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I. Alapítás

ASláz Völg,v Tcrtnószctvócle lmi Egycstilctet 2008-ban aIapította 2l rnagánszemóly.

Róvidített clnevczése: SZVTE
Szeklrclye: 2X3o tsa;. Dózsa (iyörgy rr.8

Bírósági végzés szánra: Pk.60.01 5/2008/1,+

Bírósági r,égzés iclőpontja: 2008,1 1.04.

Nyilvlrrrtartási sztrnl: 1 698

Adószt|rln: 1 86l 7(l0 1-1 - l 1

Közhasznitsági fol<ozat : ]<özhaszrlil

A biróság a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 20l1. évi CLXXV tv.

(Ectv.) szerint is megerősitette az egyesiilet közhaszrrú besorolását a 2014.06.20-án jogerőre

ernelkeclett Pk 60.0 1,5i2008i28. számű végzésével.

tI. Tagság alaliulása

Tagság alakulása

Az egyesrilet 2020. ér,llcn 94 tő tagdíjal íizctő tagot számlál, A tagság Íbrmája szei'int:

Csalácli 70 tij, Egyéni 14 íij. Diák 61ő. Nytrgclrjas 2 fő, Tisztcletbeli tag pedig Lrg_vancsal< 2 ÍŐ.

lll. szervezet

Az egyesiilet legfőbb szervc a közgyúlés.

ügyintóző-képviseleti szer\/c az elrröl<ség. arrrel\ 5 főből áll. Feliigye]ő szerr,'e a ieliigi,'elő

bizottság, artlely, 3 főből áll.

Az egyesület alkalmazottal<at nem foglalkoztat. Az egyesiilet munkáját számos Önkéntes

scgíti. Tárgyévben 58 íő rcgisztrált (a l<özérclel<ii, önkérltes tevékenységet szabályozó

törr,énynck megt-elelő) önkéntes dolgozott a rneghirdetett programjainkon, de ezen kír"iil nrég

tijbb lclkes cmber segitcttc a tntlnkánkat a tirgokon kívtil.
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IV. Progranrok

Az SZVTE 2020-ban az alábbi tt:vékcnysógckct l,égezte:

1, Bél<arnentós

2020 márcir_rs l-én 4lrelyszírren kerültek í-elállításra a terelőháIók. Borltástrk április l6-án

törtérlt rrleg. A 2020-as ér tavasza korán irlclLrlt, viszorrt a rlegelőző él,őszétől rcrrdltívüli

szárazsitg nrlttatkozott, egészen áprilisig alig hLrllott csapaclék. E,z rneg is látszódott a rrrentési

eredr-rrényel<ben. A tarjáni terelőnél a petézőhely szárazsága miatt teljesen elnlaradtak a

kétéltúek, A bő l hónapos mentési időszakban a békák legnagyobb törnegben március l1-13,

között, majd március l9-22. l<özött jelentek meg a terelőknél, és a 4 helyszínen összesen

5l52 állatot szállítotturrk át a petéző helyekrc, a tbr,r]almas írt rnásil< oldalára.

A korábbi évek szokásaitó] eltérően a Cor icl-,ilirl,án_r, miatt csol]ortvezctést nem tartottltnk.

2. Citil,var,édelem

2020. él,i ter,ékcnységiirrk irllronl íő csclportba sorolható:
- l,édclrni beavalkozás az elektt,o|-llos vezetél<ekre épiilt íészkeknél (a gól;,aíószl<ek

tartószerkczctrc hclyczése)
- gólyagytirúzés (CiRS). a DINPl-r,el egytittrníiködésben
- megyeiállománvl'elmérés

G ó l},atószkcl< tarlószerkczctl c h el:-ezése
Az E.ON közlclnűl<ödésévcl 2018-tól már az összes t-chór gólyatészck biztonságos tészcktartti
_kosáron van clhelyezl,e. Szigetelési mLrnlt;,ilaó1 1blyar-riatos iiz egy,eztetés. hogy melyik íészek
közeli oszlopoliat kell madárbarát technológiár,al átalakítani,
Májtrs l,égón cl;lusztult az úrj tarjáni pár egyik tagja, így 2 tojást elszállítottr"rnk Dömösre. ahol
sikcrcscn l<eltették ós 1'clncvcltók a naclarakat. Htrnarosan új pár;a lett a túIélő rnadárnalt.
Másik lrelyszínetl fészket is építettek a falubatl. Ezerr kívr-il további új párok is megelentek a

megye teri.iletén: Környén. I(on-ráronlban és Sárisápon. Környén tiizriaszíősziréna oszlopra,
tniq a rrrásik kcttő hel.vszíncn l,illanyoszlopra ópítcttók a tészl<tiket, I(örni,ón biztonságossá
lett tér,e a Iészek. hogy vólctlcniil sc csltsszol-t le. A ktllnát-orrri és a sárisápi tészltek
1észelitartó l<osárra kerültel<. Banán ismét elpusztult egy, szülőnladár, így a nyár fbl,varrrán

tijbb közc}i ós veszélyes villanvoszlop is szigctclósrc kerLilt.

