták a területet és feltehetően nem is
fészkeltek itt. A faj állományának nagysága Európa
legtöbb országában csökkenő. Szlovákiában a fészkelő
populáció erős fogyása tapasztalható. Negatívan hat
rájuk a füves lápterületek, vizenyős rétek lecsapolása
és azok mezőgazdasági területté való átalakítása. Másrészt viszont az élőhelyek benövése (szukcesszió) is befolyásolhatja a sárszalonka állományának nagyságát
(pl. a Dályópusztai mocsár fűzfával való benövése). Ahhoz, hogy a faj fészkelőként újra visszatérjen az Ipoly
mentére, elsősorban a füves – vizenyős élőhelyek újbóli
kialakítására és kezelésére van szükség.
Ezek közé tartozik: a vízmélység szabályozhatósága,
a cserjésedés megakadályozása, a növényzet alacsony
szinten való tartása és a tavaszi élelemforrás biztosítását szolgáló téli árasztás, valamint a ragadozók és
a vízszennyezés elleni védelem biztosítása.

na Poiplí prevažne suchý a preto je v tomto období
možné močiarnice zastihnúť na brehoch rybníkov
a pri štrkoviskách. V prípade výnimiek ako napríklad
mokré leto/jeseň 1999 sú vyššie aj denné maximá
(Hámor – 8.8., asi 50 ex., Béter – 15.9., vyše 50 ex.,
Vrbovka – 23.7.2010, 75 ex.). Vzácne sú pozorovania zo zimného obdobia (2 krát z decembra a 1 krát
z februára). Hniezdenie na Poiplí v rokoch 1989–
2010 nebolo dokázané. Na niektorých lokalitách
(napr. PR Dálovský močiar) bol zaznamenaný počas
viacerých návštev tok samcov, avšak kvôli rýchlemu zmiznutiu vody (v dôsledku odvodňovacích
kanálov) močiarnice miesta väčšinou opustili
a pravdepodobne tam nezahniezdili. Veľkosť populácií druhu má vo väčšine európskych krajín klesajúci
trend. V rámci Slovenska ide o silný úbytok hniezdnej populácie. Negatíva predstavuje odvodňovanie
a likvidácia trávnatých mokradí kvôli premene na
poľnohospodársku pôdu, alebo naopak zarastanie
(sukcesia) týchto biotopov (napr. Dálovský močiar
masívne zarástol vŕbou). Najúčinnejší spôsob ochrany, resp. navrátenie druhu ako hniezdiča pre Poiplie,
spočíva v znovuvytvorení periodických trávnatých
mokraďových ekosystémov a ich manažmente –
možnosť manipulovať hladinou vody, odstraňovať
nálet, zabezpečiť zimné zaplavovanie na udržiavanie
nízkej trávnatej vegetácie a zabezpečenie potravnej
bázy na jar, ako aj ochranu pred predátormi a kontamináciou vody.

Obr. 78. Kŕdeľ tiahnúcich močiarníc mekotavých (29.3.2010, Vrbovka)
Fig. 78. A ﬂock of passing Common Snipes (29.3.2010, Vrbovka)

Vtáctvo Chráneného vtáčieho územia Poiplie

91

A Poiplie Különleges Madárvédelmi Terület madarai

Obr. 79. Odhad populačného trendu počtu tokajúcich samcov močiarnice mekotavej na vybraných lokalitách Poiplia,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 79. Population trend of Common Snipe based on calling males in selected sites of the Poiplie SPA;
error bars are standard errors.

Obr. 80. Odhad trendu početnosti na jar tiahnúcich jedincov močiarnice mekotavej na vybraných lokalitách Poiplia,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 80. Population trend of Common Snipe migrating individuals in selected sites of the Poiplie SPA in spring;
error bars are standard errors.

Obr. 81. Sezónna dynamika početnosti močiarnice mekotavej na Poiplí, chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 81. Seasonal changes in abundance of Common Snipe in the Poiplie SPA; error bars are standard errors.
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Močiarnica tichá
Gallinago media
Nagy sárszalonka

Obr. 82. Močiarnica tichá (13.5.2010, Béter, Lučenec)
Fig. 82. Great Snipe (13.5.2010, Béter, Lučenec)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
Trend početnosti pre jarný ťah CHVÚ Poiplie (1999–2010) /
Az állománynagyság trendje a tavaszi vonuláskor a Poiplie KMT-n (1999–2010):

neurčitý trend / bizonytalan

A nagy sárszalonka fészkelőterülete a boreális zónában fekszik: Szlovákiától északra, északkeletre húzódik
Lengyelországtól, Skandinávián, Észak – Ukrajnán,
Fehéroroszországon és a balti államokon keresztül
egészen Szibéria nyugati részéig. Telelőhelyei a trópusokon és Kelet – Afrikában vannak. A fajt világszerte
a csaknem veszélyeztetett kategóriába sorolják, napjainkban még a legjelentősebb európai fészkelőhelyéről,
Szibériából is állományuk csökkenését jelzik. A nagy
sárszalonka globális veszélyeztetettsége szempontjából
a kék vércsével együtt az Ipoly mente madárvilágának
legértékesebb képviselője. Malesevics (1892) általánosan említi a fajt Losonc (Lučenec) környékéről. Molnár
1955. augusztus 27-én egy példányt lőtt le Panyidaróc
(Panické Dravce) térségében (Matoušek a kol. 2002).
Salaj (1987) tavaszi vonulási adatot közölt Ipolygalsáról (Holiša) (1982. április 20-a, 2 pld.). Tavasszal az
Ipoly mentén rendszertelen, időnként rendszeres vonuló
– ez elsősorban a vízi, valamint vízhez kötődő fajokhoz hasonlóan az ún. csapadékos évektől és a terület
időszakos elárasztásától függ (84. és 85. kép). A sárszalonkával és a kis sárszalonkával ellentétben, melyek
a halastavak és bányatavak mentén is előfordulnak,
kizárólag csak az időszakos vízborítású, mocsaras
jellegű, vizenyős területeken tartózkodik, de majdnem
minden esetben ezek szárazabb részein. A jelenleg ismert Ipoly menti előfordulási helye az Ipolyvarbó (Vrbovka) melletti időszakos vizenyős terület, valamint

Hniezdny areál močiarnice tichej sa rozprestiera
severne až severovýchodne od Slovenska v boreálnej zóne od Poľska, Škandinávie, severnej Ukrajiny,
Bieloruska, a pobaltských štátov až po západnú
Sibír. Zimoviská ležia v tropickej a východnej Afrike. Druh je celosvetovo klasiﬁkovaný ako takmer
ohrozený a aj z dôležitých európskych hniezdisk na
Sibíri sa v súčasnosti hlási pokles stavov. Z hľadiska
celosvetového ohrozenia močiarnica tichá spolu
so sokolom kobcovitým patrí k najvzácnejším
zástupcom avifauny Poiplia. Malesevics (1892) ju
všeobecne opisuje z okolia Lučenca. Z 27.8.1955
pochádza zástrel z Panických Draviec od Molnára
(Matoušek a kol. 2002). Salaj (1987) publikoval
jarný ťahový údaj z Holiše (20.4.1982, 2 ex.). Na
jar územím Poiplia nepravidelne až pravidelne migruje – pravidelnosť závisí, ako aj pri mnohých vodných a na vodu viazaných druhov vtáctva, od tzv.
mokrých rokov a periodických záplav (obr. 84, 85).
Na rozdiel od močiarnice mekotavej a močiarničky,
ktoré sú zisťované aj na brehoch rybníkov a pri
štrkoviskách, bola močiarnica tichá nachádzaná
výlučne v periodických mokradiach močiarneho
charakteru – avšak takmer vždy na suchších
častiach týchto mokradí. Zatiaľ jedinými lokalitami
výskytu na Poiplí je periodická mokraď V od Vrbovky a predovšetkým močiar pri Béteri, odkiaľ pochádza najviac pozorovaní. Na týchto miestach bola
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Obr. 83.Odchytený a okrúžkovaný jedinec močiarnice tichej (4.5.2009, Béter, Lučenec)
Fig. 83. A ringed individual of Great Snipe (4.5.2009, Béter, Lučenec)

močiarnica registrovaná v počtoch 1 až 4 jedincov.
Z jesennej migrácie sú len dva údaje. Podobne ako
močiarnička ľahko uniká pozornosti; menej skúsený
pozorovateľ si ju tiež môže zameniť s močiarnicou
mekotavou. Okrúžkovaný bol 1 ex. (4.5.2009,
močiar pri Béteri). Čo sa týka množstva údajov (24
registrácií), ktoré boli zo spomenutých dvoch lokalít Poiplia získané v rokoch 1991–2010, zasluhujú
si pozornosť aj v porovnaní s údajmi publikovanými z iných častí Slovenska. Napríklad na rybničnej
sústave Senné-Iňačovce bola v rokoch 1977 až 2004
podľa dostupnej literatúry zistená v 13 prípadoch
(Danko 1995, 2006). Ohrozenia sú podobné ako pri
močiarnici mekotavej a močiarničke tichej, pričom
ochrana na našom území spočíva najmä v zachovaní
mokraďových ekosystémov.

a Béter melletti mocsár. Innen származik a legtöbb
megﬁgyelési adat. E területeken a nagy sárszalonka 1-4
példányát ﬁgyelték meg. Az őszi vonulási időszakból
csupán két adatunk van. A kis sárszalonkához hasonlóan nehezen megﬁgyelhető faj; a kevésbé tapasztalt
megﬁgyelő könnyen összetévesztheti a sárszalonkával.
Ezidáig egy példány volt meggyűrűzve (2009. május
4-én, Béter melletti mocsár). Az említett, két Ipoly menti
élőhelyről származó előfordulási adatok száma (24)
az 1991–2010-es időszakból is ﬁgyelemre méltó, ha ezt
összehasonlítjuk Szlovákia más részeire vonatkozó megﬁgyelésekkel. Az eddig megjelent irodalmi források szerint pl. az Ungszenna – Solymos halastórendszer (Senné
– Iňačovce) területén az 1977 – 2004-es időszakban 13
alkalommal észlelték (Danko 1995, 2006). Veszélyeztetettsége hasonló a sárszalonkáéhoz és a kis sárszalonkáéhoz, területünkön védelmét a vizenyős ökoszisztémák megóvása biztosíthatja.

Obr. 84. Odhad trendu početnosti na jar tiahnúcich jedincov
močiarnice tichej na vybraných lokalitách Poiplia, chybové
čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 84. Population trend of Great Snipe migrating
individuals in selected sites of the Poiplie SPA in spring;
error bars are standard errors.

Obr. 85. Sezónna dynamika početnosti močiarnice tichej
na Poiplí, chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 85. Seasonal changes in abundance of Great Snipe
in the Poiplie SPA; error bars are standard errors.
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Močiarnička tichá
Lymnocryptes minimus
Kis sárszalonka

Obr. 86. Močiarnička tichá (15.12.2009, Rapovce)
Fig. 86. Jack Snipe (15.12.2009, Rapovce)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
Trend početnosti pre jarný ťah CHVÚ Poiplie (2000–2010) /
Az állománynagyság trendje a tavaszi vonuláskor a Poiplie KMT-n (2000–2010):

silný pokles / erősen csökkenő

A fajt Malesevics (1892) csak általánosságban említi és Salaj
(1979, 1987) is idézi műveiben. Az elmúlt tizenegy év megﬁgyelései alapján a kis sárszalonka rendszeres vonulóként
jellemezhető az Ipoly völgyében, azonban a tavasszal vonuló
példányok számában erős visszaesés tapasztalható (88.
kép). Európai állománya úgyszintén csökkenő. Tavasszal
vonulását március 10-e és május 6-a között ﬁgyelték meg,
március harmadik és április első harmada közötti csúcsponttal (89. kép). Ősszel a fajt szeptember 24. és december 15.
között észleltük (decemberből csupán néhány megﬁgyelés
származik), vonulása csúcsát október harmadik dekádjában éri el (89. kép). Csapadékos években a legfontosabb
előfordulási helye a Béter melletti mocsár, valamint az
időszakos vízborítású szántók/rétek Ipolyvarbó (Vrbovka)
mellett. A kis sárszalonkát egyesével, esetenként laza csapatokba verődve (max. 9 pld.) ﬁgyelték meg (a Béter melletti
mocsár, Miksi/Mikušovce, Ipolyvarbó/Vrbovka). A sárszalonkához hasonlóan többnyire a vizenyős, mocsaras jellegű
területeken, továbbá a belvizeken és a növényzettel benőtt
szántóföldi nedves környezetben tartózkodik. Szárazabb
években, de gyakrabban ősszel - ilyenkor az Ipoly mente csaknem mindig száraz - halastavak és kavicsbányák mentén is
megﬁgyelték (Rapp/Rapovce, 2007-től rendszeresen 1-2
pld.). Rejtőzködő életmódja miatt könnyen elkerüli a ﬁgyelmet. A faj az Ipoly mentén egyelőre nem veszélyeztetett; az
évenkénti ingadozás valószínűleg a fészkelő- és telelőhelyeken
történő változásokat tükrözi.

Všeobecne ju spomína Malesevics (1892) a cituje
vo svojich publikáciách aj Salaj (1979, 1987). Na
základe zistení z posledných 11 rokov je možné
charakterizovať močiarničku ako pravidelného migranta údolím Ipľa, avšak so silným poklesom počtu
na jar tiahnúcich jedincov (obr. 88). Európska populácia celkovo vykazuje tiež klesajúcu tendenciu. Na jar
bola migrácia registrovaná medzi 10.3. až 6.5., vrcholiac v tretej dekáde marca až prvej dekáde apríla (obr.
89). Na jeseň sme druh zaznamenali medzi 24.9. až
15.12. (z decembra pochádzajú iba ojedinelé pozorovania), s výrazným vrcholom ťahu v tretej dekáde
októbra (obr. 89). Najvýznamnejšími lokalitami
v mokrých rokoch sú močiar pri Béteri a periodicky
zaplavované pole/lúka pri Vrbovke. Močiarničky boli
zastihnuté jednotlivo alebo vo voľných zoskupeniach
do 9 ex. (lokality močiar pri Béteri, Mikušovce, Vrbovka). Zväčša sa zdržiava podobne ako močiarnica mekotavá v mokradiach močiarneho charakteru a poľných vlhčinách zarastajúcich vegetáciou. V suchých
rokoch alebo častejšie na jeseň, ktorá je na Poiplí
takmer vždy suchá, bola zaznamenaná aj na brehu
rybníka (Rapovce, pravidelne od roku 2007 v počte
1 až 2 ex.) a pri štrkoviskách. Správa sa nenápadne
a skryto a ľahko uniká pozornosti. Druh zatiaľ na
Poiplí ohrozený nie je a medziročné výkyvy asi skôr
odrážajú situáciu na hniezdiskách a zimoviskách.
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Obr. 87. Močiarnička tichá (10.4.2010, Vrbovka)
Fig. 87. Jack Snipe (10.4.2010, Vrbovka)

Obr. 88. Odhad trendu početnosti na jar tiahnúcich jedincov močiarničky tichej na vybraných lokalitách Poiplia,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 88. Population trend of Jack Snipe migrating individuals in selected sites of the Poiplie SPA in spring;
error bars are standard errors.

Obr. 89. Sezónna dynamika početnosti močiarničky tichej na Poiplí, chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 89. Seasonal changes in abundance of Jack Snipe in the Poiplie SPA; error bars are standard errors.
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Kalužiak
červenonohý
Tringa totanus
Piroslábú cankó

Obr. 90. Páriaci sa pár kalužiakov červenonohých
(apríl 2001, Béter, Lučenec)
Fig. 90. A mating pair of Common Redshank
(April 2001, Béter, Lučenec)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 2
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1996–2009) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1996–2009):
silný pokles / erősen csökkenő
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
0–10
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010):
5–15

A piroslábú cankót Salaj (1979, 1987) vonulóként említi, s egyetlen olyan cankófajként, mely a Losonci medencében fészkel. Pontosan nem tünteti fel a területeket,
Rappot (Rapovce) kivéve, ahol költési időben hangját J.
Darola hallotta. Az 1996 - 2009 közötti időszakban a faj
fészkelőállománya erősen csökkent (91. kép). Hasonló helyzetet tapasztaltak a legtöbb európai élőhelyen is, ahol a világ populációjának több, mint a fele fészkel. A faj a területen
rendszeresen átvonul, tavasszal és ősszel is, egyéb cankófajokkal összehasonlítva viszont kisebb számban. Legkorábbi,
1998. március 5-i előfordulási adata Miksiről (Mikušovce)
származik. Tavaszi vonulása a területen március utolsó és
április első dekádjában tetőzik (92. kép). Sokkal ritkábban
ﬁgyelték meg nyáron (legkésőbb 1999. július 31-én Vilkén/
Veľká nad Ipľom és 2010. augusztus 6-án Rapp/Rapovce
mellett), őszi időszakban a területen egyelőre nem észlelték (92. kép). Vonulása során állományának nagyságát
a terület megfelelő vízborítása befolyásolja. Kedvező években, elegendő szántóföldi elöntés idején kisebb csapatai

Kalužiaka červenonohého opisuje Salaj (1979, 1987)
ako migranta a jediný druh kalužiaka, ktorý v Lučenskej
kotline hniezdi. Konkrétne lokality neuvádza, okrem
Rapoviec, kde počul hlasy v dobe hniezdenia J. Darola. Počas obdobia rokov 1996 až 2009 druh vykazuje
silný pokles počtu hniezdiacich párov (obr. 91). Pokles
hniezdnych stavov sa zaznamenal aj vo väčšine európskeho areálu, kde hniezdi viac ako polovica celosvetovej
populácie druhu. Druh tiahne územím pravidelne, ale
v porovnaní s inými kalužiakmi iba málo početne tak
na jar ako aj jeseň. Najskorší záznam z jari pochádza
z 5.3. 1998 z Mikušoviec. Jarný ťah územím vrcholí
v poslednej dekáde marca až prvej dekáde apríla (obr.
92). Oveľa vzácnejšie býva druh zastihnutý v lete
(najneskôr 31.7.1999 vo Veľkej nad Ipľom a 6.8.2010
pri Rapovciach), pričom v jesennom období zatiaľ vôbec nebol na Poiplí zaznamenaný (obr. 92). Výrazným
faktorom početnosti počas ťahu je aj v prípade tohto
druhu stav vody vo vhodnom habitate. V priaznivých
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rokoch s dostatkom poľných mlák, bývajú pozorované
aj menšie kŕdliky: Béter, 14. a 26.4.1991: 10–15 ex.
(Kerestúr a Mojžiš 2008), 31.5.2000: 10 ex.; zaplavené
polia medzi Šahami a Tešmákom, 23.4.2010: 10 ex.;
Kiarov/Vrbovka, 21.3.2005: 17 ex. (Šalát a Rybaničová
2007). Nepravidelne až vzácne na Poiplí hniezdi.
Hniezdiskami sú podmáčané lúky/pastviny, poľné
mláky, a mokrade močiarneho charakteru. Hniezdenie
bolo dokázané pri Vrbovke a Kiarove (3–5 párov, 2001,
2005), pri Ipeľskom Predmostí (1–2 páry, 2005), Veľkej
Vsi nad Ipľom (1 pár, 2005), pri Tešmáku (1–2 páry,
2005) (Krištín 2005), a na lokalite Lučenec – Béter (1
až 2 páry, 2001) (Kerestúr a Mojžiš 2008). Na posledne
zmienenej lokalite vysoko pravdepodobne hniezdili
aj v rokoch 1996 (1 pár), 1998 (1 pár), 1999 (1 pár)
a 2000 (1 pár). Ďalej s vysokou pravdepodobnosťou
hniezdili pri Mikušovciach v roku 1996 (1 až 3 páry)
a v roku 1997 (2 páry), a pri Trenči v roku 1998
(1 pár). Od roku 2001 hniezdenie vo vrchnom úseku Poiplia zistené nebolo ani napriek vhodným biotopom v niektorých rokoch. Hniezdenie je známe aj
od Veľkej Vsi nad Ipľom z roku 1997. V roku 2010
boli 2 páry, ktoré sa na lokalite aj párili, registrované
na poľných mlákach medzi Šahami a Tešmákom.
Okrúžkované bolo 1 mláďa na močiari Béter (máj
2001) a 3 jedinci pri Kiarove. Druh je na Poiplí
ohrozený podobnými faktormi ako močiarnica mekotavá. Aj keď kalužiak červenonohý môže hniezdiť aj
pri periodických poľných mlákach v agrocenózach, je
zaujímavé, že v posledných rokoch neboli potenciálne
vhodné lokality, minimálne vo východnej časti CHVÚ,
obsadené ako hniezdiská ani počas mokrých jarí.

is megﬁgyelhetők: Béter, 1991. április 14-e és 26-a, 10–15
pld. (Kerestúr a Mojžiš 2008), 2000. május 31-e, 10 pld.;
elöntött szántók Ipolyság/Šahy és Tesmag/Tešmák között,
2010. április 23-a, 10 pld.; Ipolykér/Kiarov és Ipolyvarbó/
Vrbovka, 2005. március 21-e, 17 pld. (Šalát a Rybaničová
2007). Az Ipoly mentén rendszertelenül és ritkán fészkel.
Költőhelyei a vizenyős rétek/legelők, szántóföldi elöntések és mocsaras jellegű területek. Bizonyítottan fészkelt
Ipolyvarbó (Vrbovka) és Ipolykér (Kiarov) térségében (3–5
pár, 2001, 2005), Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) mellett
(1–2 pár, 2005), Ipolynagyfalunál (Veľká Ves nad Ipľom;
1 pár, 2005), Tesmag (Tešmák) mellett (1–2 pár, 2005;
Krištín 2005) és Losonc – Béter (Lučenec) közelében (1-2
pár, 2001; Kerestúr a Mojžiš 2008). Az utolsóként említett élőhelyen nagy valószínűséggel 1996-ban, 1998-ban,
1999-ben és 2000-ben is 1-1 pár fészkelt. Akárcsak Miksi
(Mikušovce) mellett 1996-ban (1-3 pár), 1997-ben (2 pár)
és Tőrincs (Trenč) mellett 1998-ban (1 pár). A megfelelő
élőhelyek megléte ellenére sem észlelték fészkelését 2001-től
az Ipoly felső szakaszán. Költése 1997-ből Ipolynagyfalunál
(Veľká Ves nad Ipľom) is ismert. Két pár nászát regisztrálták 2010-ben az Ipolyság (Šahy) és Tesmag (Tešmák) közti
vizenyős szántókon. A béteri mocsár területén egy ﬁókát
(2001 májusa) és Ipolykér (Kiarov) mellett három egyedet
gyűrűztek meg. A fajt az Ipoly mentén a sárszalonkához
hasonló tényezők veszélyeztetik. Annak ellenére, hogy
a piroslábú cankó az agrocönózisok időszakos szántóföldi
elöntések környezetében is fészkelhet, érdekes: az utóbbi
években a KMT keleti részének alkalmas élőhelyeit még
a csapadékos években sem foglalta el költési szándékkal.

Obr. 91. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych párov
kalužiaka červenonohého na vybraných lokalitách Poiplia,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 91. Population trend of Common Redshank breeding
pairs in selected sites of the Poiplie SPA; error bars are
standard errors.

Obr. 92. Sezónna dynamika početnosti kalužiaka červenonohého na Poiplí, chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 92. Seasonal changes in abundance of Common
Redshank in the Poiplie SPA; error bars are standard errors.
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Kulík zlatý
Pluvialis apricaria
Aranylile

Obr. 93. Kulík zlatý (10.3.2010, Rapovce)
Fig. 93. European Golden Plover (10.3.2010, Rapovce)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
Trend početnosti pre jarný ťah CHVÚ Poiplie (1996–2010) /
Az állománynagyság trendje a tavaszi vonuláskor a Poiplie KMT-n (1996–2010):

silný nárast / erősen növekvő

Malesevics (1892) feljegyzéseiben Losonc (Lučenec)
környékéről általánosan említi a fajt. Tavasszal
rendszeresen átvonul az Ipoly árterén (február 27-e és
április 11-e közötti megﬁgyelések), nagyobb számban
elsősorban az elöntött/időszakos vízfelületekben bővelkedő csapadékos években. A tavaszi vonulás tetőpontját
március második – harmadik dekádjában éri el (95.
kép). Különböző nagyságú csapatokban (max. 220
pld. - 2010. március 8.-12. Rapp/Rapovce mellett,
200 pld. - 2010. március 7-e Csalár/Čeláre mellett),
néha bíbicekkel és seregélyekkel vegyülve a belvizes
szántóföldeken tartózkodik. Szárazabb években az
Ipoly mentén valószínűleg csak átrepül egy - egy megállót
tartva. Ilyenkor, csakúgy mint ősszel, a vízborítás
nélküli szántókon is megﬁgyelhető. Az őszi hónapokban
ritka (95. kép), vonulása kisebb intenzitású (november
17-e és 29-e között 1-5 megﬁgyelt pld.). Az aranylile
európai populációja jelenleg stabil. Az Ipoly mentén
közvetlenül nem veszélyeztetett, az 1996-tól a vonuló
egyedek számának erős növekedése tapasztalható (94.
kép).

Z historických údajov kulíka zlatého všeobecne
opisuje Malesevics (1892) ako druh zo širšieho
okolia Lučenca. Nivou Ipľa migruje na jar pravidelne (zistený medzi 27.2.–11.4.), výraznejšie
predovšetkým v mokrých rokoch s dostatkom záplavových/periodických vôd. Vrchol jarného ťahu
dosahuje v druhej až tretej dekáde marca (obr. 95).
Zdržiava sa na poliach s mlákami v rôznych počtoch
(max. 220 ex. 8.–12.3.2010 pri Rapovciach, 200 ex.
7.3.2010 pri Čelároch), v samostatných kŕdľoch alebo v zoskupeniach s cíbikmi a škorcami. V suchých
rokoch na jar pravdepodobne Poiplím len prelieta
s ojedinelými zastávkami. Vtedy, podobne ako
na jeseň, je ho možné zastihnúť aj na poliach bez
vody. V jesenných mesiacoch je vzácny (obr. 95),
migrácia je slabá a nevýrazná (zistený medzi 17. až
29.11., v počtoch 1 až 5 ex.). Európske populácie
kulíkov zlatých sú v súčasnosti stabilné. Na Poiplí
bezprostredne ohrozený nie je a od roku 1996 sme
dokonca zaznamenali silný nárast počtu tiahnucich
jedincov (obr. 94).
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Obr. 94. Odhad trendu početnosti na jar tiahnúcich jedincov
kulíka zlatého na vybraných lokalitách Poiplia, chybové čiary
predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 94. Population trend of European Golden Plover
migrating individuals in selected sites of the Poiplie SPA
in spring; error bars are standard errors.

Obr. 95. Sezónna dynamika početnosti kulíka zlatého na
Poiplí, chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 95. Seasonal changes in abundance of European Golden
Plover in the Poiplie SPA; error bars are standard errors.

Obr. 96.Kulík zlatý (8.3.2010, Rapovce)
Fig. 96. A group of passing European Golden Plovers (8.3.2010, Rapovce)
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Plamienka driemavá
Tyto alba
Gyöngybagoly

Obr. 97. Mláďa plamienky driemavej (1.9.2009, Kalonda)
Fig. 97. A nestling Western Barn Owl (1.9.2009, Kalonda)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
SPEC 3
Populačný trend VVÚ Poiplie (1989–2010) / Populációs trend a Poiplie FM-en (1989–2010):
neurčený / nincs meghatározva
Počet hniezdnych párov VVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie FM-en (1989–2010):
2–10
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010):
3–5

A faj a Poiplie FM peremterületén, a falvak szélén
(szövetkezetek udvarai) egész évben előfordul. Rendszeresen, de kis számban fészkel is. A gyöngybagolyra
kedvezőtlenül hatott 1989 után a mezőgazdasági
szövetkezetek felszámolása, az állattenyésztés visszaszorítása, a templomtornyok és öreg épületek padlásainak
elzárása. Az Ipoly mente losonci részén az 1995–2007-es
időszakban a fészkelés elősegítése és az alkalmas revírek
elfoglalása érdekében a mezőgazdasági szövetkezetek
udvarán 7 fészkelőládát helyeztek ki (a következő
falvakban: Ipolygalsa/Holiša, Fülekkovácsi/Fiľakovské
Kováče, Kalonda/Kalonda, Miksi/Mikušovce, Ipolynyitra/Nitra nad Ipľom, Rapp/Rapovce és Vilke/
Veľká nad Ipľom). A fészkelőállomány valószínűleg
ennek eredményeként mérsékelten növekedett egyről
három-négy párra. A regisztrált fészkelőhelyek (1 pár/
költőhely) kizárólag a mezőgazdasági szövetkezetek
udvarain voltak: Kalonda (2006-tól, költőodúban),
Bussa/Bušince (2001-ben, költőodúban), Ipolynyitra/
Nitra nad Ipľom (2001, költőodúban), Rapp/Rapovce
(2007, 2008, szabadon az épületben), Vilke/Veľká nad
Ipľom (2000-től 2008-ig költőodúban). A maximális
fészekalj 11 tojás (2009, Kalonda), a ﬁókák legmagasabb száma a kirepülés előtt 7 volt (2008,

Druh s celoročným výskytom v obciach v periférnych častiach VVÚ Poiplie, na okrajoch obcí
(dvory PD), kde aj pravidelne, ale nepočetne
hniezdi. Druh utrpel po roku 1989 hlavne likvidáciou poľnohospodárskych podnikov, utlmením
živočíšnej výroby, a uzatváraním kostolných veží
a podkroví starých budov. V LC časti Poiplia bolo
v rokoch 1995–2007 na podporu hniezdenia,
resp. osídlenia vhodných lokalít, inštalovaných na
dvoroch PD 7 búdok (Holiša, Fiľakovské Kováče,
Kalonda, Mikušovce, Nitra nad Ipľom, Rapovce
a Veľká nad Ipľom). Pravdepodobne táto aktivita
mala v tejto časti Poiplia za následok mierne zýšenie
hniezdnej populácie z 1 na 3–4 páry. Hniezdiská
(po jednom páre) boli registrované vždy na dvoroch PD: Kalonda (od roku 2006, v búdke), Bušince
(v roku 2001, v búdke), Nitra nad Ipľom (2001,
v búdke), Rapovce (2007, 2008, voľne v budove)
a Veľká nad Ipľom (2000–2008, v búdke). Maximálny počet vajec v znáške bol 11 (2009, Kalonda),
najvyšší počet mláďat tesne pred vyvedením bol 7
(2008, Kalonda). V západnej časti VVÚ Poiplie,
medzi Peťovom a Tešmákom sa zistili hniezdne
teritóriá a vývržky len vzácne, a to v Tešmáku,
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Kalonda). A Poiplie FM nyugati részén Petőpuszta
(Peťov) és Tesmag (Tešmák) között fészkelőhelyeket
és köpeteket csak ritkán találtak: az 1997–2005-ös
időszakban Tesmag (Tešmák), Petőpuszta (Peťov),
Erdőszelestény (Selešťany) és Ipolyharaszti (Chrastince)
területén. Panyidarócról (Panické Dravce) ismertek
a Molnár általi kilövések (Matoušek a kol. 2002) 1952.
július 24. és 1955. július 5. dátummal. Míg Salaj 1979ben megjelent művében a gyöngybaglyot ’’nem gyakori,
de ritkának sem nevezhető’’-nek jellemzi, 1987-ben már
ritka fajként említi. A gyöngybagoly az Ipoly mente
észrevehetően csökkenő állományú madárfaja, melyet
egész sor természetes és emberi tényező veszélyeztet.
A leghatékonyabb védelmi módot a „nyestbiztos”
költőodúk telepítése jelenti. Minden működő mezőgazdasági szövetkezet udvarán kívánatos lenne az odúk
kihelyezése, létrehozva így egy költőhelyhálózatot.
A helyi fészkelőállomány életképessége, fennmaradása
és bizonyos mértékű növekedése a fő táplálékforrás
– a mezei pockok kínálatától is függ. A pockok
állományának visszaesésekor (regresszió) esetenként
nem költenek, ill. kevés ﬁókát nevelnek. A rágcsálóirtó
szerek is veszélyeztetik, melyek visszaszorítják a fő
táplálékforrását, a pockot a gradációs években is. Az
állomány nagyságát jelentősen befolyásolják a kemény,
hosszantartó, a táplálék hozzáférhetőségét akadályozó
vastag hótakarójú telek. Sok a gázolásos pusztulás is.
Veszélyeztető tényezők közé tartoznak az ún. ’’halálos
csapdák’’ (mezőgazdasági szövetkezetek udvarán
található nyitott, melaszt tartalmazó tartályok, ahol
a búvóhelyet kereső és a melaszba ragadt gyöngybaglyok
és kuvikok emberi segítség nélkül elpusztulnak).

Peťove, Selešťanoch, a Chrastinciach, a to v rokoch
1997–2005. Z minulosti sú známe zástrely z Panických Draviec z 24.7.1952 a z 25.7.1955 od Molnára
(Matoušek a kol. 2002). Kým v publikácii z roku
1979 píše Salaj o plamienkach, že „nie sú hojné, no
nemožno ich nazvať ani zriedkavými“, v roku 1987
ich charakterizuje už ako zriedkavé sovy. Plamienka
je zjavne ubúdajúcim vtáčím druhom Poiplia a ohrozuje ju celé množstvo faktorov od prírodných až po
antropogénne. Najefektívnejším spôsobom ochrany
a pomoci je inštalácia búdok so zábranou proti
vniknutiu kuny. Je dobré inštalovať búdky na všetky
aktívne dvory PD a vytvoriť tak sieť hniezdnych
príležitostí. Životaschopnosť a určitý nárast lokálnej
hniezdnej populácie je závislá aj na dobrej ponuke
hlavného zdroja potravy , ktorou je hraboš poľný.
V rokoch jeho regresie plamienky vôbec nemusia
zahniezdiť, resp. odchovávajú len malý počet mláďat.
Ďalej je ohrozená rodenticídmi, ktoré likvidujú jej
hlavnú korisť aj počas rokov, kedy je hraboš hojný. Výrazne veľkosť populácie ovplyvňujú aj tuhé
zimy s vyššou, dlhotrvajúcou snehovou pokrývkou
a tým aj nedostupnosťou potravy. Ďalej sú to kolízie
s motorovými vozidlami a niektoré smrtiace „pasce“
(napr. otvorené nádrže s melasou na dvoroch PD, do
ktorých sú plamienky, ale aj kuviky, zlákané tmavým
prostredím, v ktorom chcú nájsť úkryt a kde bez pomoci človeka uhynú zalepené v melase).

Obr. 98. Odrastené mláďatá plamienky driemavej (29.7.2010, Kalonda)
Fig. 98. Older nestling Western Barn Owls (29.7.2010, Kalonda)
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Trasochvost žltý
Motacilla ﬂava
Sárga billegető

Obr. 99. Trasochvost žltý (Motacilla ﬂava ﬂava)
(28.4.2010, Ipeľské Predmostie)
Fig. 99. Western Yellow Wagtail, subsp. ﬂava
(28.4.2010, Ipeľské Predmostie)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
non-SPEC
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1997–2009) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1997–2009):
neurčitý trend / bizonytalan
Počet hniezdiacich párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
80–120
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 180–350

Trasochvost je pravidelným hniezdičom vlhkých
lúk a poľných biotopov územia, pričom v CHVÚ Poiplie pravidelne migruje (obr. 105), čo je potvrdené
aj ťahovým výskytom viacerých poddruhov nehniezdiacich na Poiplí. Salaj (1979, 1987) sa o trasochvostovi žltom zmieňuje v zmysle, že na vhodných
biotopoch nikde nechýba. Najväčšia koncentrácia
hniezdnych párov je v súčasnosti v agrocenózach

A sárga billegető az Ipoly menti nedves rétek és szántók
hagyományos fészkelője. A területen rendszeresen
átvonul – amit több, a térségben nem fészkelő alfaj
előfordulása is bizonyít. Salaj (1979, 1987) publikációi
szerint alkalmas élőhelyen mindenütt előfordul. Napjainkban a fészkelőpárok legnagyobb állománya az
agrocönózisok területén található (repce, gabona), bár
a legmagasabb abszolút sűrűséget a faj a nedves, nagy

Obr. 100. Trasochvost severský (Motacilla ﬂava thunbergi)
(9.4.2010, Tešmák)
Fig. 100. Western Yellow Wagtail, subsp. thunbergi
(9.4.2010, Tešmák)

Obr. 101. Trasochvost kaspický (Motacilla ﬂava feldegg,
forma ‚melanogrisea‘) (27.3.2010, Vrbovka)
Fig. 101. Western Yellow Wagtail, subsp. feldegg,
form ‘melanogrisea’ (27.3.2010, Vrbovka)
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Obr. 102. Jedinec nesúci znaky trasochvosta sibírskeho
Motacilla ﬂava taivana, respektíve kríženca Motacilla
ﬂava feldegg a Motacilla ﬂava ﬂavissima/lutea
(27.3.2010, Vrbovka)
Fig. 102. Western Yellow Wagtail, subsp. taivana or a hybrid
M. f. feldegg × M. f. ﬂavissima/lutea (27.3.2010, Vrbovka)

Obr. 103. Jedinec nesúci znaky trasochvosta tundrového
Motacilla ﬂava tschutschensis, respektíve Motacilla ﬂava
‘dombrowskii’ (9.4.2010, Tešmák)
Fig. 103. Western Yellow Wagtail, form ‘dombrowskii’
or Eastern Yellow Wagtail M. tschutschensis
(9.4.2010, Tešmák)