Gólyaeviirúzés (GRS) - 2020.06. l7.
2009-ben hagvonlánvt tererntettünl< rendezvényiinkkel. atrlelyen sok, sol< érdeklődőt
köszöntlretiink szclllól_vcsen. Sajnos a nlögöttr,ink tr"tclott óvben a Covicl-19 vírr"rshelyzet t,niatt

nem lehete tt rne gllircle tni a progralnOt. Nchány, szal<e tnber szűl< körben végezte el a

1rólrq elölési é s íészekál lapot f-elrnérési m unlrát.
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A tónyek:
- 0 látogató, * l tt,. l rádió, és 1 regionális újság,
- 32 gyűrílzött fióka,
- l2 lrelyszín,
-0db l fiókás
- 6 db 2 tltikás (Bakon,vsztlrrlbathe ly, Császlrr, Grébicsptrszta, Mocsa, Szomód. NaszálY),

- 4 db 3 fltjltás (Nagyigrnáncl, Tárliány, Kecsltéd, Réde),

- 2 db 4 tróliris (Bana, Szőny,).

Az u.! piltlk ki:ziil a síirisirpi rl*llr kiiltölt sik*l"csc:-l. lr liiirx:itr t"" ]iil;:l;trct:,ti ilrcgkúsrc iig:}'i.ln,

ric iisszesctl j Xróli;tt siilr:l,csctl lcpilettrN,;" t irúbicslrLrszl;irr L"s Szoirtócli.;n taltiltrrnlt

l_.álem;iir:rg*lrlr1 ;i itszli.:lrbtr:, sr*retrcscre llrl,it akadtiili b*lr:;r irói<ik, űóiy,ák szútlll]r;nl_iilh{jl

3üJü litl;rg iiil:tti cv vtllt. lllt nvár" c}*_iórr nincg*lt*it a tartós. löb[r na;ltls csŐ]<. al<]<tlr l'ckt;t'd

s:lilmii 1lrili;r rc;lirll ,.,ill;rl lrj li íisyli*libiil.

Mcuvci l c]rcr !.ólva á l l.,rltá rtr ti,l rrrérét

JúIitrs l,égén jártLrk r,égig a rnegyei gólyafészkeket. hog),képet liapjtrnl< a kÖltések

ercdrnónyességérő l.

összesen 23 tészekben köitöttek madaraink, ebből,12 tióka repLllt ki. Az ereclmények:

- 0 fróka repült ki 6 fészekből,
- 1 ílóka repült ki 2 íészekből,
- 2 fióka repLiit ki 8 fószekből,
- 3 fióka repült ki 4 fészel<ből,
- .{ fróka repiilt ki 3 íészekből,
Az creciményes költósek számából vetítctt fiókaátlag: 2,4] fiőkaltészck, ami megyónkbcn

jór,al a l0 éves átlag alatti ereclménynek szátrrít, viszont a l7 pár sikeres költés a második

legobb az utóbbi 10 ér,ben. Viszont a 23 lakott íészek száma a legjobb az utóbbi l0 évben.

Az adatsoraink szerint lassan Ltgyan, de rnég rnindig szignitikánsan csökken a rnegvei

állomárry, an'ibcn viszotlt ez az tttolsó év egy kis ernclkeclósnek szánít. KonTárom-Esztergom

megye a íbkozottarr vótlett íehér gólya szerlipontjából a leglitkábban lakott területelt kÖzé

szárnit Maq.varországon^ cz,érL is íbrrtos a ker,és, cle stabil gólilrrpárok biztonsligos

tószkelósénck előscgítése.

3. XX. Tatai Vadlírd Sokadalonr^ 2020. novenrber 2B.

Az iclci évi renclczvónyúnk rcncihagyóra sikcrült és kclmoly kihívások clé állÍtotta a

szen,ezőket. sirjrros a járr,ányiigyi lrelyzetre való tekintettel a xx, Tatai vadlúrd sokadalom

helyszíni prograrlljait, \,.-zetett túrráit töröltiil< a Korrnán1,484l2020. (Xl. l0.) Korm. rendelete

a vcszélyhelyzct icicje n alkalmazancló vóclelmi intózke déscl< rnáscldik Lite mór'ciI szóló

rcndelkczésci alapj lrn.

A szervezők a helyzetlrez alkalnlzrzkoclva ONLINE programokkal, tartalmakka1,

rövidfilrnel<liel. webkarnerár. al és élő közvetítéssel készültek.

Ncx,ember 23-t(il on-line közvetítés volt a Tatai Öreg-tó v ldlírdjairól a

wll,,uv. l acll Ltdsokada I onl. hr.r o l clal on I

2020. rrovenlber 28._án, a renclezr,,óny napján csak a nradarászversenven lett nlegtartva.

Az onlinc térben az alábbi programolt voltak elérhetőe k.