(repka, obiloviny), hoci absolútne najvyššie hustoty
druh dosahuje na biotopoch vlhkých, rozľahlých
lúk (napr. 15–20 párov/100 ha na vlhkých lúkach
a priľahlých poliach pri Ipeľskom Predmostí v r.
2005). Vyššiu hustotu trasochvost žltý dosahoval
aj v agrocenózach v blízkom okolí rybníka pri
Rapovciach (v roku 2008 – 6 párov, v roku 2010 – 7
párov). Ešte v roku 2001 hniezdilo na lúke/pasienku pri Mikušovciach 9 párov, avšak po premene
tohto biotopu na polia a plochu s radovou výsadbou ríbezlí tu boli v rokoch 2008 až 2010 zistené
už len 2–3 páry. Takmer celá hniezdna populácia
východnej časti Poiplia sa v dnešnej dobe nachádza
v agrocenózach (repka, obiloviny, ruderálne pôdy).
Vlhké lúky/pastviny boli (až na niekoľko fragmentov) premenené v tejto časti CHVÚ na polia a inú
intenzívne využívanú poľnohospodársku pôdu.
V porovnaní s nedávnou minulosťou je na tomto
území badateľný lokálny úbytok druhu, ale vo
všeobecnosti nie je momentálne možné deﬁnovať
populačný trend druhu (obr. 104). Najskorší jarný
záznam pochádza z 24.3.2010 (1 samec, Rapovce),
najpozdnejšie na jeseň bol zaznamenaný 1 jedinec
18.9.2008 (Rapovce). Najväčšie zoskupenie počas
migrácie bolo 20 až 30 ex. (13.4.2000, Béter). Počas
jarnej migrácie boli v CHVÚ Poiplie zistené aj 2 poddruhy trasochvosta žltého, a to trasochvost severský
(Motacilla ﬂava thunbergi) – r. 1997, Veľké Dálovce
(9. a 18.4., 1 samec), r. 2000, Veľká nad Ipľom (5.4.,
1 samec), r. 2000, Béter (7., 16., a 24.5., 1 samec),
r. 2010, Vrbovka (1.5., 1 samec), Mikušovce (11.5.,

kiterjedésű rétek környezetében éri el (pl. 2005-ben
Ipolyhídvég/Ipeľské Predmostie nedves rétjein és szántóin 15–20 pár/100 ha). Ehhez hasonlóan magasabb
volt az állománya a Rapp (Rapovce) melletti halastó közelében lévő mezőgazdasági területeken is (2008 - ban
6 pár, 2010 - ben 7 pár). A Miksi (Mikušovce) melletti
réten/legelőn 2001–ben még 9 pár fészkelt, de az élőhely
ribiszkeültetvénnyé való átalakítása után a 2008-2010
közötti időszakban már csak 2–3 pár. Napjainkban az
Ipoly mente keleti részének csaknem az egész fészkelő állománya az agrocönózisok (repce, gabona, romtalajok)
területén összpontosul. A KMT e részén a nedves réteket,
legelőket (néhány kivétellel) szántóföldekké és egyéb intenzíven művelt mezőgazdasági területekké alakították
át. A közelmúltat vizsgálva, a területen helyi szintű állománycsökkenés észlelhető, általánosságban azonban
a faj jelenlegi populációs trendje nem határozható meg
(104. kép). A legkorábbi tavaszi előfordulását 2010.
március 24-én (1 hím, Rapp/Rapovce), legkésőbbi
őszi adatát 2008. szeptember 18-án (1 pld., Rapp/
Rapovce) jegyezték fel. Vonuláskor a legnépesebb csapata 20 - 30 egyedet számlált (2000. április 13-a, Béter).
Tavaszi vonulásuk során az Ipoly mente KMT-n a sárga
billegető 2 alfaját észlelték: az északi sárga billegetőt
(Motacilla ﬂava thunbergi) – 1997-ben, Nagydályó/
Veľké Dálovce (április 9-e és 18-a, 1 hím), 2000-ben,
Vilke/Veľká nad Ipľom (április 5-e, 1 hím) és Béter
(május 7-e, 16-a és 24-e, 1 hím), 2010-ben, Ipolyvarbó/
Vrbovka (május 1-je, 1 hím), Miksi/Mikušovce (május
11-e, 1 hím – valószínűleg M. f. thunbergi x M. f. ﬂava
hibridje), Kalonda (május 31-e, 1 hím). A másik, ritkán
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1 samec – pravdepodobne kríženec M. f. thunbergi x
M. f. ﬂava), Kalonda (31.5., 1 samec) a Tešmák (9.4.
1 samec). Vzácne bol pozorovaný aj trasochvost žltý
čiernohlavý (M. f. feldegg) – r. 2000, Béter (13.4.,
1 samec) (viď Karaska 2005), r. 2010, Vrbovka
(27.3., 1 samec, obr. 101). Na Poiplí tiež boli zaregistrovaní jedinci druhov/poddruhov, ktorých určenie
nie jednoznačné, ale naznačujú ázijský pôvod týchto
jedincov (viď napr. obr. 102, 103). Na území Slovenska je trasochvost žltý silne ubúdajúci druh.
Zapríčiňuje to hlavne likvidácia a odvodňovanie lúk
a pasienkov, ich premena na ornú pôdu, a na posledných zvyškoch vyhovujúcich lokalít prebieha aj
zarastanie drevinami, čo je najmä dôsledkom ústupu/zániku tradičného pasenia.

előforduló faj a kucsmás sárga billegető (M. f. feldegg)
– 2000-ben, Béter (április 13-a, 1 hím; lásd Karaska
2005), 2010-ben, Ipolyvarbó/Vrbovka (március 27-e,
1 hím; 101.kép). Az Ipoly mentén több, más fajt/alfajt
is regisztráltak, melyek meghatározása nem egyértelmű,
viszont a madarak ázsiai eredetét mutatják (lásd pl.
102., 103. kép). Szlovákia területén a sárga billegető
erősen csökkenő állományú faj. Ezt főleg a vizenyős rétek és legelők felszámolása, lecsapolása és szántófölddé
alakítása okozza. A fennmaradt, fészkelésre is alkalmas
élőhely pedig a hagyományos legeltetés csökkenése/
megszűnése miatt elcserjésedik, benő.

Obr. 104. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych
párov trasochvosta žltého na vybraných lokalitách Poiplia,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 104. Population trend of Western Yellow Wagtail
breeding pairs in selected sites of the Poiplie SPA;
error bars are standard errors.

Obr. 105. Sezónna dynamika početnosti trasochvosta žltého
na Poiplí, chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 105. Seasonal changes in abundance of Western Yellow
Wagtail in the Poiplie SPA; error bars are standard errors.
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Kúdeľníčka lužná
Remiz pendulinus
Függőcinege

Obr. 106. Dospelý samec kúdeľníčky lužnej (9.4.2010, Tešmák)
Fig. 106. An adult male Eurasian Penduline Tit (9.4.2010, Tešmák)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
non-SPEC
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1996–2009) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1996–2009):
neurčitý trend / bizonytalan
Populačný trend Déjtár, Maďarsko (1999–2009) / Populációs trend Dejtár, Magyarország (1999–2009): mierny pokles / mérsékelten csökkenő
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
50–80
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 40–70

Európában állományát 210–420 ezer párra becsülik
(a globális populáció 25–49 %-a), elterjedése viszont
szigetszerű, az alkalmas fészkelési lehetőségektől függ.
Az állomány nagysága a vizenyős területek tavaszi
vízállásának függvényében ingadozik. Költőhelyét az
alföldi folyók, nagyobb vízfelületek és mocsarak szegélyei alkotják. Vonuló faj, tavaszi megjelenésének középnapja március felére tehető. Őszi vonulása akár a téli
hónapokig is elhúzódhat, ritkán áttelelhet (a Poiplie
KMT-n téli időszakban eddig nem észlelték). Európai
állománya a Földközi - tenger vidékén telel, gyűrűzési
adatok alapján megállapították, hogy a szlovákiai
madarak a telet Ausztriában (Fertő - tó), Magyarországon, Olaszországban és a Balkánon vészelik át
(Cepák a kol. 2008). A faj az Ipoly mente jellegzetes,
rejtőzködő életmódú, szabályosan elterjedt képviselője.
Az Ipoly vízparti nyárasai és füzesei alkalmas fészkelőés pihenőhelyet biztosítanak számukra. A megfelelő
élőhelyeken az Ipolytól távolabb is költ (pl. a béteri mocsár, a Dályópusztai Mocsarak Természeti Rezervátum/
PR Dálovský močiar, Nové Hony, PR Ryžovisko). Napjainkban az Ipoly mentén terjeszkedik, ennek ellenére
populációs trendje bizonytalan (107. kép), ill. mérsékelten csökkenő (108. kép). A béteri mocsár területén

V Európe sa jej početnosť odhaduje na 210–420
tisíc párov (25–49 % globálnej populácie), ale jej
rozšírenie je silne fragmentované, závislé od ponuky
hniezdnych možností, a stavy medzi rokmi ﬂuktuujú v závislosti od vodného režimu mokradí na jar.
Hniezdny habitat kúdeľníčky kopíruje vodné toky
nížinných oblastí, okraje väčších vodných plôch
a močiarov. Je sťahovavá, pričom stredný dátum
príletu pripadá na polovicu marca. Jesenný odlet sa
predlžuje až do zimných mesiacov a vzácne u nás aj
prezimuje (v CHVÚ Poiplie však výskyt v zimných
mesiacoch doteraz zistený nebol). Európske populácie zimujú v Stredomorí, pričom krúžkovaním sa
zistilo, že slovenské vtáky zimu prežívajú zväčša
v Rakúsku (Neziderské jazero), Maďarsku, Taliansku a na Balkáne (Cepák a kol. 2008). Kúdeľníčka
je typickým, pomerne pravidelne rozmiestneným,
aj keď dosť utajeným, druhom Poiplia. Brehové
topoľové a vŕbové porasty Ipľa a jeho prítokov
jej poskytujú vhodné podmienky na hniezdenie
a odpočinok počas ťahu. Vo vhodných habitatoch
hniezdi aj v miestach vzdialenejších od toku Ipľa
(napr. močiar Béter, PR Dálovský močiar, Nové
Hony, alebo PR Ryžovisko). V súčasnej dobe sa
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jej areál na Poiplí skôr rozširuje, avšak populačné
trendy sú neurčité (obr. 107), resp. naznačujúce
mierny pokles (obr. 108). Vták krúžkovaný na
močiari Béter 28.6.2009 bol po 4 dňoch chytený 48
km poniže toku Ipľa v Maďarsku na lokalite Dejtár,
čo potvrdzuje domnienku, že tok Ipľa predstavuje
migračnú trasu aj pre tento vtáčí druh. Druhý jedinec, takisto krúžkovaný na močiari Béter 6.5.2005,
bol kontrolovaný 2.10.2005 pri meste Szeged (230
km) v južnom Maďarsku. Tretí jedinec okrúžkovaný
27.7.2009 na jazere Fehér-tó (tiež neďaleko Szegedu) bol spätne odchytený 29.5.2010 v PR Kiarovský
močiar (200 km). Ochrana druhu spočíva v ochrane
jeho hniezdnych biotopov, ktorými sú mozaiky brehových porastov tokov a lužných lesov po okrajoch
močiarov a priľahlého trstinového alebo pálkového
porastu. Hniezdenie tiež býva neúspešné vplyvom
niektorých ľudských aktivít, najmä odstraňovaním
hniezd.

2009. június 28-án egy meggyűrűzött madarat 4 nap
után, 48 km-es távolságban az Ipoly magyarországi szakaszán, Dejtárnál fogtak vissza. Ez az adat is megerősíti
azt a feltételezést, miszerint az Ipoly mente fontos
vonulási útvonal a faj számára. Egy másik, szintén
a béteri mocsárnál (2005. május 6-án) gyűrűzött példányt 2005. október 2-án fogtak vissza Magyarország
déli részén, Szeged környékén (230 km). A harmadik,
a szegedi Fehér-tón 2009. július 27-én gyűrűzött madár
az Ipolykéri Mocsarak Természeti Rezervátumban (PR
Kiarovský močiar) került befogásra 2010. május 29-én
(200 km). A faj védelme a fészkelőhelyek - az ártéri
ligeterdők és vízfelületek, mocsarak part menti nádas,
gyékényes növényzete - megóvásával biztosítható. Költésük időnként az emberi beavatkozás miatt hiúsul meg
– pl. a fészkek eltávolítása.

Obr. 107. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych párov
kúdeľníčky lužnej na vybraných lokalitách Poiplia, chybové
čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 107. Population trend of Eurasian Penduline Tit breeding
pairs in selected sites of the Poiplie SPA; error bars are
standard errors.

Obr. 108. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych párov
kúdeľníčky lužnej na maďarskej lokalite Dejtár, chybové čiary
predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 108. Population trend of Eurasian Penduline Tit
breeding pairs in selected sites of the Ipoly völgye SPA;
error bars are standard errors.
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Pŕhľaviar
červenkastý
Saxicola rubetra
Rozsdás csuk

Obr. 109. Dospelá samica pŕhľaviara červenkastého
(30.6.2010, Vrbovka)
Fig. 109. An adult female Whinchat (30.6.2010, Vrbovka)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
non-SPECE, resp. SPEC 4
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1996–2009) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1996–2009):
silný pokles / erősen csökkenő
Počet hniezdnych párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
10–35
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 20–200

A területen a faj fészkel és rendszeresen átvonul. Salaj
(1979) csupán általánosságban említi; fészkelőhelyként
Rapp (Rapovce) és Kismúlyad (Muľka) településeket
tünteti fel. Tavasszal és ősszel egyaránt rendszeres vonuló
(111. kép). Legkorábbi tavaszi megﬁgyelése 1998. április 10-én Rappról (Rapovce), legkésőbbi őszi adata
Miksiről (Mikušovce) származik 2009. október 5-éről.
Vonuláskor laza csapatokban ﬁgyelhető meg a réteken
és szántóföldeken (pl. 10 pld. 2009. április 19-én Rapp/
Rapovce mellett). A KMT-n, de az egész Ipoly mentén
kisszámú és egyre ritkábban fészkelő madárfaj. 1997 és
2009 között az állomány erős csökkenésének lehettünk
szemtanúi (110. kép). A KMT keleti részén 1997 és 2001
között még rendszeresen fészkelt Vilke/ Veľká nad Ipľom
(max. kb. 4 pár 2001-ben) és Miksi/Mikušovce (max. 8-9
pár 2001-ben) térségében. Rendszertelen, szoliter jellegű
fészkelése ugyanebben az időszakban Tőrincs (Trenč),
Kalonda, Panyidaróc (Panické Dravce) településekről
ismert. A madárvédelmi terület többi részén helyenként
nagyobb számban fészkelt – pl. Ipolykér (Kiarov) és
Ipolyvarbó (Vrbovka) településektől délre található Pažiť
elnevezésű, sással benőtt élőhelyen (5 pár 2001-ben és
2005-ben), a Cúdenina Természeti Rezervátum terüle-

Druh na území hniezdi a pravidelne tiahne. Z minulosti ho Salaj (1979) opisuje len všeobecne a udáva
hniezdne lokality Rapovce a Muľka. Tak na jar ako
aj jeseň je pŕhľaviar pravidelným migrantom (obr.
111). Najskorší záznam z jari pochádza z 10.4.1998
od Rapoviec, najneskorší jesenný údaj je z 5.10.2009
z Mikušoviec. Počas migrácie ho možno zastihnúť na
lúkach a poliach aj vo voľných kŕdlikoch (napr. 10
ex. 19.4.2009 pri Rapovciach). Na území CHVÚ,
ale aj celom Poiplí, hniezdi v súčasnosti nepočetne
a čoraz vzácnejšie. Medzi rokmi 1997 až 2009 bol
zaznamenaný silný pokles hniezdnych stavov (obr.
110). Vo východnej časti CHVÚ napríklad hniezdil
ešte v rokoch 1997 až 2001 pravidelne na lokalitách Veľká nad Ipľom (max. asi 4 páry v roku 2001)
a Mikušovce (max. 8 až 9 párov v roku 2001). Nepravidelné, zväčša solitérne, hniezdenie bolo v tom
období zaznamenané pri Trenči, Kalonde a Panických Dravciach. V ostatných častiach CHVÚ druh
hniezdil lokálne početnejšie – napríklad v oblasti
ostricových porastov na lokalite Pažiť J medzi Kiarovom a Vrbovkou (5 párov v r. 2001 a 2005),
v PR Cúdenina (3 páry v r. 2001, 4 páry/100 ha v r.
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2005), JZ od Tešmáku (3 páry v r. 2001 a 2005).
V roku 2010 bol na Kiarovsku vzácnejší, kedy bol
zaznamenaný iba solitérne (V okraj obce Vrbovka:
5.6.2010, pár; Z okraj obce Vrbovka: 2.7.2010,
1 imm.; SZ okraj obce Selešťany: 6.–12.6.2010,
spievajúci samec). Viac párov na jednej lokalite bolo
v roku 2010 registrovaných iba na podmáčaných
lúkach v blízkosti pasienkov JZ od obce Tešmák
(11.5.2010, 3 spievajúce samce), v širšom okolí obce
Ipeľské Predmostie (23.4.–28.6., 3 samce), a repkovom poli pozdĺž stromovej aleje medzi obcami
Kosihy nad Ipľom a Balog nad Ipľom (13.5.2010,
2 spievajúce samce). Hniezdny biotop tvorili s takmer úplnou prevahou lúky/pastviny, až potom to
boli človekom výraznejšie ovplyvnené habitaty ako
zaburinené polia, zaburinené okraje repkových
polí, alebo trávnaté priekopy vedľa ciest. Premenou
tradičných hniezdísk (vlhké lúky a pastviny) na ornú
pôdu a kultivary ovocných krov, vysúšaním lúčnych
habitatov a zánikom pasenia zaniká postupne aj
hniezdna populácia pŕhľaviarov červenkastých
na Poiplí. Pŕhľaviar červenkastý patrí v rámci
Slovenska, ale aj v rámci jeho európskeho areálu,
medzi ubúdajúce druhy. Ohrozuje ho intenziﬁkácia poľnohospodárstva, meliorácie, rekultivácie,
chemizácia, zničenie hniezd pri kosení lúk a rýchly
negatívny účinok má hlavne premena lúk a pasienkov na polia. K dôležitým nástrojom ochrany patrí
zachovanie vhodných hniezdnych biotopov (vlhké
lúky a pasienky s rozptýlenou zeleňou) a nevyhnutná je najmä spolupráca s užívateľmi pôdy pri
plánovaní krajinárskeho rázu a využívania krajiny.

tén/ PR Cúdenina (3 pár 2001-ben, 4 pár/100 ha 2005ben), Tesmagtól (Tešmák) délnyugatra (3 pár 2001-ben és
2005-ben). 2010-ben Ipolykér (Kiarov) térségében ritkábban, csak egy-egy pár ill. példány fordult elő (Ipolyvarbó/
Vrbovka keleti peremén: 2010. június 5-e, 1 pár; nyugati peremén 2010. július 2-a, 1 imm.; Erdőszelestény/
Selešťany északnyugati peremén: 2010. június 6 -12.,
egy éneklő hím). Egy élőhelyen több párt 2010-ben csak
a vízzel borított, legelőkhöz közeli réteken regisztráltak:
Tesmagtól (Tešmák) délnyugatra (2010. május 11-e, 3
éneklő hím), Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) környékén
(április 23-tól június 28-ig, 3 hím), Ipolykeszi (Kosihy
nad Ipľom) és Ipolybalog (Balog nad Ipľom) között
húzódó repcetábla melletti fasornál (2010. május 13-a,
2 éneklő hím). Költőhelyét főleg rétek/legelők, továbbá
az ember által bolygatott területek – elgyomosodott
szántóföldek, repcetáblák, út menti füves árkok is alkották. A hagyományos fészkelőhelyek (nedves rétek/legelők)
szántóföldekké, gyümölcsösökké való átalakítása, a réti
élőhelyek kiszáradása, a legeltetés megszűnése az Ipoly
menti rozsdáscsuk-állomány fokozatos eltűnését eredményezi. A faj állománynagysága Szlovákiában, valamint
Európában egyaránt csökken. A veszélyeztető tényezők
közé tartozik: az intenzív mezőgazdasági termelés, a talajmelioráció, a rekultiváció, a vegyszerezés, a fészkek
megsemmisítése a rétek kaszálása során, de főként a rétek, legelők szántóföldekké való átalakítása. Védelmük
érdekében fontos a megfelelő élőhelyek (szórványos növényborítású nedves rétek és legelők) megóvása, valamint
elengedhetetlen a tájhasználat tervezése során a földtulajdonosokkal való együttműködés.

Obr. 110. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych párov
pŕhľaviara červenkastého na vybraných lokalitách Poiplia,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 110. Population trend of Whinchat breeding pairs in
selected sites of the Poiplie SPA; error bars are standard errors.

Obr. 111. Sezónna dynamika početnosti pŕhľaviara červenkastého na Poiplí, chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 111. Seasonal changes in abundance of Whinchat in the
Poiplie SPA; error bars are standard errors.
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Trsteniarik veľký
Acrocephalus arundinaceus
Nádirigó

Obr. 112. Odchytený a okrúžkovaný jedinec trsteniarika veľkého
(11.5.2008, PR Kiarovský močiar)
Fig. 112. A ringed individual of Great Reed Warbler (11.5.2008,
Kiarovský močiar Nature Reserve)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
non-SPEC
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1998–2009) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2009):
mierny nárast / mérsékelten növekvő
Populačný trend Dejtár, Maďarsko (1999–2009) / Populációs trend Dejtár, Magyarország (1999–2009): mierny nárast / mérsékelten növekvő
Počet hniezdiacich párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
30–50
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) /
Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010):
neurčený / nincs meghatározva
A faj főként a kiterjedt mocsaras jellegű növénytársulásokat, nádasokat és gyékényeseket kedveli, de elfoglalja
a szántókon kialakult kisebb, nyílt vízfelület nélküli nádfoltokat is (pl. Ipolynagyfalu, 1996–2005 vagy Csalár és
Bussa közötti szántóföldek, 2010). Európában állományuk
csökkenését ﬁgyelték meg. Több európai országban veszélyeztetett fajként tartják számon. Az Ipoly mentén az elmúlt
évtizedben ezzel ellentétben állományuk és fészkelőterületük
növekedése tapasztalható (122., 123. kép). Néhány területen nagy sűrűségben fordul elő, pl. Rapp melletti, csupán
2,4 ha kiterjedésű halastónál. 2010-ben 5 pár fészkelt itt,
bár a náddal és gyékénnyel borított terület kicsi volt. Az
Ipoly menti KMT-n az alábbi élőhelyeken költ: béteri
mocsár, Rapp (Rapovce), Vilke (Veľká nad Ipľom), PR
Dálovský močiar, Bussa (Bušince), Erdőkürttől (Kirť) északkeletre található vizenyős terület, Petőpuszta (Peťov) és
Szécsénykovácsi (Kováčovce) közötti lápok, PR Kiarovský
močiar, Ipolyvarbó (Vrbovka), Tótgyarmat (Slovenské
Ďarmoty), Ipolybalog (Balog nad Ipľom), Ipolynagyfalu
(Veľká Ves nad Ipľom), Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) és
Tesmag (Tešmák) mellett elterülő nádasban. Legkorábban
2010. április 25-én észleltük a PR Kiarovský močiar területén. A nádirigó augusztusban vonul el.

Tento druh trsteniarika obýva hlavne rozsiahlejšie porasty močiarnych spoločenstiev trste a pálky,
ale obsadzuje aj malé izolované porasty trste úplne
bez otvorenej vodnej hladiny v strede polí (napr.
Veľká Ves nad Ipľom, 1996–2005 alebo polia medzi
Čelármi a Bušincami, 2010). V Európe bol zaznamenaný pokles početnosti a vo viacerých krajinách
Európy je ohrozeným druhom. Na území Poiplia bol
naopak zaznamenaný v poslednom desaťročí nárast
početnosti a jeho hniezdneho areálu (obr. 122, 123).
Na niektorých lokalitách boli zistené aj vysoké hustoty ako napr. na rybníku pri Rapovciach, ktorý má
rozlohu len 2,4 ha a v roku 2010 tu hniezdilo 5 párov,
pričom rozloha porastov trste a pálky bola minimálna. V CHVÚ Poiplie hniezdi na lokalitách: močiar
pri Béteri, Rapovce, Veľká nad Ipľom, PR Dálovský
močiar, Bušince, mokraď SV od Kirti, mokrade medzi
Peťovom a Kováčovcami, PR Kiarovský močiar s priľahlými trstinami smerom na Vrbovku, trsťové porasty
pri Slovenských Ďarmotách, Balogu a Veľkej Vsi nad
Ipľom, Ipeľskom Predmostí, a Tešmáku. Najskorší
dátum príletu sme zistili 25.4.2010 v PR Kiarovský
močiar, pričom druh odlieta v priebehu augusta.
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Trsteniarik bahenný
Acrocephalus scirpaceus
Cserregő nádiposzáta

Obr. 113. Trsteniarik bahenný (6.6.2010, Dejtár)
Fig. 113. Eurasian Reed Warbler (6.6.2010, Dejtár)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1998–2009) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2009):
Populačný trend Dejtár, Maďarsko (1999–2009) / Populációs trend Dejtár, Magyarország (1999–2009):
Počet hniezdiacich párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) /
Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010):

neurčený /nincs meghatározva

Az Ipoly mentén előforduló négy nádiposzáta faj
közül a nádirigón kívűl jelenleg a legritkább fészkelő
(a múltban Tótgyarmat/Slovenské Ďarmoty mellett
a csíkosfejű nádiposzáta, A. paludicola is fészkelt,
Ferianc 1979). A KMT-n a faj elterjedése - a nádirigóéhoz
hasonlóan - az alkalmas fészkelőhelyek hiánya miatt
fragmentált. Költőhelyén a nádirigótól eltérően az
öregebb, nagy kiterjedésű, magas borítású mocsári
növénytársulásokat részesíti előnyben. Mivel az Ipoly
mentén az említett élőhelytípus kevésbé gyakori, maga
a faj is ritka. A magyarországi Dejtárról származó
adatok az állomány erős növekedését mutatják (115.
kép) a hagyományos fészkelőhelyeken, mely a nádasok
területének nagyobbodásával hozható összefüggésbe.
Mivel a terület és a nádasok kezelése a szlovákiai
oldalon nincs szabályozva, pl. az Ipolykéri Mocsarak
Természeti Rezervátum/PR Kiarov esetében, ez a pozitív
populációs trend feltételezhető az Ipoly szlovákiai részén
is. A legismertebb fészkelőterület Ipolykér (Kiarov)
és Ipolyvarbó (Vrbovka) környéke (30–40 pár, Zach
a Krištín 1994), ritkábban költ a PR Ipeľské Hony,
PR Ryžovisko térségében vagy a Tesmag (Tešmák) és
Béter melletti mocsarak területén. E hosszú távú vonuló

Zo štyroch druhov trsteniarikov je na Poiplí popri
trsteniarikovi veľkom v súčasnosti najvzácnejší
hniezdič (v minulosti hniezdil pri Slovenských
Ďarmotách aj trsteniarik vodný A. paludicola, Ferianc 1979). V CHVÚ Poiplie je rozšírenie druhu
silne fragmentované, odrážajúc ponuku hniezdneho habitatu, ktorý je podobný ako pre trsteniarika
veľkého. Na hniezdenie však tento druh využíva
staršie a rozsiahlejšie porasty močiarnych vysokobylinných spoločenstiev ako trsteniarik veľký. Kedže
ponuka takýchto biotopov v Poiplí je pomerne vzácna, aj druh je v CHVÚ vzácny. Údaje z maďarskej lokality Dejtár naznačujú silný populačný nárast (obr.
115), ktorý môže súvisieť s nárastom trstinových
porastov na tradičných hniezdnych lokalitách.
Keďže plocha a rast trstín na slovenských lokalitách
ako napríklad PR Kiarov nie sú regulované, tento
pozitívny trend je pravdepodobný aj na slovenskej
strane Ipľa. Najznámejšou lokalitou je oblasť okolo
Kiarova a Vrbovky (30–40 párov, Zach a Krištín
1994), vzácnejšie hniezdi aj na močiari PR Ipeľské
Hony, PR Ryžovisko, močiari pri Tešmáku a Béteri.
Najskorší prílet sme u tohto diaľkového migranta
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legkorábbi megjelenését 2007. március 31-én jegyezték
fel (Ipolykéri Mocsarak Természeti Rezervátum/
PR Kiarovský močiar), amikor a faj egy példányát
gyűrűzték meg.

zaznamenali 31.3.2007 (PR Kiarovský močiar), kedy
bol jeden jedinec odchytený a okrúžkovaný.

Obr. 114. Trsteniarik bahenný a samica fúzatky trstinovej (6.7.2008, Dejtár)
Fig. 114. Eurasian Reed Warbler and a female Bearded Reedling (6.7.2008, Dejtár)

Obr. 115. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych párov trsteniarika bahenného na maďarskej lokalite Dejtár,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 115. Population trend of Eurasian Reed Warbler breeding pairs in Dejtár in the Ipoly völgye SPA;
error bars are standard errors.
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Trsteniarik malý
Acrocephalus schoenobaenus
Foltos nádiposzáta

Obr. 116. Trsteniarik malý (28.4.2010, Dejtár)
Fig. 116. Sedge Warbler (28.4.2010, Dejtár)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1998–2009) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2009):
Populačný trend Dejtár, Maďarsko (1999–2009) / Populációs trend Dejtár, Magyarország (1999–2009):
Počet hniezdiacich párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) /
Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010):

neurčený /nincs meghatározva

Megfelelő élőhelyen e faj a nádiposzáták rendszeresen, nagy számban fészkelő képviselője. A vizfelületek
peremének szárazabb részeit foglalja el, ahol az alacsonyabb növényborítású (sás, nád, gyékény), néhány bokorral tarkított helyeket részesíti előnyben. Fészkeléskor
kerüli a kiterjedt nádasokat, vonuláskor azonban a nád
és gyékény közt domináns fajként fordul elő. A foltos
nádiposzáta éppen ezért a leggyakrabban gyűrűzött fajok közé sorolható az Ipoly mentén. A 395 Ipoly menti
gyűrűzés ellenére sem áll rendelkezésünkre visszafogási
adat. Szlovákiában az állományuk stabil. A Dejtárról származó bizonytalan populációs trend (124. kép)
csakúgy, mint az egész Ipoly mentén a lápok vízállásával
függhet össze, melyet a csapadékos ill. a száraz évek
váltakozása befolyásol. A foltos nádiposzáta - a többi
nálunk fészkelő nádiposzátához és tücsökmadárhoz hasonlóan - hosszú távú vonuló – áprilisban érkezik (legkorábbi adata 2010. április 11-e, Ipolykéri Mocsarak
Természeti Rezervátum/PR Kiarovský močiar). Őszi
vonulásuk júliusban kezdődik, majd szeptemberben
tetőzik. Legkésőbbi előfordulását 2000. október 15-én
jegyezték fel a béteri mocsárban.

Vo vhodných biotopoch je tento druh trsteniarika pravidelným a relatívne početne hniezdiacim
druhom. Obýva suchšie okraje vodných plôch hlavne
s nižším bylinným zárastom (hlavne ostrice, trsť,
pálka) a ojedinelými krami. Rozsiahlym porastom
trste sa ako hniezdič vyhýba, ale naopak počas ťahu
je v trsti a pálke dominantným druhom. Tento druh
patrí vďaka tomu aj medzi najčastejšie krúžkované
druhy na Poiplí. Aj keď bolo okrúžkovaných na
Poiplí 395 jedincov, zatiaľ u tohto druhu neevidujeme spätné hlásenie. Populácia je na Slovensku
stabilná. Neurčitý trend zaznamenaný na lokalite
Dejtár (obr. 124) ako aj celkovo na Poiplí môže
súvisieť s medziročnými zmenami vodného režimu
mokradí, ktorý je ovplyvňovaný najmä tzv. vlhkými,
resp. suchými rokmi. Trsteniarik malý je podobne
ako ostatné u nás hniezdiace trsteniariky a svrčiaky
diaľkový migrant – prilieta v apríli (najskorší údaj
je z 11.4.2010, PR Kiarovský močiar), jesenná migrácia začína už v júli a kulminuje v septembri.
Najpozdnejší výskyt sme zaznamenali 15.10.2000
na močiari pri Béteri.
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Svrčiak slávikovitý
Locustella luscinioides
Nádi tücsökmadár

Obr. 117. Svrčiak slávikovitý (6.6.2010, Dejtár)
Fig. 117. Savi’s Warbler (6.6.2010, Dejtár)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
non-SPECE, resp. SPEC 4
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1998–2009) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2009):
neurčený / nincs meghatározva
Populačný trend Dejtár, Maďarsko (1999–2009) / Populációs trend Dejtár, Magyarország (1999–2009): mierny nárast / mérsékelten növekvő
Počet hniezdiacich párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
20–50
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) /
Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010):
neurčený / nincs meghatározva

Jellegzetes fészkelője a mocsári növénytársulások nyitottabb, magas növényborítású nádas, gyékényes vagy sás
alkotta élőhelyeinek, melyek közelében cserjés, esetleg
vízkedvelő fák találhatók. A cserregő nádiposzátához
hasonlóan az Ipoly mentén erősen kötődik a kis számban
található, vízborításos kiterjedt nádasokhoz. Megfelelő
élőhelyen nem ritka, legnépesebb helyi állománya az
Ipolykéri Mocsarak Természeti Rezervátum/PR Kiarovský močiar területén él, ahol 1990 júniusában 17
pld-t gyűrűztek meg, fészkelőállományát pedig 28 - 35
párra becsülték (Zach a Krištín 1994). Ezen kívül szép
számban a Dályópusztai Mocsarak Természeti Rezervátum/ PR Dálovský močiar, Ipeľské Hony, Ryžovisko és
a Tesmag/Tešmák melletti mocsarak területén fordul
elő. A dejtári mocsár gyűrűzési adatai szerint a magyarországi fészkelő populáció mérsékelt növekedésére
következtethetünk. A nádi tücsökmadár vonuló faj, legkorábbi megﬁgyelése 2010. március 27-e, az Ipolykéri
Mocsarak Természeti Rezervátumból/PR Kiarovský
močiar. Legkésőbbi észlelése 2005. október 4-e, amikor
a béteri mocsárban egy példány akadt a hálóba.

Je typickým hniezdičom biotopu otvorenejších
močiarnych vysoko-bylinných spoločenstiev trste,
pálky alebo ostrice, v ktorých blízkosti sa nachádza porast krovín alebo vlhkomilných stromov.
Podobne ako trsteniarik bahenný je silne lokalizovaný hlavne na nepočetné rozsiahle trsťové
biotopy s prítomnosťou vody, ktorých je na Poiplí
relatívne nedostatok. Vo vhodnom habitate nie je
vzácnosťou a asi najpočetnejšia lokálna populácia žije na lokalite PR Kiarovský močiar, kde bolo
v júni 1990 okrúžkovaných 17 jedincov a hniezdna
populácia bola odhadovaná na 28–35 párov (Zach
a Krištín 1994). Okrem tejto lokality patria medzi
husto osídlené napr. aj PR Dálovský močiar, Ipeľské
Hony, Ryžovisko, a močiarne porasty pri Tešmáku.
Krúžkovacie údaje z močiaru Dejtár naznačujú,
že na maďarskej strane vykazuje druh mierny
nárast hniezdnej populácie (obr. 125). Svrčiak je
sťahovavým druhom – prvý záznam je z PR Kiarovský močiar z 27.3.2010 a posledný, zaujímavý
neskorý výskyt je z močiara pri Béteri 4.10.2005,
kedy bola prítomnosť dokázaná odchytom 1 jedinca.
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Strakoš obyčajný
Lanius collurio
Tövisszúró gébics

Obr. 118. Dospelý samec strakoša obyčajného (27.6.2010, Vrbovka)
Fig. 118. An adult male Red-backed Shrike (27.6.2010, Vrbovka)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1998–2009) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1989–2009):
Populačný trend Dejtár, Maďarsko (1999–2009) / Populációs trend Dejtár, Magyarország (1999–2009):
Počet hniezdiacich párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) /
Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010):

150–200

A tövisszúró gébics állománya Európa néhány országában az elmúlt évtizedekben erősen megfogyatkozott.
Angliából és Északnyugat-Európa néhány országából az
elmúlt tíz évben gyakorlatilag eltűnt. Szlovákiában állományuk jelenleg állandó; az elegendő alkalmas, nyílt,
cserjés-bokros típusú fészkelőhelynek köszönhetően
általánosan elterjedt. A magyarországi Dejtárról
származó adatok az állomány mérsékelt növekedését
mutatják az elmúlt húsz évben (120. kép). Az Ipoly
mentén, elterjedési területéhez hasonlóan a félig nyílt
élőhelyeket, az extenzíven művelt esetleg elhanyagolt,
száraz füves - cserjés területeket kedveli, ahol gyakran
a karvalyposzátával és a mezei poszátával, időnként
a sordéllyal együtt fészkel. A síkságok mellett kedveli
a xeroterm hegyoldalak tövises, fészkelésre alkalmas
cserjéit is. Szinte az egész Ipoly mente területén minden
megfelelő élőhelyet elfoglal. Néhány helyen viszonylag
nagy az állománysűrűsége >2 territórium/100 m (2010.
június 27-e, 4,5 km-es transzekten Ipolyvarbó/Vrbovka
és Erdőszelestény/Selešťany között – 25 hím). Hosszú
távú vonuló, a hazai állomány Kelet- és Dél-Afrikában
telel (Cepák a kol. 2008). A Poiplie KMT-n a legkorábbi
előfordulása 1998. április 22-e (Kalonda) és 2010. ápri-

V posledných desaťročiach stavy strakoša obyčajného v niektorých krajinách Európy silno poklesli.
V Anglicku a vo viacerých krajinách severozápadnej
Európy v posledných 10 rokoch prakticky vymizol.
Na Slovensku sú jeho stavy v súčasnosti stabilizované a je rozšírený pravdepodobne najmä vďaka
dostatku vhodných hniezdnych biotopov, ktorými
sú otvorené habitaty prerastené krovinatým porastom. Údaje z maďarskej lokality Dejtár naznačujú
za posledných 20 rokov dokonca mierny nárast
stavov (obr. 120). Podobne ako v iných častiach jeho
hniezdneho areálu obľubuje na Poiplí polootvorené
biotopy, extenzívne obhospodarované alebo zanedbané suchšie trávnaté plochy s krovinami, kde hniezdi často spolu s penicou jarabou, penicou obyčajnou
a občas aj so strnádkou lúčnou. Okrem rovín mu
vyhovujú aj xerotermné svahy s množstvom tŕnitých
krov, v ktorých aj hniezdi. Obýva všetky vhodné
biotopy prakticky na celom území Poiplia. Na niektorých lokalitách dosahuje relatívne vysoké koncentrácie s lokálnymi hustotami >2 teritóriá/100 m
(27.6.2010, 4,5 km líniový transekt medzi Vrbovkou
a Selešťanmi – 25 samcov). Je ďiaľkovým migrantom,
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lis 26-a (Ipolyvarbó/Vrbovka). Legkésőbb 2001. október
10-én Vilkén (Veľká nad Ipľom) ﬁgyelték meg. Védelme
a karvalyposzátáéhoz hasonlóan fészkelőkörnyezete
megóvásán alapszik, távlatilag a környezetre pozitív
hatást gyakorló külterjes gazdasági termelés jelenthet
megoldást.

pričom naše populácie zimujú vo východnej a južnej
Afrike (Cepák a kol. 2008). Najskorší prílet v rámci
CHVÚ Poiplie sa datuje z 22.4.1998 (Kalonda)
a 26.4.2010 (Vrbovka), najneskoršie bol druh pozorovaný 10.10.2001 (Veľká nad Ipľom). Ochrana
druhu spočíva podobne ako pri penici jarabej v zachovaní jeho hniezdneho prostredia – v dlhodobom
horizonte najmä v podobe pozitívnych krajinárskych vplyvov extenzívneho poľnohospodárstva.