Természetfilm vetítósel<. lvcboldalunkon a Filmdzsungel Stűdió támogatásával:
- Al<cióban a termószet órzői - Elhivatott mttnka a termószetórt

- Akcióban a tertnészet őrzői _ Földön-r,,ízen_levegőben a madarakért
- A clunttvrrág mentőalició
- Sat'ari a nagvr,árosllan
- A Herrrran 100 i MME40
- \ripera Life - Egy kígyó élete

íl
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- Akcióban a természet őrzői - Cytinikkel a ragadozómadarakér1
- Akcióban a természet őrzői - - Csónakon a vizek világáért
- Mérgezett fold
- Szárrryakat a rnagasba!
- A rcnróny hajtásai .Ianc Goodall
- Á,pi bácsi iókái
- Akcióban a természet őrzői - Étonetyet< vécielme a növényekért
- Akcióban a természct őrzői Csapclákkal az crclőlal<ókér-t

- Sas S.O.S. - Helicon Lií-e 2012-2016
- A láthatatlan rrradáríbtós

On-linc prograrnok:
- Madarászversel]y ólő ltözvetítése - Orbári Zoltlrrr orrritológus
- LLrclak napi rnozgalnla lvebkamerán kereszttil
- Envirotis íbtópályázat és erednlényhirdetés
- Alkotás élőben - Bcszélgetés és előadás Kókay Szabolcs te rmészetíbstővci és

illusztrátorral. Az online esemény ideje alatt egy lenyűgóző lirdas kép megsziiletését is
követhették az érdel<lődől<, nril<özben bátran kérdezhettel< is.

l(apcsolócló orr-line tartaImak :

- Fotel-rr-radarászat
- Lűd tippverseny
- Lűd szakértőképzés

A rendezr,ény lótlehozásában 2020-ban segítségiinl<re voltak:

A Tatai Vadlúd Sokadalom főtámogatója

Kiemelt támogatók:
Tata Város Önkormányzata
Észak-clrrrránrúl i Viztigyi lgazgatóság

Bridgestone Tatabánya Terrnelő Kí].
Ferenczi Épiiletgépószeti Kít.
Gl-intner-Tata Kft,
silocenr kft.
PaLrnraster Kft,
Nenlzeti Kulturális Alap

Támogatóli:
Büki József Bt.

BGS Trans-llnex Kll.
Dot-lng 200l Kti.
Ecotours Wi ldlií-c Holidays
FarkasTransz Kit. Tokod
Gaidosclr Tamás, Budapest

Gerard Gorman - ww\^,.probirclcr.com

Gccr-NatLua Bt,
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Intcllaccor.rnt Kft.
Dr. Illós Mária. iigyr,éd

I( ntrrr,-Htlr,l Atrdit I( ti.

Láng Tarnás

Media-Press I(reatír, Nyomcla ós Könyvkötészct

Nagy Lajos - Nagyigmárrcli l-iúsbolt

raptorinrages.lru

Solrrm Zrt.

Sziget-Com Ktt.
Szőllősi Pincészet, Neszt-tlélv

Vincotech Hungária Kft.

Vasas István, Tatabánya

Partnerek:

^&Z 
1.1térképmiilrely

Által-ér Szövetség

Deril< HLrngária Kft.
Fehértavi Darvadozás

Herman Ottó lntézet Nonproíit Kt1.

Keve András madártrni és tcrmészctr,éctelrni szal<könyvtár

l(ókay Szabolcs
Lanclvirt l(ti.
Magyar TltriznlLts Zrt.

Magyary Z<lltán Művelőclési Központ, Tata

MCE Amatőrcsillagászati Kiub, Tatabánya

Nagy Gl,Lila, BalrT razűjváros

Nádland
Oroszl á nyi K örr-ryezetgazdá l koclás i Nonp rofi t Zrt.

Oko-Design KFt.

Öreg-tó Kernping
Ösvpxv oktatóközpont
Standporrt Bt.

Swarovski Magyarolszág
Tatai Kistérségi Többcélir Társulás

Ttrta és Környékc Turisztikai Egycsiilet

Tatai patara

Tatai Örcg-tavi Nagy Halászfesztivál
Tatai Városgazda Nonproíit l(tt,
Tatai Városkaprt Nonprofit ZrI.

Természetes Eletnród Alapítl,ány
TIT Pclsztoczky Károly Csillagl,izsgáló és Mitzeum. Tata

ZO -F I Retlclczr,ényszervező Kft.