Obr. 119. Dospelý samec penice jarabej brániaci teritórium pred dospelým samcom strakoša obyčajného
(11.5.2010, Ipeľské Predmostie)
Fig. 119. An adult male Barred Warbler defending his territory from an adult male Red-backed Shrike
(11.5.2010, Ipeľské Predmostie)

Obr. 120. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych párov strakoša obyčajného na maďarskej lokalite Dejtár,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 120. Population trend of Red-backed Shrike breeding pairs in Dejtár in the Ipoly völgye SPA;
error bars are standard errors.
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Strnádka trstinová
Emberiza schoeniclus
Nádi sármány

Obr. 121. Dospelý samec strnádky trstinovej (6.6.2010, Dejtár)
Fig. 121. An adult male Common Reed Bunting (6.6.2010, Dejtár)

SPEC 2004 status / SPEC 2004 status:
non-SPEC
Populačný trend CHVÚ Poiplie (1998–2009) / Populációs trend a Poiplie KMT-n (1998–2009):
neurčený / nincs meghatározva
Populačný trend Dejtár, Maďarsko (1999–2009) / Populációs trend Dejtár, Magyarország (1999–2009): mierny pokles / mérsékelten csökkenő
Počet hniezdiacich párov CHVÚ Poiplie (1989–2010) / Fészkelőpárok száma a Poiplie KMT-n (1989–2010):
80–110
Počet hniezdnych párov HUDI10008 Ipoly völgye (2005–2010) / Fészkelőpárok száma a HUDI10008 Ipoly völgye KMT-n (2005–2010): 60–100

Ez a faj a Poiplie KMT nádas növényborítású vizenyőslápos élőhelyeinek jellegzetes képviselője. Fészkelőhelyét
a nád, a gyékény, valamint a víz környéki nedves sásrétek
biztosítják. A csapadékos években, amikor az egyébként
is száraz területek víz alá kerülnek, a sármányok
gyorsan birtokukba veszik ezeket. Ilyenkor akár az alacsony növényborítású mezőkön, réteken is fészkelhetnek.
A nádi sármány parciális vonuló, előfordul azonban,
hogy észak - európai példányai nálunk telelnek. Tehát
a faj a téli hónapokban sem ritka itt. Az Ipoly mente
magyarországi oldalán végzett gyűrűzések az elmúlt 11
év során rámutattak az állomány mérsékelt csökkenésére
(126. kép). Ezért kellene alaposan feltérképezi a nádi
sármány állományát a folyó szlovákiai oldalán is.
Napjainkig 163 példányt gyűrűztek meg.

Tento druh patrí k typickým druhom mokraďových biotopov a trsťových porastov CHVÚ Poiplie.
Hniezdnym habitatom sú hlavne porasty trste, pálky a vlhké ostricové lúky v okolí vôd. Vo vhodných
rokoch s dostatkom zrážok, keď sa podmáčané plochy vytvoria aj na miestach, kde býva inak sucho,
strnádky tieto miesta rýchlo obsadia, a potom môžu
hniezdiť aj na poliach a lúkach s nízkym porastom
bylín. Strnádka trstinová je čiastočne sťahovavá, no
na našom území občas zimujú strnádky zo severnej
Európy, takže druh nie je na Poiplí vzácnosťou ani
v zimných mesiacoch. Krúžkovanie na maďarskej
strane Poiplia naznačilo, že za posledných 11 rokov došlo k miernemu poklesu populačných stavov
(obr. 126), preto by bolo vhodné podrobnejšie monitorovať tento druh aj na slovenskej časti Poiplia.
Do súčasnosti bolo okrúžkovaných 163 jedincov.
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Obr. 122. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych
párov trsteniarika veľkého na vybraných lokalitách Poiplia,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 122. Population trend of Great Reed Warbler breeding
pairs in the Poiplie SPA; error bars are standard errors.

Obr. 123. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych
párov trsteniarika veľkého na maďarskej lokalite Dejtár,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 123. Population trend of Great Reed Warbler breeding
pairs in Dejtár in the Ipoly völgye SPA; error bars are
standard errors.

Obr. 124. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych párov
trsteniarika malého na maďarskej lokalite Dejtár,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 124. Population trend of Sedge Warbler breeding pairs in
Dejtár in the Ipoly völgye SPA; error bars are standard errors.

Obr. 125. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych
párov svrčiaka slávikovitého na maďarskej lokalite Dejtár,
chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 125. Population trend of Savi’s Warbler breeding pairs
in Dejtár in the Ipoly völgye SPA; error bars are standard
errors.

Obr. 126. Odhad populačného trendu počtu hniezdnych párov strnádky trstinovej
na maďarskej lokalite Dejtár, chybové čiary predstavujú štandardnú chybu.
Fig. 126. Population trend of Common Reed Bunting breeding pairs in Dejtár
in the Ipoly völgye SPA; error bars are standard errors.
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3.5 Vzácne pozorovania pre
VVÚ/CHVÚ v rokoch 1989–2010

3.5 Ritka megﬁgyelések a Poiplie
KMT/FM területén az 1989–2010-es
időszakban

Systematickým monitoringom bolo na Poiplí možné zaznamenať počas posledných 22 rokov viacero
vzácnych druhov. Väčšina z týchto druhov je viazaných na vodu a na území Poiplia sa zdržuje iba počas
veľmi krátkeho obdobia ťahu. Kým niektoré z týchto
druhov sú iba sporadickými návštevníkmi územia
(napr. brodník sivý alebo pastier ružový), naše údaje sú dôležitým príspevkom k poznaniu ťahových
dráh a obdobia ťahu najmä pre tie druhy, ktorých
ťah Poiplím donedávna unikal pozornosti a je pravdepodobne oveľa pravidelnejší (napr. kalužiak štíhly
alebo pobrežník krivozobý). Hoci je pravdepodobné, že rok 2010 priniesol celý rad výnimočných ťahových pozorovaní kvôli atypicky vlhkému roku
priaznivému pre výskyt vodných vtákov, k týmto
pozorovaniam určite prispel aj zintenzívnený monitoring v porovnaní s inými rokmi. Aby sa poznanie
ťahových stratégií u menej známych druhov zlepšilo,
systematický monitoring na Poiplí je potrebný aj počas nasledujúcich rokov.

Az Ipoly mentén végzett rendszeres felmérések során az
eltelt 22 év folyamán több ritka fajt észleltek. E fajok
többsége vízhez kötődik, az Ipoly mentén csupán a rövid
ideig tartó vonuláskor tartózkodnak. Míg néhány faj
csak alkalmi látogató a területen (pl. a terekcankó
vagy a pásztormadár), megﬁgyelési adataink nagyban
hozzájárultak a vonulási útvonalak és időpontok megismeréséhez. Ez főleg azon fajok esetében érvényes,
amelyek vonulása mindezidáig elkerülte ﬁgyelmünket,
de valószínűleg mégis rendszeresen előfordultak
a területen (pl. a tavi cankó vagy a sarlós partfutó).
A szokásosnál csapadékosabb, a vízimadarak számára
kedvezőbb 2010-es év egész sor különleges megﬁgyelést
eredményezett . Lehet, hogy ez főleg annak is köszönhető,
hogy az előző évekhez viszonyítva a monitoring
intenzívebb lett. Annak érdekében, hogy a kevésbé
ismert madárfajok vonulási stratégiáját részletesen
megismerjük, az elkövetkezendő években is szükség lesz
a rendszeres felmérésre az Ipoly mentén.

Obr. 127. Dospelý samec kane popolavej (leto 1997, Rapovce)
Fig. 127. An adult male Montagu’s Harrier (summer 1997, Rapovce)
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Hus malá - (Anser erythropus) – Kis Lilik
30.1.2009 – 1, Ipolyvece (Selmeczi Kovács Á.)
Bernikla veľká – (Branta canadensis) –
Kanadai lúd
7.3.2010 – 2, Ipolyvece (Selmeczi Kovács Á.)
Bernikla červenokrká – (Branta ruﬁcollis) –
Vörösnyakú lúd
20.3.2006 – 1, Ipolyvece (Selmeczi Kovács Á.)
16.1.2010 – 2, Ipolyvece (Selmeczi Kovács Á.)
Obr. 128. Pobrežník krivozobý (6.9.2010, Béter, Lučenec)
Fig. 128. Curlew Sandpiper (6.9.2010, Béter, Lučenec)

Labuť spevavá – (Cygnus cygnus) – Énekes hattyú
Druh hniezdi od r. 2005 na lokalite Dejtár/ a faj
2005-től fészkel Dejtár közelében (Papp F.)

Chochlačka morská – (Aythya marila) –
Hegyi réce
19.-25.4.1994 – 1 samica/tojó, Ipolyvece (Selmeczi
Kovács Á., Nógrád megye madarai)
2.-7.12.1999 – 3, Veľká nad Ipľom – Vilke
(in Rác 2009)
4.4.2006 – 1 samica/tojó, Szécsény – Sečany
(Papp F.)
4.4.2006 – 1 samica/tojó, Litke (Papp F.)
16.4.2006 – 1 samec/hím, Szécsényi-rét, Szécsény –
Sečany (Orbán L., Papp F., Csernák Sz.)
7.-14.2.2009 – 1 samica/tojó, medzi Mikušovcami
a Trebeľovcami/ Miksi és Terbeléd között
(in Rác 2009)
23.3.2009 – 1 samec/hím, Veľká nad Ipľom – Vilke
(in Rác 2009)
2.-3.3.2010 – 3 samice/tojó, Litke (Papp F.)
30.3.-6.4.2010 – 1 samec/hím, Béter–Lučenec –
Losonc (Mojžiš M.)
2.10.2010 – 3, Drégelypalánk (Papp F.)

Kazarka pestrá – (Tadorna tadorna) –
Bütykös ásólúd
15.-22.3.1991 – 1 samec/hím, Rapovce a Muľka/
Rapp és Kismúlyad (Mojžiš 1993a)
7.12.1991 – 1, Veľká nad Ipľom – Vilke
(Mojžiš 1993b)
1.-6.5.1999 – 1, Veľká nad Ipľom – Vilke
(in Karaska 2000)
14.3.2009 – 1, Ipolyvece (Selmeczi Kovács Á.)
28.4.2010 – 1, Ipolyvece (Selmeczi Kovács Á.)
14.3.2001 – 1 samec/hím, Szécsényhalászi
(Krištín A.)
12.3.2002 – 1, Litke (Krištín A.)
Hrdzavka potápavá – (Netta ruﬁna) – Üstökösréce
24.4.1994 – 1, Ipolyvece (Selmeczi Kovács Á.,
Nógrád megye madarai)
10.3.2001 – 1 samec/hím, Szécsényi-rét, Szécsény –
Sečany (Csernák Sz.)
18.3.2001 – 1 samica/tojó, Hugyag (Papp F.)
24.4.2004 & 4.5.2004 – 1 pár, Ipeľské Predmostie
– Ipolyhídveg (in Sárossy 2005)
29.3.2005 – 1 pár, Drégelypalánk (Cserháti G.)
2.5.2005 – 1 pár, Szécsényi-rét, Szécsény– Sečany
(Csernák Sz.)
12.4.2006 – 1 samec/hím, Ipolyvece (Selmeczi
Kovács Á.)
10.5.2006 – 1 samec/hím, Béter–Lučenec – Losonc
(Kerestúr a Mojžiš 2008)
25.2.-8.3.2010 – 1 samec/hím, Litke (Papp F.)
23.3.2010 – 3, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz.)
24.3.2010 – 1 samec/hím, Béter–Lučenec – Losonc
(Mojžiš M.)
21.5.2010 – 1 samec/hím, Vrbovka – Ipolyvarbó
(Kerestúr D., Mojžiš M., Matula J., Motlík I.)
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Ľadovka dlhochvostá – (Clangula hyemalis) –
Jegesréce
17.11.-7.12.1999 – 1 samica/tojó, Veľká nad Ipľom –
Vilke (in Karaska 2000)
Potápač malý – (Mergellus albellus) – Kis bukó
6.3.1992 – 1 samec/hím, Veľká nad Ipľom – Vilke
(Kerestúr 1992, Mojžiš 1993 b)
30.11.1997 – 3, Veľká nad Ipľom – Vilke
(Mojžiš M.)
11.3.1999 – 1 samica/tojó, Trebeľovce – Terbeléd
(Mojžiš M.)
15.11.1999 – 3 výzoru samíc/tojó színezetű, Veľká
nad Ipľom – Vilke (Mojžiš M.)
12.-19.2.2000 – 1–2 samice/tojó, Szécsényi-rét,
Szécsény – Sečany (Csernák Sz.)
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18.5.-2.6.2000 – 1 samica/tojó, Lučenec–Béter
– Losonc (Kerestúr a Mojziš 2008)
10.3.2001 – 1 pár, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz.)
31.3.2004 – 4 samice/tojó, Szécsényi-rét, Szécsény –
Sečany (Csernák Sz., Lehoczki G.)
25.3.2005 – 1 pár, Kiarov – Ipolykér (Šalát
a Rybaničová 2007)
27.3.2007 – 1 pár, Vrbovka – Ipolyvarbó (Krištín A.)
14.3.2009 – 1 samica/tojó, Szécsényi-rét, Szécsény –
Sečany (Cserháti G.)
8.-23.3.2010 – 1–2 samice/tojó, 0–1 samec/hím,
Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany (Csernák Sz.,
Lehoczki G., Papp F.)

4.4.2000 – 1, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz.)
1.5.2000 – 1, Béter–Lučenec – Losonc (Kerestúr
a Mojžiš 2008)
21.4.2001 – 1, Hugyag (Krištín A.)
4.-6.7.2008 – 2, Dejtár (účastníci krúžkovacieho
tábora/a gyűrűzőtábor résztvevői)
8.5.2010 – 1, Vrbovka – Ipolyvarbó (Kerestúr D.,
Mojžiš M., Hrúz V., Valach I.)
Čaplička vlasatá – (Ardeola ralloides) –
Üstökösgém
26.4.-1.5.1995 – 1, Veľká nad Ipľom – Vilke (Mojžiš M.)
17.5.1997 – 1, Ipeľ pri Muľke – Kismúlyad (Mojžiš M.)
18. a 21.5.2000 – 1, Béter–Lučenec – Losonc
(Kerestúr a Mojžiš 2008)
31.7. & 5.8.2001 – 1, Rapovce – Rapp (in Rác 2006)
3.5.2005 – 1, Kiarov – Ipolykér (Šalát a Rybaničová
2007)
18.9.2010 – 1, Csadó-tanya, Drégelypalánk
(Papp F., Csernák Sz.)

Potáplica malá – (Gavia stellata) – Északi búvár
21.10.1989 – 1, Veľká nad Ipľom – Vilke (Mojžiš
1993b)
13.11.1993 – 2, Veľká nad Ipľom – Vilke (in Danko
a kol. 2002)
Potáplica stredná – (Gavia arctica) – Sarki búvár
10.-17.11.1998 – 1, Veľká nad Ipľom – Vilke
(Mojžiš M.)
16.11.2009 – 1, Holiša – Ipolygalsa (Mojžiš M.)

Kormorán malý – (Microcarbo pygmeus) –
Kis kárókatona
31.5.2006 – 3, Cúdenina – Ipeľské Predmostie –
Ipolyhídvég (Krištín A.)
13.8.2006 – 2, Ryžovisko – Ipeľské Predmostie –
Ipolyhídvég (Krištín A.)
10.–17.11.1998 – 1, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Harmos K.)
14.8.2010 – 5, Béter–Lučenec – Losonc (Kerestúr D.)
15.8.2010 – 3, Béter–Lučenec – Losonc
(Kerestúr D., Balog M.)

Ibisovec hnedý – (Plegadis falcinellus) – Batla
30.7.1982 – 38–40, Csádaly – Litke (Dr. Fancsik
János, Varga Ferenc; Madártani Tájékoztató)
21.4.2001 – 6, Hugyag (Krištín A.)
Lyžičiar biely – (Platalea leucorodia) – Kanalasgém
27.4.1994 – 2, Ipolyvece (Selmeczi Kovács Á.,
Nógrád megye madarai)

Haja červená – (Milvus milvus) – Vörös kánya
21.9.1994 – 1 medzi Veľkou nad Ipľom a Panickými
Dravcami – Vilke és Panyidaróc között
(in Rác 2009)
30.3.1997 – 1, Drégelypalánk (Bajor Z. és kol.,
Nógrád megye madarai)
7.4.2001 – 2, Ipolytarnóc (Papp F.)
5.5.2001 – 1, Lučenec – Losonc (Mojžiš M.)
Haja tmavá – (Milvus migrans) – Barna kánya
2.6.1994 – 2, Drégelypalánk (Selmeczi Kovács Á.,
Nógrád megye madarai)
7.5.1999 – 1, Mikušovce – Miksi (Mojžiš M.)
15.4.2000 – 1, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz., Doman B., Havaj K.)
21.5.2006 – 1, Béter–Lučenec – Losonc (Kerestúr
a Mojžiš 2008)
Obr. 129. Hvizdák malý (23.4.2010, Šahy)
Fig. 129. Whimbrel (23.4.2010, Šahy)
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Kaňa stepná – (Circus macrourus) – Fakó rétihéja
17.9.2005 – 1 samec/hím, Dejtár (účastníci
krúžkovacieho tábora/a gyűrűzőtábor résztvevői)
31.3.2010 – 1 samec/hím, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz.)
Kaňa popolavá – (Circus pygargus) –
Hamvas rétihéja
iba dokumentované hniezdenia/csak bizonyított
fészkelések
1997 – 1 hniezdiaci pár/fészkelő pár, Rapovce –
Rapp (Mojžiš 2000a)
2009 – 1 hniezdiaci pár/fészkelő pár, PR Dálovský
močiar, Malé Dálovce/Kisdályó (Kerestúr D.,
Mojžiš M.)

Obr. 130. Kalužiak štíhly (21.4.2010, Béter, Lučenec)
Fig. 130. Marsh Sandpiper (21.4.2010, Béter, Lučenec)

Orol kráľovský – (Aquila heliaca) – Parlagi sas
6.10.2010 – 1 juv, Béter–Lučenec – Losonc (Mojžiš M.)

23.4.2010 – 1, Šahy–Tešmák – Ipolyság–Tesmag
(Václav R.)
1.9.2010 – 1, Szécsény – Sečany (Lehoczki G.)

Sokol sťahovavý – (Falco peregrinus) –
Vándorsólyom
23.9.2000 – 1 samec/hím, Dejtár (účastníci
krúžkovacieho tábora/a gyűrűzőtábor résztvevői)
14.10.2008 – 1, Drégelypalánk (Darányi L.,
Selmeczi Kovács Á.)
12.3.2009 – 1, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Cs., Csernák Sz.)
9.2.2010 – 1, Rapovce – Rapp (Mojžiš M.)
6.9.2010 – 1, Béter–Lučenec – Losonc (Mojžiš M.,
Matula J.)