Zöld Sziget Kör Terr.-részctvizsgáló Közhasznir Egyesiilct

Zsolc,los Márton

A rendezvény médiatámrlgatója:
birding.hu
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B irdphotography, hu

Filmdzsungel Stírdió
I(EMINFo
Madártávlat magazin
Tatai Tcler,ízió
Oktatási irrtézmények:
Bárdos László Gimnázitrm. Tatabánya
B láthy Ottó Szakgimnáz i ttn, Szald<ilzépislto l a

Eötvös Józseí'Gimnázium és Kollégiunl, Tatit
Tatai Református Girnnázir,rm

Tatabányai Árpád Girnnáziuln

1. XXIX. Hopp Ferenc Maclarásztábor

Időtartam: 2020,01 .1 8-08.30

Szervező

Magyar Maclártani és Természetvédelmi Egyesiilet

Duna-IpoLy Nemzeti Park lgazgatóság

Száz Völ_e1, Ternrészetr,écle lrlli Egyesrilet (SZVTE)

Táborvezető

Csonka Péter, tájegységvezető. DINPI GTE

Gyűrűzés vezető

Bátky Cellórt, őrkerület-vezető, DINPI GTE. NíN,TE

Pónzes László, SZVTE

Komárom-Esztergom megyei Csoport

C;-,űrűzők

Bátkl,Kolos, Bátky Gellért. Győrig Előd. Klrg Tibor, StaLrclrnger Istr,án

Résztvevőlr

Táborlal<Ól<ént l06 fő vett részt a rnunkában. Köziiliik rrégyen több rnint kettő teljes hétig
élvezték a zal,afialan szakrnai nlurrkát. Táborurrkat tor,ábbi 58 íő látogatta meg ezen ti nyáron.

A táborról

A Magl'ar Maclártani és Tcrtllészetr éclclmi Eg;-esiiIet Komarolll-Esztergoll} rttcgvei
CsoPor-tja, a Duna-lpol1, Ncrlzcti Park Igazgatóslrg és a Száz Völgy Tcrtnészctr,édelni
EgYesiilet közös szerl,ezésébe n harnitrcaclik alkalonrmal renclezte meg a l{opp Fererrc
Madarásztábort a naszályi Ferencrnajori-halastavak tertiletén.

A mac'lárvonulás ktrtatás, gyakorlati nradár- és ternrészetvédelmi munka mellett tőleg a
rnegYei flatalol< szenrléletíbrnlá lása, ternlészetl,ódó Lrtánpótllrs l<inevelése , és közösség építése
a tiibor íó célja. mely trlttnl<aban összesen l6.1 tő kapcsolódott be.

rrf|r'{:zlLil, a§ Litrti}ttuii r;r*g -Jt}i{}._iírlrLr.u 1l ,1rl.l-Llr.,lr]: tli, 1.,,-,,i;1;^ el:ri irj*n ír i:rir.L iilclr 1r"].

llz az ér ;l'tiis r'*J1. ii,- rrróg s*nl. A {,'{)Vtl}-l!} r,irr,isJ,:e1,1,zt't n]i;,i11 1libtrrLlttkaI rrcrrr irjlrJctliiii ús
ilt*iirual*itilt, Pillttlcl'r:il'ri;" ill;tr,* lirktjinlt _rzltltllirli siln kr:rlvcsnicrltrirrlt iinrr*lri i;ss;rcjiil,ctcllci.
llrelir:t i:i ülOgfiil]1i}iia{.jiiv{ir.r piltti.jilii" hir a liljl-ij]nrinvtli ilhcttlt Ú te rril{.

Á krll";ibl,'r ir'*]<hlz hl:,rllt,:],.;lttt tlli,lt r:g." jri1 lll*pir*rt irril,it:,lrrtkt,ilJ lJ!,]ljllL, J l};,li]1 rnunliiit. .,\z
c]tllult lr,l'ii1;l't: ]l,:illlllil'1l:i1 i;ll!illijlirsrll<l,;t ll]lilti:.:li;;lil lt ,,;.llijli,iliti 1ri,,,liailv:l,..lr:,,,
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A lrálópal"k ii,s.czesr,ir 21 {ib i2:rrétcrcs §;ilirl;L,i" il};:ittint lr : Lj|,..1,rtci;l1is 1t}, illr:tl,r i] iri.,t.l,
íllilg.t5j lriililkbÓ} állt. l. z.r,!l il llll,_q li l,i,.l,,,li p;rrltg, lliLilr"l*tt _i db i] r1-1clclcs hiili', r:i il 1iltrlli

lt*ii-titveli t-*s tnviil: ii:liill]ttltt 3 dlr ] ) tltclcti,, 1r"tr,tiItllr.lt:i.r: lr*li;l]lás és 5 r"lLr vi.]tf\.l \Jglt,.ttc
a lTlrnól |irjglzdagalrb l'i:giisi.

Al iiii:i ti;b*i,i riiószir]l 1{r hór és lirrtós hősóg cln:;rrlir-ilis:ti 1,1lrt.iál,i]l*tll-ivisógc. tijbb r;iiirt 5,2ü{]

t;ladiit cgl,erldt1 lilssá ar:ltllr;,r^rs íogás íül* *r::c]ilz itili cr,,f,

§] ni*rllir,l;r_i ,{,] i4 p*lrl:ir:l,ár";r 1ir1,1_ilt g_r,Lir"i!" lnri uzt _i;llrr;l 
j, itilgv it tlibtlt, il itr"-li--s

iiiiiirltcrvirllrtitu *1;tfi a r:api álliru ii;g;is lJ-l pctrtián,l,vtil1. A p{r§Jixttt i;rjl;t< 1§ylvia sp.) rrrcilctl
h;rscn]ó súli,vl;l tricpr,,is*lte,ll*it nr*gui*;rt;r nállipi;szjrt;: ta_itlr {A.l()'-fpl]í;iirs sp.) ós a iccské]r

{lItntnr_itl §p,, l{.rparia §p.J is. §zóp nrelrlllisógcl<*t jelill1Lrrrk 1<crtri ptszátlibó1" óncllcs
nlirliptls;iitáhói. sisegti lür,i1.1i:br_il, t*vábbii;i í{.eii 8-ts ],;tt,*sztttt tóliltdrilrtn p:tt,tiltt;iilalii}<itt is

1Ltdti_Llrk iiigni, Itión rs sil<criilt *,ig,\li.lbb i}c]tlli1,1,s;lát,nil 1cls]<ji;",ililni a;, cjszll<iizlsril btszállti
üsapatirkból" A tábtlrilkt"ii nczi,c 3 irj rnlri'iir;"ll;ii jt"löili,ink. llllll]11,.r,ir:jlcl gLi13,,lr. a vűriis sónr ris

a rryilr"i liirl vrlil. \jiszl.ittl rliilárl,v ritliáiri:.rl i"r itlli,iil;zhil{lti1lli.r eriiriiriiirs,rtlltliti" mitll ll h;rlis.
a lré3e. ii silrjlil,ó, l,allrl-ltitll lr i]dti},f§ r,ízicsihe.

-i, tíiilti;ldi gl,Lirirs trudllrlil {ilgtul,ril viss;i:" anrcl_vrl,ri §zlrlr,áliiá'i:an {rrádirigil. l'illtl;s
nlir.liptllz;;1ii3. l.errg_"-cl,.ll,sll*bltr: (triit_r-l,iis 11311.;i1} és {]s*horszitgL;an injriii túe:;ól<rrrtriirr}
j*liiltcIi tlcg l,"lir;ii:bar: "

titi;"j"rl,risi haviri"rir1 2|}2l}. ;rrr;,,li5;1ll]! ;7,cir iiásij tieiLLtil:r illsr,*ttl r:iiliili lnirlil irli;li leglrag,v-obl:

vrharat. l *ri l*iolgíse lllltt, iszotly;ttos szrilu,1 1 ]; ü]i?,t .§;ipádili hLi}lrlLt * i:ib*irin]<

tcl,iiiclór,c.:i s*tr;l mcgset:tlt,lisLih ós lrri*det-i sáii;l,b,;;uli.,tl, Háió;iii;rsilk diiltclq i;r;_,,,itr-rlili

Lrpiiitci; *1 hell,iil+ői. A iiöi,i:tkr;zó t-2 nap;r lre1_vreiilliLlislrll szillt. §4indezelt *llcnúie a
hernlint;rdil< i.itl"rl;r alalt sztl,tl*.',:gig nanrls. r:tiilg rrlii volL. arrrit,:sa}t 1-2 kiscbb,;:i rör,idcblr
e ső {*rkil*lt.. Knilil<Lrja tie nr _!e }le rTte ztt a ú htt*t,

,\l óll;.r;ctrllólt ji'as.rir]r,. j;rlrr lriir*nir;]lrtil, ijlrll r i,,cnrligli;gi:iill jirlrtli rrlrlrillLtk tilc!:. 1

itlliil]üll]n13l_ ltt;gL,tszttts ] 1-ril l1-1t,tr.;ttLrnk iit,litr:1;li:st, i,.l1-1,:lzáisi;i *y:l,,i_:tlu:iitve , -firbtlrLlnli aliiti i:

t"ttcgszllilllil csllla**s *gbl;iL;;rogi,sLnlali il.}ij lr_llitLtit li,l,*i ]:t i,itrishi:lvrc{ mi;rll. A tiir"illli
}iijtból, a !iónvrs*l;;iNir]<b;;n. iileive i: irözség sJ;uri te iilprtt tl}ditlltili rt.rlt:,

A szak t-:r:i i t:,lrtnk;r n*r,*n t b*t, 1i tizcpi:i g 1i;1 1,ilrlóeitlt1 "

Gyűrúzött n-radarak 1i stá_i a :

kis vöcsölt l

Nyári luci
Vörös gérr'

Fehér gólya
Törpegérl
Bütykös lrattyír
Barna rótihéja
Fléja
Fiirj

l

1

1

5

5

2
l
38

Guvat l

Pettyes i,ízicsibe 1

Haris l

Kis lile l

Réti cankó l
Erclei cankó 1

szürrke cankó 1

Billegetőcankó l 3

sárszaltlnka l

Sárjáró 2

Kis sirály l

8
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Sarlósf-e cske l

N,valrtekcrcs l
Zöld kiillő 2

Nagy tirkopáncs 4
Közép iakopáncs l
Kis íakopáncs 1

Bírbosbanka l

Partil'ecske
Firsti ltcske

kormos szerkő
Balkáni gerle
Kakukk
Jégmadár
Gyurgyalag

Fekete rigó
Kerti poszáta
Karvalyposzáta
Barátposzáta
Kis poszáta

Széncinege
I(ók cinege

^!- -)