Orliak morský – (Haliaeetus albicilla) – Rétisas
23.3.2003 – 1 imm, Hugyagi-nádas
(Csernák Sz. és kol.)
12.4.2005 – 1 imm, Szécsényi-rét, Szécsény –
Sečany (Csernák Sz, Lehoczki G.)
24.3.2006 – 1 imm, Drégelypalánk (Cserháti G.)
21.4.2007 – 1 imm, Drégelypalánk (Selmeczi
Kovács Á.)
16.9.2007 – 1 ad, Dejtár (účastníci krúžkovacieho
tábora/a gyűrűzőtábor résztvevői)
25.2.2008 – 1, Szécsény – Sečany (Lehoczki G.)
28.6.2008 – PR Cúdeninský močiar, Ipeľské
Predmostie/Ipolyhídvég (Krištín A.)
1.7.2008 – 1 ad, Dejtár (účastníci krúžkovacieho
tábora/a gyűrűzőtábor résztvevői)
7.9.2009 – 1 juv, Kalonda (Mojžiš M.)
30.6.-9.8.2010 – 1, medzi Mikušovcami a Trebeľovcami – Miksi és Terbeléd között (Mojžiš M.,
Kerestúr D.)
5.9.2010 – 2, PR Ryžovisko, Ipeľské Predmostie –
PR Ryžovisko, Ipolyhídvég (Krištín A., Kaňuch P.)
1.10.2010 – 1, PR Ipeľské hony, Ipeľské Predmostie
– PR Ipeľské hony, Ipolyhídvég (Krištín A., Svetlík J.,
Nuhličková S.)

Drop veľký – (Otis tarda) – Túzok
200?, zima – 1, Dejtár (Kagyerják Pál)
Šišila bocianovitá – (Himantopus himantopus) –
Gólyatöcs
11.5.1989 – 3, Dejtár (ÁSZ, Nógrád megye madarai)
2.5.2005 – 2, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz., Szenográdi T.)
10.5.2005 – 1, Kiarov – Ipolykér (Šalát a Rybaničová
2007)
11.-12.4.2006 – 1, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz., Harmos K., Lehoczki G.)
9.4.2009 – 7, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz.)

Hadiar krátkoprstý – (Circaetus gallicus) –
Kígyászölyv
11.5.2008 – 1, Szécsény – Sečany (Bodrogi B.,
Papirnyik N.)
15.9.2010 – 1, Béter–Lučenec – Losonc (Mojžiš M.,
Kerestúr D., Karlík T.)
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Šabliarka modronohá – (Recurvirostra avosetta)
– Gulipán
4.4.2000 – 2, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz.)
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Kulík bledý – (Pluvialis squatarola) – Ezüstlile
10.-19.9.1999 – 1 juv, Béter–Lučenec – Losonc
(Kerestúr a Mojžiš 2008)
18.5.2000 – 1, Béter–Lučenec – Losonc (Kerestúr
a Mojžiš 2008)
23.4.2005 – 2, Kiarov – Ipolykér (Šalát a Rybaničová
2007)
3.5.2005 – 1, Kiarov – Ipolykér (Šalát a Rybaničová
2007)
25.3.2006 – 7, Ludányhalászi (Cserháti G.)
27.9.2008 – 1, medzi Béterom a Mikušovcami –
Béter és Miksi között (Kerestúr a Mojžiš 2008)
8.9.2010 – 1, Béter–Lučenec – Losonc (Kerestúr D.,
Mojžiš M., Matula J.)

22.7.2010 – 1, Béter–Lučenec – Losonc (Mojžiš M.)
9.8.2010 – 1, Béter–Lučenec – Losonc (Mojžiš M.)
Brodník sivý – (Xenus cinereus) – Terekcankó
23.5.2010 – 1, Béter–Lučenec – Losonc (Mojžiš M.,
Kerestúr D., Matejovič B., Matula J., Motlík I.)
Pobrežník hrdzavý – (Calidris canutus) –
Sarki partfutó
30.8.-5.9.2010 – 1 juv, Lučenec–Béter – Losonc
(Mojžiš M., Kerestúr D., Karlík T.)
Pobrežník belavý – (Calidris alba) – Fenyérfutó
1.9.1999 – 1 juv, Veľká nad Ipľom – Vilke
(in Rác 2006)

Hvizdák malý – (Numenius phaeopus) – Kis póling
24.4.1994 – 2, Ipolyvece (Selmeczi Kovács Á.,
Nógrád megye madarai)
6.4.1999 – 1, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz.)
14.-21.4.2000 – 1, Béter–Lučenec – Losonc
(in Karaska 2005)
26.3.2005 – 4, Ipolvece (Albert L., Horváth G.,
Selmeczi Kovács Á., Szabó Z., Ungi B.)
24.3.2006 – 1, Ipolyvece (Csernák Sz., Lehoczki G.)
12.4.2008 – 1, Veľká nad Ipľom – Vilke (Mojžiš M.)
1.-18.4.2009 – 1–3, Szécsényi-rét, Szécsény –
Sečany (Szederjesi T.,Csernák Sz., Harmos K.,
Lehoczki G.)
23.4.2010 – 1, medzi Šahami a Tešmákom –
Ipolyság és Tesmag között (Václav R.)
28.6.2010 – 1, medzi Šahami a Tešmákom –
Ipolyság és Tesmag között (Václav R.)

Pobrežník krivozobý – (Calidris ferruginea) –
Sarlós partfutó
20.7.1997 – 2, Veľká nad Ipľom – Vilke (Mojžiš M.)
15.6.2000 – 1, Béter–Lučenec – Losonc (Kerestúr
a Mojžiš 2008)
17.-18.5.2001 – 3, Béter–Lučenec – Losonc
(Kerestúr a Mojžiš 2008)
13.7.2010 – 1, Béter–Lučenec – Losonc (Mojžiš M.)
19.8.2010 – 2 ad, Béter–Lučenec – Losonc (Mojžiš M.)
21.8.2010 – 1 juv, okrúžkovaný/meggyűrűzve,
Béter–Lučenec – Losonc (Kerestúr D., Mojžiš M.)
22.8.2010 – 2 juv, okrúžkované/ meggyűrűzve,
Béter–Lučenec – Losonc (Kerestúr D., Mojžiš M.)
27.8.2010 – 5 juv, Béter–Lučenec – Losonc
(Mojžiš M.)
1.9. & 3.9.2010 – 4 juv, Béter–Lučenec – Losonc
(Mojžiš M., Kerestúr D., Karlík T.)
5.9.2010 – 2, Tešmák – Tesmag (Krištín A., Kaňuch P.)

Kalužiak štíhly – (Tringa stagnatilis) – Tavi cankó
24.4.1994 – 2, Ipolyvece (Selmeczi Kovács Á.,
Nógrád megye madarai)
19.-26.4.1999 – 1, Béter–Lučenec – Losonc
(in Karaska 2000)
17.4.2000 – 1, Béter–Lučenec – Losonc
(in Karaska 2005)
18.4.2001 – 1, Béter–Lučenec – Losonc
(in Karaska 2005)
22.4.2001 – 4, Béter–Lučenec – Losonc
(in Karaska 2005)
25.4.2006 – 2, Béter–Lučenec – Losonc
(Kerestúr a Mojžiš 2008)
8.-9.4.2009 – 3, Béter–Lučenec – Losonc (Mojžiš M.,
Kerestúr D.)
15.4.2009 – 1, Rapovce – Rapp (Mojžiš M.)
21.4.2010 – 1, Béter–Lučenec – Losonc (Mojžiš M.)
28.6.2010 – 1, Muľka – Kismúlyad (Mojžiš M.)

Vtáctvo Chráneného vtáčieho územia Poiplie

Obr. 131. Trsteniarik tamariškový (3.4.2010, Malý Kiarov)
Fig. 131. Moustached Warbler (3.4.2010, Malý Kiarov)
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Brehárik ploskozobý – (Limicola falcinellus) –
Sárjáró
3.9.2010 – 1 juv, Béter–Lučenec – Losonc
(Kerestúr D., Mojžiš M., Karlík T.)

3.4.2001 – 1, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz.)
3.4.2004 – 5, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz.)
21.3.2005 – 8, Ipolyvece (Csernák Sz., Lehoczki G.)
23.-28.3.2005 – 1, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Mészáros M., Papp F., Cserháti G., Csernák Sz.)
1.4.2006 – 3, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Szederjesi T.,Csernák Sz.,Lehoczki G.)
12.3.2009 – 1, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz.)
9.-10.4.2009 – 1, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz., Harmos K.)
29.12.2009 – 1, Csádaly, Litke (Papp F.)
29.12.2009 – 2 imm, Peťov – Petőpuszta (Václav R.)
8.5.2010 – 1 ad. 1 imm, Csádaly, Litke (Papp F.)
20.7.2010 – 2 (ad a juv), Trebeľovce – Terbeléd
(Mojžiš M.)
30.9.2010 – 1, Szécsény – Sečany (Csernák Sz.)

Lyskonoh úzkozobý – (Phalaropus lobatus) –
Vékonycsőrű víztaposó
5.9.1999 – 1, Béter–Lučenec – Losonc
(in Karaska 2000)
Čajka čiernohlavá – (Ichthyaetus melanocephalus)
– Szerecsensirály
4.4.1996 – 1, Ipolyvece (Fodor A. a kol., Nógrád
megye madarai)
22.4.2000 – 1, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz.)
8.4.2006 – 1, Ipolyvece (Dr.Kóta A.)
9.4.2006 – 1, Szécsény (Szederjesi T., Csernák Sz.)
13.8.2006 – 1, PR Cúdeninský močiar, Ipeľské
Predmostie – Ipolyhídvég (Krištín A.)
15.7.2008 – 1, Rapovce – Rapp (in Rác 2009)
7.8.2008 – 1, Béter–Lučenec – Losonc (Kerestúr
a Mojžiš 2008)
20.4.2010 – 1, Ipolyvece (Selmeczi Kovács Á.)

Čajka tmavá – (Larus fuscus) – Heringsirály
8.4.1995 – 1, Veľká nad Ipľom – Vilke (Mojžiš M.)
7.4.2000 – 1, Béter–Lučenec – Losonc (Kerestúr
a Mojžiš 2008)

Čajka striebristá – (Larus argentatus) –
Ezüstsirály
10.2.2007 – 1, Dejtár (Kagyerják P.)

Čegrava veľkozobá – (Hydroprogne caspia) – Lócsér
12.4.2005 – 1, PR Cúdeninský močiar, Ipeľské
Predmostie – Ipolyhídvég (Krištín A.)
6.5.2010 – 1, Rapovce – Rapp (Mojžiš M.)

Čajka žltonohá – (Larus michahellis) –
Sárgalábú sirály
6.3.2001 – 3, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz.)

Rybár malý – (Sternula albifrons) – Kis csér
15.5.1993 – 1, Veľká nad Ipľom – Vilke
(Mojžiš 1993b)

Obr. 132. Stehlík horský (26.1.-1.2.1997, Kalonda)
Fig. 132. Twite (26.1. – 1.2.1997, Kalonda)
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Sova dlhochvostá – (Strix uralensis) –
Uráli bagoly
10.10.2009 – 1, Ipolyszög (Kagyerják P.)
Myšiarka močiarna – (Asio ﬂammeus) –
Réti fülesbagoly
18.3.2000 – 1, Szécsényi-rét, Szécsény – Sečany
(Csernák Sz., Doman B., Havaj K.)
9.10.2008 – 1 okrúžkovaný/meggyűrűzött,
Mikušovce – Miksi (Kerestúr D., Mojžiš M.)
12.10.2008 – 3 (1 okrúžkovaný/1 meggyűrűzött),
Mikušovce – Miksi (Kerestúr D.)
5.11.2008 – 1 okrúžkovaný/meggyűrűzött,
Mikušovce – Miksi (Kerestúr D.)

6.2.2009 – 3, Drégelypalánk (Selmeczi Kovács Á.
Druh hniezdi na lokalite Dejtár/a faj Dejtárnál
fészkel (Papp F.)
Trsteniarik tamaryškový – (Acrocephalus
melanopogon) – Fülemülesitke
3.4.2010 – 1 okrúžkovaný/meggyűrűzött, Kiarov –
Ipolykér (Kerestúr D., Bednár F.)
Druh vzácne hniezdi na lokalite Dejtár/a faj ritán
fészkel Dejtárnál (Papp F.)
Pastier ružový – (Pastor roseus) – Pásztormadár
25.-30.5.2001 – 90 a následný pokles na 3–5/90,
majd számuk fokozatosan 3–5 pld-ra csökkent,
Béter–Lučenec – Losonc (Krištín a kol. 2002)
27.5.2001 – 54, Peťov a Kirť – Petőpuszta és
Erdőkürt (Krištín a kol. 2002)
28.5.2008 – 1, Őrhalom (Mogyorósi A.)

Krakľa belasá – (Coracias garrulus) – Szalakóta
25.-28.5.1997 – 2, Slovenské Ďarmoty – Tótgyarmat
(Václav R., p. Šagát)
V roku 2007 1 pár hniezdil na lokalite Dejtár/2007ben egy pár fészkelt Dejtárnál (Kagyerják P.)

Drozd kolohrivec – (Turdus torquatus) –
Örvös rigó
4.1.2006 – 1, Szécsény – Sečany (Harmos K.)

Orešnica perlavá – (Nucifraga caryocatactes) –
Fenyőszajkó
20.9.2009 – 1, Nagy-tó, Dejtár (Kagyerják P.)

Vodnár potočný – (Cinclus cinclus) – Vízirigó
18.12.2005 – 1, Ipeľ pri Holiši – az Ipoly folyó
Ipolygalsánál (Balázs Cs.)

Fúzatka trstinová – (Panurus biarmicus) –
Barkóscinege
26.6.-2.7.1989 – 1 samec/hím, Kiarov – Ipolykér
(Zach a Krištín 1994)
19.-22.6.1990 – rodina 5 ex, z toho 1 krúžkovaný/
család - 5 pld., ebből 1 meggyűrűzve, Kiarov –
Ipolykér (Zach a Krištín 1994)
23.5.1992 – 1 samec/hím, Veľká nad Ipľom – Vilke
(Mojžiš 1993b)
9.4.1994 – 1 samica/tojó, Kiarov – Ipolykér (Krištín A.)
22.7.1994 – rodina 4 ex/család - 4 pld., Kiarov –
Ipolykér (Darolová 1995)
15.1.1998 – 1 pár, Kiarov – Ipolykér (Krištín A.)
6.6.2000 – 1 samec/hím, Kiarov – Ipolykér
(Krištín A., Zach P.)
16.5.2001 – 1 pár, Kiarov – Ipolykér (Krištín A.)
5.4.2004 – 1 pár, PR Ipeľské Hony, Ipeľské
Predmostie – Ipolyhídvég (Krištín A.)
5.4.2004 – 1 samec/hím, Kiarov – Ipolykér (Krištín A.)
29.6.2004 – 2, Veľká nad Ipľom – Vilke (Krištín A.)
18.4.2006 – 1, Szécsény – Sečany (Papp F.)
10.11.2006 – 2, Rapovce – Rapp (Mojžiš M.)
6.5.2007 – 2–3 páry/pár, Kiarov – Ipolykér
(Šalát a Rybaničová 2007)
17.7.2007 – 2, Drégelypalánk (Selmeczi Kovács Á.)
26.4.2008 – 3, Drégelypalánk (Selmeczi Kovács Á.)
12.-19.9.2008 – 2–5, Drégelypalánk (Csernák Sz.,
Szederjesi T.)
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Ľabtuška poľná – (Anthus campestris) –
Parlagi pityer
13.6.1996 – 1, Nógrádszakál (Balázs Cs. in Krištín
a kol. 1997)
2.5.2008 – 1, Veľká nad Ipľom – Vilke (in Rác 2009)
14.5.2008 – 1, Dejtár (Papp F.)
15.5.2008 – 3, Ludányhalászi (Csernák Sz.)
11.6.2008 – 1, Ludányhalászi (Csernák Sz.)
11.7.2008 – 3, Ludányhalászi (Csernák Sz.)
13.5.2009 – 1, Ludányhalászi (Csernák Sz.)
Druh hniezdi na maďarskej strane Poiplia/a faj
az Ipoly mente magyar oldalán fészkel (Papp F.)
Stehlík horský – (Carduelis ﬂavirostris) –
Sárgacsőrű kenderike
26.1.-1.2.1997 – 1, Kalonda (in Rác 2008)
Snehuľka severská – (Plectrophenax nivalis) –
Hósármány
11.2.2004 – 11, Hugyag (Lehoczki G.)
15.2.2004 – 5, Ludányhalászi (Lehoczki G.)
21.2.2004 – 5, Ludányhalászi (Lehoczki G.)
13.11.2007 – 1, Rapovce – Rapp (in Rác 2008)
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Význam
CHVÚ Poiplie

4

A Poiplie Különleges Madárvédelmi Terület jelentősége

R. Václav

A Poiplie Különleges Madárvédelmi Terület tizenöt
jelentős, úgynevezett kritérium- vagy jelölőfaj védelmét hivatott biztosítani. Közülük kilenc faj európai
jelentőségű (törpegém, fehér gólya, barna rétihéja,
pettyes vízicsibe, kis vízicsibe, jégmadár, balkáni
fakopáncs, karvalyposzáta, kis őrgébics) és hat faj
jelentősége pedig nemzeti szintű (fürj, füleskuvik,
gyurgyalag, búbos pacsirta, partifecske, cigánycsuk).
A KMT-k besorolásának szabályai szerint (melyek az
egyes EU tagállamok esetében bizonyos mértékben
különbözhetnek) a Poiplie Különleges Madárvédelmi

CHVÚ Poiplie bolo vyhlásené za účelom ochrany
pätnástich významných, takzvaných kritériových,
druhov vtákov. Deväť z týchto vtákov sú druhy
európskeho významu (bučiačik močiarny, bocian
biely, kaňa močiarna, chriašť bodkovaný, chriašť
malý, rybárik riečny, ďateľ hnedkavý, penica jarabá,
a strakoš kolesár) a šesť druhov je významných
na národnej úrovni (prepelica poľná, výrik lesný,
včelárik zlatý, pipíška chochlatá, brehuľa hnedá,
a pŕhľaviar čiernohlavý). Podľa pravidiel klasiﬁkácie CHVÚ (ktoré sa medzi krajinami v rámci EÚ