49

193

2.110
Erclei pityer l

Sárga billegető 2
Barázclabillcgctő 3

Vörösbegy 4
Fülemüle 52
Nagy tlilerniile 2

I lázi rozsdiil-arkú 4
Rozsdáscsttk 1

Enekes rigó 8

10
,+5

l

311
16

Mezei poszlrta 23
Foltos nádiposzáta 640
Fiilcmtilcsitke 2

Berki tiicsöknladár l

Réti tiicsöltrnadár l

Nácli tiicsöl<madár 54
Cserregő nádiposzáta (l3 3

Enekes nlicliposzáta l 19

Nádirigó
I(erti gezc
Fitiszfiizike
Sisegő íiizike
Csilpcsalpfüzike 6

Szr-irkc lógykapó 3

Konr-ios lógykapó 11

Örr,ös légykapó 3

153

i0
5

Jl

28
2l

Barátcirrege l

Oszapó 2|
Barkóscincgc l

F |iggőcincgc 21

Tövisszúrró gebics I1
Csuszka
Szajkó
Seregély

2

5

I2

9
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Sárgarigó '7

Mezei veréb l80
Zöldike 11

Nádr sárnrány 22

Összesen: 5.214 példány (82 íaj)

5. Európai Maciárnegfigyelő Napok - 2020.október 3,

A proglamot a madártani szervezetek világszövetsége. a Birdl-ife International indította Útjára

1992-ben, azóta rnindc-n ér,bcn több tucat ország több l0 czcr nlaclár- és tcrmészetkedvelőjc
vesz részt rajta, Magl,ttrot,sziigon is már több mint 2 él,tizedc r,árják a maclarászol< okttiber

els(i hétlégéjén a tcrnlészetbe a liasonló érclelrlőiiésűr tcrmészetliccil,előkct. E nap all<alrn/lval

megyei programunkat az MME Konlárom-Esztergom rrregyei Csoportjával és a DLtna-Ipoli'

Nenzcti Park lgazgatósággal közöscn szcrvczziik.

Ten-ratikus programnal látjLrk venclégril az érdeklődőket a naszályi Ferencmajori-halastavakon

és a Feretlcrnajori Madárvártán. A íblyarnatos rnadárgyiiriizés, terepmadarászat és standolás

i(öti le a látogatól<at. Idén r,áltozatos récecsapatokat nézhetttink meg a tavakon" illetve sok

énekestnaciarat sikerlilt tbgnLrnk ezcn a jelcs nlpon. így az érdeklőclók jó néhán,v rnaclárf-a_;

egyeclét rnegtigyelhették testközelből. Elijadást halhattak lrlaclárfi,L.1ok ökoltigilUánil.
érdekességeiről.

A nap fblyanrán 21 fő látogatónk vcllt az előírt korlátozások bctartása rnellett. A programról

beszámolt több helyi móclia olclal és a közösségi cllclalakon is rnegjelent.

6. sérrilt állatok mcntésc

A Ba.jon rnúköclő tncntőirllorllásra 2020-1ran 396 esetbetl tijrtónt lakossági bejclcntés

eredrlényeként itllatrnerltés. Ez összesen 560 pélclányt jelerrt. I]bből a l<ezelések és tartlts LLtán

246 állattlt sikcrült visszaengcclni a tcrrnészetbc.

1. Gyurgyalag és partií'ecske védelenl

2020-ban a korábbi évelrhez viszortyitr,,a a lnutrkatet-Liletünkörr rnagasabb számban tudott a

partifecske mcgtelepedni (2655 pár). Ennek a számnak a kialal<irlásához rragyban

hozzájárLrltak Csoportrtnk partnerei, támogatcii. SOgitségi.ikkcl létcsítctt úr1 köItőhelyck.

valatnint kettő l<avicsbánrva rnaclárbarát rllúl<öcltetése Mocsa és Ács lratárában nreghatlirozta a

madarali nT egtelepedési körürlményeit,

A gyurgyalag stabil iillorrrirnnyal rcndelkezik
tészkelését rögzítettrik. Költési eredményeket
legnra_easabb aclata.

megyénkbcn, a tavirlyi esztendőben 494 pár

tig,velembe vér,e ez a szám az utóbbi l0 év

Március hórlap íblyamirrr Ácro,-,, Csaszárorl. Ltibatlanon és NeszIlrélyerl l,égeztürrl<

nehézgépekkeI partíal kialakitást a tlrrgyalt l<ettő ía1 vclcle lnrének érclekében.

Ács. \'ijrös-puszta közelóberr, t-elhagyott horliokbánya tertiLetén, a Város Önkornlányzatának
tárnogatásával l.alósult meg a tntlnkar,égzós. Ezcn a lrelyszínen három évvel korábban zajlott

lrasonlo trrlttlka. íg,v a mlrr korábban kialakított falat űjítottuk fel. hogv ismét birtol<lra

vel"rcssék a maclarak.

Császál,. Karpatus-pllsztán egy szintén hirsználaton l<ivüli lromtlkbánya terr-iletén régeztiinl<

rekonstt,rtkciót. A teriilct lnagánttrlajdonban van és rcndszercscn használják crossmotorosok,

Hosszas elől<észítő munka r.tlán a kialal<ított lriss írrlak l<itáblázásra és leszalagozásra kerültek.

Irogy a techrrikar sportter,ékenységet végzők ne olrozzanak természetvcldelmi kárt.

l0
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Lábatlan Város l<őzigazgatási tcruilctón önl<orrnányzati és magánszenrélyi bcavatkozásra is sor

került. Az önkormán,vzati teriileten kialakított íal érintettségében 202 l tavaszán terveziinl< egy

korrekciós munkát. A nragánteriileten, egy helyi iillattartó önerőból lTajtott végre

élőhetyfulesztést, ezzel r-negsegítl,e a rovarfbgyasztó madarak fészkclését.

Neszmélyen, hosszabb ide;e f-elhagyott homokbányában alakitott ki régi partnerünk,

támogatónk nragánlőteret. A tulajdonos beleegyezésével és hathatós támogatásával ideális

n-réretti és ellielyezkedésií horrroltf-alat hozott létre közel egy napos gépi rnurrkával.

Az újonnarr liialakított íilalicln a risszaérliezós clső harnaclabarl n-regjelentek a maclarak.

Ácsc,n és Neszmólycn 500 pár partit'ecskc. mig Császáron ós LábatIiinon 25 pár _evlrrg,valag

ellített uj l,öltőiiI,cget.

A gepi nlunkálatok rrrellett Császáron és l(omáromban r,égeztúnk kézi erővel (ásóval és

kapár,a1) partial rézsiisítést, tisztítirst, irogy ír.jra költésre alkalrr-rassá l,áljanak a falak, illetve
emlős preclátorok nehezebbcn térjenek hozzá a l<öltőiiregekhez, A komáromi lpari park

területén kettő helyszínerl telepedteli meg í-ecskék íölcltlepóniában. A fészektelepeket

veszélyeztctcj rr-runkálatok leállításra kerr"iltek a flatalok kircpLiléséig. Az órintett ter|ileteket

]<itábláztuk ós e lkerítettiik a l,állall<ozó bcr,,onásával. Ennek köszönhctőcn l50 piir partilLcskc
költött sikeresen. A költési szezon alatt rnegyénk teniletén több költőtelepen is lrelyeztiink ki

1igyelem felhívti táblákat a r,éclett és fokozottarl véclett madarak sikeres költésérrek érdekében,

A nűkijdő kavics- és hon.okbányák vonatl<ozásában megyci szinten az ácsl (600 pár) ós

nrocsai kavicsbányát (800 pár) sziil<sége s kie melr,ii, ahol maclarakkal szirnpatizáló

cégvezetőségnek köszönhetóen kienrell<edően sol< partií-ecsl<e és gvurgyalag költött 2020-ban

is.

2020-ban csopclrtunk csatlal<ozott ttz országtls Acticln Rrparia gyLiriizési projekthez. tnely,nek

keretéberr négy helyszíncrt za]lott a nrunlta. hárorl gyűrúzőlel (Bátky Gellért, Bátl,y Kolos.
Szabó Máté). A te lepeket összesen l3 alkalornrnal látogattuk meg. Legtöbbször az ácsi

kavicsbányábatr voltunk (5 alkalom).

A projekt keretén belül l03l partif'eoske lábára l<crlilt g_yűru és 365 risszaíbgásltnl< volt, A
visszaíbgási trdatol<nak a tliintő többsége a tárgyérlbcn gyiirLiziltt és irira rrlegíbgott maclarak

adták. Sike nilt viszont 48 oly,an nladarat tbgni, tnelyek korábbi ér el<bcn ka;lták a gl,iirtltikct,
A visszafogott madarak adataiból látszódott, liogy döntően a helr-i. korábbi években jelölt

egyedeket fbgtuk l,issza. 13 olyan fccske akadt hálónkba, anrelycket az ország más teriiletén

gy[iriiztek, A lcgtöbb nlegyén kíviili maclár (10 példány) Győr környóki tclepekről órkczctt. 3

egiled viszont messzebbről: Baja ( l példány), Zalkod, Tísza (2 példány). A Tiszánál gyúrLizött

egyede k további érdekessógc. hogy egyil<et 20lzl-bcn a rr-rirsikat 20l 5-ben jelöltók.