Obr. 133. Mokraď Csádaly medzi obcami Ipolytarnóc a Litke (20.9.2010)
Fig. 133. Csádaly marshland between Ipolytarnóc and Litke villages (20.9.2010)
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Terület azon tíz szlovákiai terület közé tartozik, amelyek a feljebb felsorolt kilenc európai jelentőségű faj
szlovákiai populációjának szempontjából kulcsfontosságúak. A KMT-k besorolásához szükséges állománynagyság becslése (továbbiakban tudományos
becslés) és a mi becslésünk alapján is az Ipoly mente
a a jégmadár, a pettyes vízicsibe, a kis vízicsibe, a fehér gólya és a kis őrgébics szempontjából is a három
legjelentősebb szlovákiai KMT-k közé tartozik. Adataink alapján a nemzeti jelentőségű kritériumfajok
szempontjából a Poiplie az egyik legjelentősebb KMT/
FM-nek (Fontos Madárélőhely) tekinthető a gyurgyalag
és a közelmúltig még a füleskuvik számára is. A balkáni
fakopáncsot illetően az Ipoly mente egyike a három
legjelentősebb KMT-nek volt tekintve, a tudományos
becslésekkel szemben mi viszont az állomány nagyságát feleannyira becsüljük. A megbízhatóbb adatok
érdekében ennél a fajnál szükséges lesz hosszú távon felmérni a megfelelő élőhelyeket, hogy reális képet kapjunk
a terület jelentőségéről a faj védelme és a kedvező állapo-

môžu do určitej miery líšiť), CHVÚ Poiplie teda
patrí medzi desať najdôležitejších slovenských
území pre slovenské populácie vyššie zmienených
deviatich európsky významných druhov. V súlade
s veľkosťami populácií odhadovanými pre účely
klasiﬁkovania CHVÚ (ďalej len „odhady vedeckého návrhu“) ako aj s našimi odhadmi patrí Poiplie
medzi tri najvýznamnejšie slovenské CHVÚ pre rybárika riečneho, chriašťa bodkovaného, chriašťa
malého, bociana bieleho, a strakoša kolesára.
Z pohľadu kritériových vtáčích druhov národného
významu je možné aj na základe našich údajov brať
Poiplie za jedno z najvýznamnejších CHVÚ/VVÚ
pre včelárika zlatého a ešte v nedávnej minulosti
aj pre výrika lesného. Pri ďatľovi hnedkavom, pre
ktorého bolo Poiplie považované aj za jedno z troch
najvýznamnejších CHVÚ, však odhadujeme len
zhruba polovičné populačné stavy v porovnaní
s odhadmi vedeckého návrhu. Pre spoľahlivejšie
odhady bude pri tomto druhu nutné dlhodobo
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Obr. 134. Zaplavené lúky Ortás rétek pri obci Ipolyvece (10.3.2010)
Fig. 134. Flooded meadows at Ortás rétek near Ipolyvece (10.3.2010)

tának biztosítása érdekében. A tudományos becsléssel ellentétben a karvalyposzáta és a barna rétihéja esetében
is kisebb számú állományról van tudomásunk. Ezeknél
a fajoknál viszont a Poiplie KMT szlovákiai viszonylatban nem tartozik a legjelentősebb fészkelőterületek közé
(bár a terület nagyságát tekintve e fajoknak az Ipoly
mentén - a törpegémhez hasonlóan - még mindig nagy
az állománysűrűségük). A tudományos becslésekkel ellentétben adataink főleg a mezőgazdasági táj fajainál
(ezek a fajok elérik az >1 %-os kritériumot) - a fürjnél,
de elsősorban a búbos pacsirtánál és a cigánycsuknál
- különböznek (alacsonyabbak). Annak ellenére, hogy
Szlovákiában a Poiplie KMT e fajoknál nem tartozik
a kulcsfontosságú fészkelőterületek közé, a jövőben több
ﬁgyelmet kell nekik szentelni (de a tövisszúró gébicsnek és a harisnak is). Ez azért is lenne fontos, mert
e fajok az emberi tevékenység által megváltoztatott táj
állapotának jelentős mutatói. Szükséges megemlíteni:
a becslések közötti különbségek abból is adódtak, hogy
a tudományos becslés nagyobb területről (a javasolt
FM) származnak, beleértve a kiterjedtebb mezőgazdasági területet és a községek belterületét is.
A további fajok közül, melyek a tudományos becslések alapján nem voltak a kritériumfajok közé sorolva,
a Poiplie KMT a mi adataink szerint egyike a legfontosabb KMT-nek a böjti réce és a piroslábú cankó költése szempontjából is (a K3 kritérium, melynek alapján
a terület az öt legjelentősebb KMT közé tartozik). A nem
közölt eredményekből adataink arra utalnak, hogy a >1
% kritériumot a haris is elérné (1999-2007 között 20-40
hívó hím volt észlelve, 2010-ben pedig több, mint 50).

lepšie mapovať všetky vhodné biotopy, aby sa zistil
aj ich význam pre ochranu a udržanie priaznivého
stavu tohto druhu. V porovnaní s odhadmi vedeckého návrhu tiež prezentujeme nižšie stavy
pre penicu jarabú a kaňu močiarnu, pre ktoré
však Poiplie v slovenskom meradle nepatrí medzi
najvýznamnejšie CHVÚ (hoci vzhľadom na veľkosť
územia dosahujú tieto druhy – podobne ako aj
bučiačik močiarny – v CHVÚ Poiplie stále vysoké
hustoty). Pri vtákoch poľnohospodárskej krajiny
– prepelici poľnej, ale najmä pipíške chochlatej
a pŕhľaviarovi čiernohlavom (druhy spĺňajúce kritérium >1 %) sa naše odhady líšia (sú nižšie) najviac
od odhadov vedeckého návrhu. Aj keď CHVÚ Poiplie nie je pre tieto druhy na Slovensku kľúčovým
hniezdnym územím, bude im (ale napr. aj strakošovi
obyčajný alebo chrapkáčovi poľnému) nutné v budúcnosti venovať viac pozornosti, pretože sú to významné vtáčie indikátory stavu krajiny, ktorá bola
pozmenená človekom. Tu je tiež nutné upozorniť na
to, že rozdiely v odhadoch môžu byť do určitej miery
spôsobené aj tým, že odhady vedeckého návrhu boli
robené pre väčšie územie (navrhované VVÚ), ktoré
zahŕňalo viac poľnohospodárskej krajiny a intravilánov obcí.
Z druhov, ktoré neboli na základe odhadov vedeckého návrhu zaradené medzi kritériové druhy,
sa CHVÚ Poiplie podľa našich údajov javí aj ako
jedno z najvýznamnejších CHVÚ pre hniezdenie
kačice chrapačky a kalužiaka červenonohého
(kritérium K3, t.j. CHVÚ patrí pre druh medzi päť
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A Poiplie KMT hosszú távú, rendszeres monitoringja egyértelműen rámutatott arra, hogy a terület nem
csak fontos költőterülete számos fajnak, de egy jelentős
vonulási útvonala is. A területen rendszeresen és nagy
számban vonulnak át a vízhez kötődő fajok, pl. a récék,
bukórécék, bíbic, sárszalonka, aranylile, több cankófaj
(pl. a réti cankó), de jelentős, globálisan veszélyeztetett
fajok is, mint a nagy sárszalonka vagy a kék vércse. Ami
viszont fontos: az Ipoly mentén ezek a fajok nem csak átvonulnak, de a terület, melynek nagy része időszakosan
víz alatt áll, megfelelő pihenő-, búvó- ill. táplálkozóhelyet biztosít számukra. A rendszeres felmérés bizonyította, hogy a terület fontos a rejtett életmódot folytató
kis sárszalonka, de a daru, néhány ritka partimadár
(pl. tavi cankó, Temminck-partfutó vagy sarki partfutó)
és énekesmadarak (pl. fülemülesitke) számára is. Nem
véletlen, hogy a sok megﬁgyelés a rendszeres madárbefogás és –gyűrűzés erdménye. Hasonlóan a gyűrűzésnek
köszönhetően sikerült tudomást szerezni egyes madárfajok vonulási útvonaláról is, pl. a jégmadár, partifecske,
függőcinege esetében.
Az állománynagyságok becslésén kívül első ízben ismertetjük kiadványunkban az elmúlt 11-22 év
állományváltozásait is. Bár a trendek alapjául csak
csekély számú modellterület adatai szolgáltak (átlagban 8 terület fajonként) és néhány fajnál egyes jelentős
területet nem vettünk ﬁgyelembe (pl. Tesmag/Tešmák
és Ipolyhídvég/Ipeľské Predmostie környéke a rozsdás
csuknál), az eredményekben vázolt trendek viszonylag
megbízhatóan mutatják az állománynagyság változását
az egész KMT/FM területén. Az elemzésekből nyilvánvaló, hogy az utóbbi két évtizedben a negatív változás
főként a mocsaras élőhelyekhez (sárszalonka, piroslábú
cankó) és a vizes rétekhez kötődő fajoknál (rozsdás
csuk) észlelhető. Hasonló, negatív trend mutatkozik
a vonuló, kis sárszalonkánál is. A nádi sármányon kívül
mérsékelt állománycsökkenést ﬁgyeltünk meg a KMT
„zászlóvivő” kritériumfajainál is: a fehér gólyánál és
a jégmadárnál. Ezt az állománycsökkenést mindkét
fajnál valószínűleg főleg a fészkelő- és/vagy a táplálkozóhelyek (az ember általi) megváltozása okozta.
Az Ipoly partszakaszainak szabályozása a jégmadár,
a mocsarak lecsapolása pedig a fehér gólya esetében. Az
élőhelyek kedvező állapotának megőrzéséhez ezeknél
a fajoknál szükségszerű lesz a negatív jelenségek okának
megállapítása és a KMT kezelési tervének betartása.
A KMT-n az állománycsökkenésen kívül állománynövekedést is észleltünk. A kritériumfajok közül
említésre méltó a barna rétihéja költőállományának
növekedése. Ez az állapot az egész Európa-szerte
megﬁgyelhető állománynövekedéssel hozható összefüg-

najvýznamnejších CHVÚ). Z neprezentovaných
výsledkov naše údaje naznačujú, že kritérium >1 %
spĺňa aj chrapkáč poľný (v r. 1999-2007 spolu 20–
40 volajúcich samcov a v r. 2010 zistených viac ako
52 volajúcich samcov).
Dlhodobé a systematické monitorovanie CHVÚ
Poiplie jednoznačne ukázalo, že územie nie je len
dôležitým hniezdnym areálom pre viaceré významné vtáčie druhy, ale je aj významným ťahovým
koridorom. Územím pravidelne a početne tiahnu
bežnejšie, na vodu viazané druhy ako kačice,
chochlačky, cíbik chochlatý, močiarnica mekotavá,
kulík zlatý alebo niektoré druhy kalužiakov (napr.
kalužiak močiarny), ale i významné – globálne
ohrozené druhy ako močiarnica tichá alebo sokol
kobcovitý. Čo je dôležité, Poiplím tieto druhy nielen
tiahnu, ale územie, ktoré je z väčšej časti periodicky
zaplavované, im tiež poskytuje vhodnú zastávku
na zber potravy, úkryt a odpočinok. Systematický
monitoring odhalil, že územie takto poskytuje
dôležitý biotop aj pre nenápadnú močiarničku
tichú, ale i pre žeriava popolavého, niektoré vzácne
bahniaky (napr. kalužiak štíhly, pobrežník sivý alebo pobrežník hrdzavý) a spevavce (napr. trsteniarik
tamariškový). Nie je náhodou, že niektoré z týchto
objavov boli možné len na základe pravidelných
odchytov a krúžkovania vtáctva na vybraných lokalitách. Krúžkovaním sa tiež podarilo získať informácie o potenciálnych ťahových trasách pre niektoré
druhy vtákov ako rybárik riečny, brehuľa hnedá,
a kúdeľníčka lužná.
V publikácii prezentujeme okrem odhadov
populačných stavov pre toto územie po prvý krát aj
komplexné odhady populačných trendov za posledných 11 až 22 rokov. Hoci pre trendy boli použité
údaje len z obmedzeného počtu modelových lokalít
(priemerne okolo 8 lokalít na druh) a pre niektoré
druhy neboli zahrnuté do analýz niektoré významné
lokality (napr. okolie Tešmáku a Ipeľského Predmostia pre pŕhľaviara červenkastého), prezentované
trendy pomerne spoľahlivo odrážajú populačný
trend pre celé CHVÚ/VVÚ. Z analýz vyplýva, že
k negatívnemu vývoju počas posledných dvoch
desaťročí došlo najmä pre vtáky viazané na močiarne
(močiarnica mekotavá, kalužiak červenonohý)
a mokré lúčne (pŕhľaviar červenkastý) biotopy.
Podobne negatívny trend pre močiarne biotopy sme
zaznamenali aj pre tiahnuci druh – močiarničku
tichú. Mierny pokles sme okrem strnádky trstinovej
zistili aj pre vlajkové kritériové druhy CHVÚ – bociana bieleho a rybárika riečneho. Pri oboch druhoch
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gésbe, továbbá természetvédelmi területek mocsarainak
benövésével és az itt található nádasok területének
a növekedésével. Az sem kizárható, hogy ez a növekedést
a KMT-n kívül fészkelő állomány is befolyásolja (pl. az
Ipoly mente magyarországi részén). Érdemes lenne ezért
a felmérést, mely elsősorban a megﬁgyeléseken alapul,
a ﬁatal és felnőtt madarak gyűrűzésével is kiegészíteni
az Ipoly mindkét partján. A rendszeres monitoring
és a gyűrűzés, főként a madárvonulás idején szintén
hozzájárulhatna az Ipoly mentére, mint fontos vonulási
útvonalra vonatkozó, mérvadó kiegészítő adatok beszerzéséhez. A KMT szlovák és magyar oldalán további
három - a nádas élőhelyekhez kötött madárfajnál a nádirigónál, a cserregő nádiposzátánál és a nádi
tücsökmadárnál észleltek állománynövekedést. Ez szintén azt jelzi, hogy napjainkban a fészkelési feltételek
kedvezőek az Ipoly mentén a mocsaras nádasok fajai
számára. Az előbb említett fajokon kívül egy, a nyílt, bokros vidéken költő fajnál, a tövisszúró gébicsnél is enyhe
állománynövekedést észleltek. Ez a jelenség valószínűleg
átmeneti jellegű, összefügghet a szőlő- és gyümölcstermelés visszaszorulásával és az egykor nyitott táj fokozatos elcserjésedésével is. Mivel e faj élettéri igényei
hasonlóak a karvalyposzátáéhoz (jelölőfaj), a jövőben
szükséges lenne a tövisszúró gébics állományának átfogó
felmérésére a különböző élőhelytípusokon. Az átvonuló,
illetve telelő madaraknál erős állománynövekedést
észleltünk két európai jelentőségű fajnál, az aranylilénél
és a kékes rétihéjánál. E fajok vonulása ugyan nagyban
függ az időjárási viszonyoktól is (csapadékos évek, illetve
a hótakaró jelenléte), lehetséges, hogy az állományváltozás ezeknél, és valószínűleg további fajoknál is kapcsolatba hozhatók a globális klímaváltozásokkal.
A Poiplie KMT-t olyan területnek lehet tekinteni,
amely szlovákiai viszonylatban is nagyon kedvező feltételeket biztosít a vizes élőhelyekhez kötődő, de a nyitottabb helyeket és a melegebb klímát kedvelő fajok
számára is. Közép-Szlovákiában rendkívüli területnek
számít. Szlovákiai viszonylatban is biztosan található
az Ipoly mentéhez hasonló KMT Délnyugat- és Délkelet-Szlovákiában. Talán a legtöbb közös fajt, élőhelyet
és hasonlóan nagy jelentőséget a kritériumfajok (jégmadár, fehér gólya, kis vízicsibe, kis őrgébics, gyurgyalag) számára a Medzibodrožie KMT (Bodrogköz)
nyújtja Délkelet- Szlovákiában. E terület is alföldi,
mezőgazdasági jellegű, a Latorca jó állapotban fennmaradt árterével, alluviális rétjeivel. Ezen kívül melegebb
klímájú élőhelyek és homokdűnék is megtalálhatók itt.
Az Ipoly mentével összehasonlítva a Bodrogközben több
ritka, vízhez és kiterjedt növényborítású élőhelyekhez,
nádasokhoz kötődő ritka madárfaj költ (pl. vörösgém,

ako pravdepodobnú príčinu tohto poklesu pokladáme najmä modiﬁkáciu ich hniezdneho a/alebo
potravného biotopu človekom, t.j. reguláciu brehov
Ipľa pre rybárika a vysušovanie mokradí pre bociana bieleho. Na zachovanie priaznivého stavu bude
pre tieto druhy potrebné zistenie príčin negatívnych
trendov a reálne dodržiavanie programu starostlivosti o CHVÚ.
Okrem negatívnych trendov sme pre CHVÚ zaznamenali aj nárast stavov. Z pohľadu kritériových
druhov je potešiteľný mierny nárast hniezdnych
párov kane močiarnej. Tento trend môže súvisieť
s pozitívnym populačným trendom prakticky v celej
Európe, ďalej aj so zarastaním močiarov prírodných
rezervácií a zväčšujúcou sa plochou trstín v nich.
Nedá sa však vylúčiť ani to, že nárast je ovplyvnený aj
populáciou vtákov, ktorých pôvod je mimo CHVÚ
(napr. na maďarskej strane Poiplia). Monitoring
založený na vizuálnych pozorovaniach by bolo preto
vhodné doplniť o krúžkovanie dospelých vtákov
i mláďat na oboch stranách Ipľa. Systematické monitorovanie a krúžkovanie vtáctva, obzvlášť v období
ťahu, by tiež mohlo priniesť ťažiskové doplňujúce
výsledky o význame Poiplia ako migračného koridoru. Nárast populačných stavov na slovenskej
i maďarskej strane CHVÚ bol zaznamenaný pre
ďalšie tri druhy vtákov viazané na trstinový biotop
– trsteniarik veľký, trsteniarik bahenný, a svrčiak
slavikovitý, čo opäť naznačuje, že druhy viazané na
trstiny močiarnych biotopov majú v súčasnosti na
Poiplí priaznivé hniezdne podmienky. Okrem vyššie
spomínaných druhov, došlo k miernemu nárastu aj
pre druh hniezdiaci v otvorenej krajine krovinatého
charakteru – strakoša obyčajného. Tento trend môže
byť dočasne ovplyvnený ústupom vinohradníctva
a ovocinárstva a postupným zarastaním kedysi otvorenej krajiny. Keďže tento druh je ekologickými
nárokmi podobný kritériovému druhu penici jarabej, v budúcnosti by bolo vhodné komplexnejšie
monitorovať populáciu strakoša obyčajného v rôznych typoch biotopov. Pre tiahnuce, respektíve
zimujúce druhy vtákov sme silný nárast zaznamenali
u kulíka zlatého a kane sivej, ktoré sú druhmi európskeho významu. Aj keď je ťah u týchto druhov silne
ovplyvnený poveternostnými podmienkami (vlhké
roky, respektíve prítomnosť snehovej pokrývky), je
možné že systematické zmeny v početnosti u týchto
a zrejme aj ďalších druhov súvisia aj s globálnymi
klimatickými zmenami.
CHVÚ Poiplie je možné považovať za územie, ktoré predstavuje na slovenské pomery veľmi
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Obr. 135. Trstinové porasty močiara Nagy tó pri Dejtári (9.4.2009)
Fig. 135. Reedbeds of the Nagy tó marsh near Dejtár (9.4.2009)

bölömbika, kormos szerkő és fehérszárnyú szerkő).
A legnagyobb veszélyt erre a KMT-re is az intenzív mezőgazdaság (a Bodrogközben főleg a belterjes
gazdálkodás) és a víz lecsapolása jelenti. Az egyes
jelölőfajok szempontjából a Dolné Považie KMT (Délnyugat-Szlovákia) hasonlít az Ipoly mentéhez. Jelentős
állománya költ itt a jégmadárnak és a barna rétihéjának, de a nyitott mezőgazdasági tájat kedvelő fajok:
a kis őrgébics, a búbos pacsirta, sőt nagyon ritkán még
a szalakóta is. A Dolné Považie KMT-ről hiányoznak
a mocsaras élőhelyeket kedvelő fajok.
A környező országokban a hasonló élőhelyeket
a természeti adottságok „korlátozzák” (folyóárterek
jelenléte – jégmadár, fehér gólya, pettyes vízicsibe) és az
egyes madárfajok jellegzetes elterjedési típusa (turkesztáni-mediterrán – füleskuvik, balkáni fakopáncs, gyurgyalag, kis őrgébics, karvalyposzáta) határozza meg.
A környező országokban a táj jellegét tekintve az Ipoly
túloldalán a magyarországi Natura 2000 területei hasonlítanak legjobban a Poiplie KMT-re (lásd az I. fejezetet). A geográﬁai közelség ellenére az Ipoly mindkét
oldalán nagy a különbség: mind az egyes jelentős madárfajok előfordulásában, mind a mennyiségükben. Míg
például a vörösgém, a nagy kócsag vagy a vörösnyakú
vöcsök jelenleg csak az Ipoly mente magyarországi oldalán költ, addig a fehér gólya, a jégmadár, a tövisszúró
gébics vagy a kis őrgébics állománya az Ipoly szlovákiai
oldalán a nagyobb. A magyarországi szakaszon több
olyan madárfaj is fészkel, amely a szlovákiai részről már
teljesen eltűnt, vagy már csak rendszertelenül és ritkán
költ: feketenyakú vöcsök, bölömbika, hamvas rétihéja,
sárszalonka vagy piroslábú cankó. Az ilyen kis területen
észlelhető különbségek rámutatnak a fajgazdagság, az

priaznivé podmienky pre vtákov viazaných na
mokraďové biotopy, ale i pre vtáky vyžadujúce biotopy otvorenej krajiny a teplejšiu klímu. Na strednom Slovensku je absolútne jedinečným územím.
V rámci celého Slovenska je možné nájsť určité paralely medzi Poiplím a niektorými ďalšími CHVÚ na
JZ a JV Slovensku. Snáď najviac spoločných druhov
a habitatov a podobne veľký význam pre tie isté
vlajkové kritériové druhy (rybárik riečny, bocian
biely, chriašť malý, strakoš kolesár, včelárik zlatý)
má CHVÚ Medzibodrožie na juhovýchodnom Slovensku. Aj tu prevláda nížinatá poľnohospodárska
krajina, a prítomná je aj pomerne dobre zachovaná
sieť mŕtvych ramien, lužných lesov, zamokrených
a aluviálnych lúk rieky Latorica, ale i teplomilné
a pieskové biotopy. V porovnaní s Poiplím na
Medzibodroží hniezdi viac vzácnych druhov vtákov
viazaných na rozsiahle porasty vodných rastlín
a trste ako aj na vodnú plochu (napr. volavka purpurová, bučiak veľký, alebo čorík čierny a bielokrídly).
Najväčšou hrozbou pre vtáky je aj pre toto CHVÚ
intenzívne hospodárenie (na Medzibodroží najmä
intenzívne poľnohospodárstvo) a odvodňovanie
územia. Z hľadiska významu pre niektoré z kritériových druhov vykazuje s Poiplím značné paralely aj CHVÚ Dolné Považie (JZ Slovensko). Aj tu
hniezdia významné populácie rybárika riečneho
a kane močiarnej, ale i populácie vtákov viazané na
otvorenú poľnohospodársku krajinu ako napríklad
strakoš kolesár alebo pipíška chochlatá, veľmi
vzácne dokonca ešte aj krakľa belasá. V CHVÚ
Dolné Považie sú však naopak menej početné alebo
chýbajú druhy viazané na močiarne habitaty.

Vtáctvo Chráneného vtáčieho územia Poiplie

131

A Poiplie Különleges Madárvédelmi Terület madarai

állománynagyság, a mocsaras élőhelyek degradálásának
és a mezőgazdasági termelés hatásfokának az összefüggésére. Ugyanakkor ezek a különbségek lehetővé teszik
olyan, az egész régiót érintő jelenségek - időjárás, klíma hatásának megﬁgyelését, megértését is, amelyek befolyásolják a madárközösségek összetételét és állományuk
nagyságát.
Az Ipoly mentéhez hasonló, de tőle messzebb fekvő
terület a HUBN10007 Zempléni-hegység a Szerencsidombsággal és a Hernád-völggyel KMT. Ez a magyarországi terület, amely geográﬁailag is összefügg
a Medzibodrožie KMT–vel, jelentős előfordulási helye
olyan kritériumfajoknak, mint a jégmadár, fehér gólya,
barna rétihéja, kis őrgébics – és a Bodrogköztől eltérően
– a füleskuviknak is. Romániában a Poiplie KMT-hez
több, nagyságában és tájjellegében is hasonló NATURA
2000 terület található. Ezeket szintén a meanderező
folyóárterek alkotják. Közéjük tartozik például a ROSPA0003 Avrig–Scorei–Făgăraş terület, melynek
a meanderező Olt folyó a dominánsa, s jellegzetes kritérium-madárfajai a jégmadár, a fehér gólya, a törpegém
és a kis őrgébics. De kisebb számban költ itt a barna
rétihéja, a balkáni fakopáncs és a karvalyposzáta is.
Reméljük, hogy kiadványunkkal sikerült legalább
részben rámutatni a Poiplie KMT különlegességére,
a meanderező Ipoly folyó fennmaradt szakaszaira,
főként a ritka madártársulások előfordulásához szükséges árterére és a réti élőhelyekre. A terület nem elhanyagolható funkciója (ezt a jelölőfajok kiválasztásánál

Z okolitých krajín je výber podobných lokalít
prirodzene limitovaný prírodnými pomermi (aluviálne oblasti riek – rybárik riečny, bocian biely,
chriašť bodkovaný) a charakteristickým typom
rozšírenia vtákov (turkestánsko-mediteránne typy
– výrik lesný, ďateľ hnedkavý, včelárik zlatý, strakoš
kolesár, penica jarabá). V okolitých krajinách sú charakterovo CHVÚ Poiplie najbližšie protiľahlé územia
sústavy Natura 2000 na maďarskej strane Ipľa (viď
kapitola I.). Aj napriek vzájomnej geograﬁckej blízkosti sú však rozdiely medzi opačnými stranami Ipľa
zjavné tak v prítomnosti ako aj početnosti významných druhov vtáctva. Kým napríklad volavka purpurová, beluša veľká alebo potápka červenokrká hniezdia v súčasnosti iba na maďarskej strane, početnosť
bocianov bielych, rybárika riečneho, strakoša obyčajného alebo strakoša kolesára je vyššia na slovenskej strane Ipľa. Na maďarskej strane tiež hniezdia
viaceré druhy, ktoré na slovenskej strane vymizli
úplne alebo už hniezdia iba nepravidelne a vzácne:
potápka čiernokrká, bučiak veľký, kaňa popolavá,
močiarnica mekotavá, alebo kalužiak červenonohý.
Tieto rozdiely na tak malom území jasne poukazujú na závislosť medzi zložením a hustotou vtáctva a stupňom degradácie močiarnych habitatov
a intenzitou poľnohospodárstva. Zároveň však tieto
habitatové rozdiely umožňujú sledovať aj nadregionálny vplyv faktorov, akými sú počasie alebo klíma,
na zloženie a početnosť vtákov.

Obr. 136. Mokraď Csadó pri obci Drégelypalánk (6.6.2006)
Fig. 136. Csadó marshland near Drégelypalánk (6.6.2006)
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a mai napig nem értékelték) az Ipoly folyó fontos vonulási útvonalat betöltő szerepe. Az Ipoly mindkét partján
azon európai jelentőségű fajok megismerését, amelyek
vonuláskor leginkább az Ipoly mentéhez kötődnek,
a jövőben a céltudatos, hosszú távú monitoring és
a gyűrűzési projektek segíthetik.
E terület természeti értékeinek megőrzése és jövője
szempontjából fontos a szerepe a szlovákiai szervezeteken kívül a régió lakosainak is. Az itt élő emberek
természethez való viszonyát, amely egyben az Ipoly
folyóhoz való viszonyukat is jelenti, két meghatározó
hozzáállás jellemzi a legjobban. Míg egykor az emberek
féltek a folyótól, mint természeti elemtől, később, a 20.
században az ember igyekezett megzabolázni a folyót,
uralni a természetet és elemeit. Kiadványunk egyik
célja, hogy segítségével javítsunk az itt élő embereknek
az Ipoly folyóhoz és közvetlen környezetükhöz való
viszonyán. Ugyanis csak az ember kíméletes, kiegyensúlyozott kapcsolata az életkörnyezetével lehet hosszú
távon mindkét fél számára előnyös és hasznos.

Z území, ktoré sú od Poiplia vzdialenejšie je
porovnateľné chránené vtáčie územie HUBN10007
Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és
a Hernád-völggyel. Toto maďarské územie, ktoré
geograﬁcky aj prírodne nadväzuje na CHVÚ
Medzibodrožie je významnou lokalitou pre kritériové druhy ako rybárik riečny, bocian biely, kaňa
močiarna, strakoš kolesár a – na rozdiel od CHVÚ
Medzibodrožie – aj pre výrika lesného. V Rumunsku
sa nachádza rozlohou a charakterom územia viac
území sústavy NATURA 2000, ktoré sú podobne ako
CHVÚ Poiplie tvorené aluviálnym habitatom meandrujúcich riek. Spomenúť môžeme napríklad územie ROSPA0003 Avrig–Scorei–Făgăraş, ktorého
dominantou je meandrujúca rieka Olt a významnými kritériovými druhmi vtákov sú rybárik riečny,
bocian biely, bučiačik obyčajný a strakoš kolesár, ale
v menších počtoch tam hniezdia aj kaňa močiarna,
ďateľ hnedkavý a penica jarabá.
Veríme, že v tejto publikácii sa nám podarilo
poodokryť výnimočnosť CHVÚ Poiplie najmä
z pohľadu podmienok, ktoré poskytujú zachovalé
časti meandrujúceho Ipľa, jeho alúviá a lúčne biotopy pre vzácne druhy vtákov. Nemenej významná
funkcia tohto územia, ktorá ešte nebola docenená
ani pri výbere kritériových druhov pre toto CHVÚ,
je funkcia rieky Ipeľ ako dôležitého ťahového koridoru. Cielený dlhodobý monitoring a odchytovokrúžkovacie programy na oboch stranách Ipľa počas
migrácie môžu v budúcnosti pomôcť zlepšiť poznatky, ktoré doposiaľ neumožňovali presnejšie identiﬁkovanie tých európsky významných druhov, ktoré
sú na Poiplie ťahovo najviac viazané.
Pre budúcnosť a pre zachovanie prírodných hodnôt územia je okrem záujmu slovenských inštitúcií
kľúčový najmä postoj samotných obyvateľov tohto
regiónu. Vo vzťahu obyvateľov regiónu k prírode,
ktorý sa odzrkadľuje aj vo vzťahu k rieke Ipeľ, by
sa dali nájsť historicky dva dominantné postoje.
Kým dávnejší postoj odráža najmä strach a snahu
človeka odolávať Ipľu ako prírodnému živlu, hlavne
v 20. storočí sa naplno prejavili intenzívne poľnoa vodohospodárske tlaky človeka na prírodu a jej
živly. Jedným z našich cieľov bolo, aby táto publikácia
prispela aj k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k rieke Ipeľ
a prostrediu v ktorom žijú, pretože iba ohľaduplný
a vyvážený vzťah človeka k jeho životnému prostrediu môže byť dlhodobo prospešný pre obe strany.
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Obr. 137. Porovnanie úseku medzi Veľkou nad Ipľom a Trebeľovcami, v ktorom na Poiplí došlo k relatívne veľkým zmenám.
Historická mapa zachytáva stav v rokoch 1763 až 1785 (str. 134), satelitná snímka je z roku 2009 (str. 135).
Fig. 137. Historical comparison of the landscape between villages Veľká nad Ipľom and Trebeľovce, illustrating relatively more changes between centuries.
Historical and satellite maps depict the area between years 1763 and 1785 (p. 136) and in 2009 (p. 137), respectively.
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Summary

Summary

R. Václav
The Special protection area (SPA) Poiplie lies in the
lowlands of south central Slovakia on the borders with
Hungary. The backbone of Poiplie is constituted by river
Ipeľ that gave rise to Ipeľská kotlina and Lučenecká
kotlina valleys. A characteristic feature of Ipeľ is its
river bed, which is composed of sand and other soft
sediments. Due to the presence of these soft sediments
Ipeľ is susceptible to ﬂooding even following slight
changes in water levels. The combination of hydrological
and climatological conditions, but also human activities
such as logging and agriculture, are responsible for the
present distribution of ﬂora and fauna in the region. The
most valuable habitat type of Poiplie is represented by
marshes, wet meadows and alluvial forests, which are
stretched mainly along river Ipeľ and serve as important
breeding and stop-over sites for the birds of wet and
marshy habitats. Another important group of birds of
Poiplie is tightly related to farmland habitats and warm
temperate climate.
The history of ornithology for the region is relatively
young but dynamic. The beginning of ornithology is
dated back to the 19th century when E. Baloghy and
E. Malesevics collected ﬁrst information of avifauna in
the proximity of Lučenec in the eastern part of Poiplie.
During the 20th century, Z. Molnár, O. Ferianc, Z.
Feriancová-Masárová, and J. Darola signiﬁcantly
accelerated and popularized ornithological research
in different sites of Poiplie. From 1987, systematic
projects, including ornithological ringing camps and
speciﬁc research projects, were launched mainly by the
researchers based at the Institute of Forest Ecology SAS,
the State Nature Conservancy of the Slovak Republic,
and a branch of the non-governmental organization,
the Slovak Ornithological Society (now SOS/BirdLife
Slovakia). The ﬁndings derived from these activities
signiﬁcantly contributed to the designation of several
sites as small-scale protection areas and later, following
the accession of Slovakia to the European Union, as
Natura 2000 sites – the SPA Poiplie and several Sites of
Community Importance (SCIs).
The SPA Poiplie was designated 7 January 2008 in
order to secure the favourable conditions for reproduction
and the habitats of the following bird species: White
Stork, Lesser Grey Shrike, Little Crake, Spotted Crake,
Common Kingﬁsher, Syrian Woodpecker, European Beeeater, Eurasian Scops Owl, Barred Warbler, Crested Lark,
Common Quail, European Stonechat, Sand Martin,
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Western Marsh Harrier, and Little Bittern. The goal
of this publication is to show for the ﬁrst time complex
qualitative and quantitative ornithological results for
the important bird species of Poiplie and thus emphasize
the uniqueness and value of the region’s nature. As this
work is the output of a joint cross-border project with
Hungarian ornithologists, we combine our results with
some basic ornithological results from the Hungarian
side of river Ipeľ, the SPA Ipoly völgye.
The results presented in this work are based on data
collected between 1989 and 2010. During this period,
multiple sites have been monitored using standard
methods, but with different effort and different methods
used between years. While some species as Eurasian
Scops Owl, White Stork or Little Crake were generally
monitored in all suitable sites, other species such as
Common Kingﬁsher or Spotted Crake were monitored
systematically only in a few suitable sites, particularly
in the eastern part of the SPA. Due to the heterogeneity
of data quality and quantity, population trend indices
have been calculated only based on the systematically
collected data. In average (range), 8.1 (2–23) sites/
species were used for trends calculations, and 144
(21–341) sightings/species were used for calculations
on the seasonal dynamics of population numbers.
The lower sample sizes were employed only for rare
or cryptic passing species such as Great Snipe, Jack
Snipe, and Red-footed Falcon. Population size values
and their ranges are based on bird counts or, if the
whole suitable area was not monitored, population
estimates. Population trends were calculated with TRIM
v. 3.54 (Pannekoek & van Strien 2005), considering
only the species for which sufﬁcient data existed to run
analyses. Population trends were classiﬁed according to
Pannekoek & van Strien (2005). In species headings,
we show the following population trend categories: silný
nárast/pokles = strong increase/decline, mierny nárast/
pokles = moderate increase/decline, stabilný trend =
stable, neurčitý trend = uncertain. Conservation status
was adopted from classiﬁcation by IUCN (2009 status)
and BirdLife International (Burﬁeld & van Bommel
2004).
Based on the data collected in the SPA Poiplie between
1989 and 2010, we detected 232 species, of which 119
bred in the SPA. Together with the SPA Ipoly völgye, we
detected totally 248 species in the cross-border Poiplie
region (see Tab. 1). The SPA Poiplie was found to be one
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of the three most important Slovak SPAs considering the
following species of Community Importance: Common
Kingﬁsher, Spotted Crake, Little Crake, White Stork,
and Lesser Grey Shrike. Moreover, the SPA Poiplie
also is one of the most important Slovak SPAs for the
species of National Importance: European Bee-eater and
Eurasian Scops Owl. Apart from the species listed in
the SPA regulation, our results suggest that criteria are
also met by Garganey, Common Redshank, and Corn
Crake. Thousands of birds pass through Poiplie every
spring and autumn, with Northern Lapwing, ducks,
geese and starlings being dominant species. Poiplie
turned out to be important also for migratory species
of global conservation importance (Lesser White-fronted
Goose, Red-breasted Goose, Eastern Imperial Eagle, and
Saker Falcon, see Tab. 1). Other species of conservation
importance regularly pass through Poiplie and rarely
breed there, too (Ferruginous Duck, Red-footed Falcon,
or European Roller, see Tab. 1). By means of bird ringing,
we were able to infer about the ecology and migratory
routes of Montagu’s Harrier, Common Kingﬁsher, Sand
Martin, and Eurasian Penduline Tit. Two most active
ringers of the SPA Poiplie ringed totally 3695 birds of
106 species (see Tab. 1). A systematic monitoring of
selected sites was able to provide novel ﬁndings about
the ecology and phenology of cryptic species such as
Jack Snipe, Great Snipe, Marsh Sandpiper, or Curlew
Sandpiper.
Examining population trends for selected species, we
yielded results of a strong decline for two breeding species
of marshland (Common Snipe and Common Redshank)
and one species of wetland (Whinchat). We also detected
a strong decline in the number of migrating individuals
of Jack Snipe. A moderate decline was detected for
Common Reed Bunting, but also for the ﬂagship species
of the SPA Poiplie, Common Kingﬁsher and White
Stork. The modiﬁcation of nesting and foraging habitats
(stream regulation, wetland drainage) is suggested to be
one cause for these declines. In contrast to marshland
and wetland species, we detected population increases
for species breeding in reed beds: Marsh Harrier,
Great Reed Warbler, Eurasian Reed Warbler, and
Savi’s Warbler. These positive trends might be related to
vegetation succession of isolated and unmanaged water
bodies and the enlargement of reed bed cover, thereby
improving nest site suitability. Some of the trends in the
SPA Poiplie copy those detected in other countries (e.g.
Marsh Harrier) and suggest the effects of some largescale factors. Considering species in open bushland, we
detected a moderate increase for Red-backed Shrike,
which could be connected to the vegetation succession
of abandoned orchards and vineyards. Finally, we found
strong increases in the numbers of migrating individuals
for European Golden Plover and wintering individuals
of Northern Harrier. These trends could indicate some
changes in global climate, at least for Northern Harrier,
but more work needs to be done in order to elucidate the
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reasons behind population changes of these and the rest
of the species.
There is a great potential for ecological studies to be
conducted in Poiplie because each side of river Ipeľ is
under different human pressures and avian assemblages
differ markedly between the two sides. The authors of
this book believe that further activities, especially those
involving local citizens, need to be carried out in Poplie
in future in order to restore its most valuable wetlands
that have been degraded in the past and improve the
quality of life of its inhabitants.
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