Egyetlen egy kiilíölcti g_viirLis f'ecskét sikcriilt íbgnunk: 20l9 júlirrsában jelölték Délkelet
Cschországban. Erdekessé_9e 1,olt. l-rogy alanl,szintLrc volt rncgtcsti,c a gyírrír.lc. Ezt a naclarat

aztán még háromszor siI<ertilt l,isszalbgni 3-as kotlófolttal.

ll

Helyszín Alkalom Gyűrűzés Visszaíbgás (itlát
gl,ííríizótt

egl'edekkel)

Acs, kavicsbárrya 5 450 220

Komarotn, Ipari park
tölddepóniák

4 93 I1

Mocsa, Váli-bánva 2 /-.) / 52
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Neszrnély, lőtér 2 256 66

l. táblázaí: Action Riparia projekt l<eretében Komárom-Esztergom megyében
gyírrúzött partií-ecskék (Riparia riparia) szánla teniletenkénti bontásban

8. Ragadozótrladár-r,édclerrl

Ragadozórnadár etetés: az ór- tblyamán 6.7 torura hús került l-elkínálásra ragaclozómaclarak

számára.
Miitészkek kihelyezése és karbantailása: 8 ú1 (8 zált sólyom) miitészek kenilt kihelyezésre. A
darabszánlban nincs egyéb r,áltozás.
Fészeliőrzés: mároius-április-rnájLrs hónapban 26 önkéntessel rrrúködött vánrlorsólyon-l

lészeknél,
2 naport l olt kiemelt ragaclozómadár-szinkron.

Ragadozómadár-tajok és f'ekete gólya megyei állonlány aclatai 2020-ban:
rétisa,s (Haliacctus albicilla): 9 pár
kerecsensólyom (Falco clrerr-r-rg): nem volt ismert l<öltés

hamvas rétihéja (Circus pygargus): nem volt isnrefi l(öltés
vörös ltánya (Milvr"rs rrrilvtrs): l pár
parlagi sas (Aquila heliac:a): l pár
l<ígyászöly,r, ((iircaettrs gallicLrs): nem volt isrllert liöltés
uhLr (Blrbo bubo): 5 pár
vándorsólyom (Falco peregrinus): 1,1 pár
tekete gólya (Ciconia nigra): 4 pár

9. Sasszinkron

Az N4ME Ragaclozórnaclár-r,éciellni Szaltosztlilya és Morritoring Központja a ttenrzeti park

igazgatóságokkal és más cir,,il szerl,czetekkel együttrrrílkiiclve itnnláron XVII. alkalclmnral

szervezte meg az Országos Sasszinkront, a hazánltban tele lő ragadozómadarak év es

sziimlálását. Ehhez az országos í-elmérósltez csatlal<ozotí az egyesiiletünk is, Kiemelkedő

rnennyiség született rétisasbó1, kiemelenclő rnég a kerecsensólyonr és vörös kánya

megfigyelése is. Ez irtóbbi faj fészkelését aztán az idei évben sikertilt először l<irnLrtatni a

me_eyéből!

Mcg} ci ut,ctlntctl_r cl,:

rétisas (Haliaeetus albicilla): 37 pld
parlagi sas (Aquila heliaca): 4 pld
cgerészölyr,(Buteo btrteo): l t{J pld
gatyásölyv (Buteo lagoprrs): 3 plc1

kékes rótihója (Circus cyanctts): 11 pld

barna rétihéja (Circtrs acrugintlst-ts): 1 pld
karvaly (Accipitel, nistts): 30 plcl

héja (Accipitcr gentilis): 4 plc,|

vörös vércse (Falco tintruncuius): 31 pld
kis sólyom (Falco colunrbarius): 2 pld

várrdorsólyom (Falco peregrirlus): l4 plcl

kerecsensólyonl (Falco cherlLrg): 3 pId

vörös l<ánya (N'lilvr-rs rnilvtrs): 2 pld

összesen: 252 pld

I2
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1il. H;:g;, tqr:tiiii cliihcnv jirlc}ós

Az rde i élbtll lr iiiir,ciktzij nl*ttliit.lit-1,1 lierii].1 s,l;, lt icri;ic1*lr:

i{t-zi l,;llsz,álás is szúnil ]*irt:,dirs ]ü]l}. nr::i*:irrs _1 i, {Li,:i:,;rln rrr*3lrilrclitirctő |icllcitctr csct"i,,:

kizi i<as;iálás),2{j]{i. tlrltjLi* 3{}. (nragic;iL]elcn},2ü?{}. _|úniLrr ]7. cs ]tj, {nl;g'L*rLilclcil li1

i11,3l1tr,\,c§sl(i es sotn ltrtilzijtt teriilttclten).:ü2ü, iri:gi-tsztLts 27. (rriag,|criileten az irteii,vvcsszii

é.u soln kiliaszálása)"

{,lepi lrasziJás. ]{}j{), trr;itcit_tl 30. {*sak l,i ,\r;ill(ls ttriileteil).3ü?t}. llLigrrsztirs tr-tr. {csal-; a sünlüs

tcrüiui*n). 2{}2{!, sr*l:t*t:rb*l l!}. {l,:lljcs 1*l,iilcl*r:},

§zéniil*hot,i,l;is * l<asririlllssill él,írttr,ctt te r"iiie tl-ij1: ]t}2{i. :nar;jlts ] l.. irLigL-tszlLLs ]6,. s/il}!t1llbcI
j (},

St;la ís 11rellv\lesszi! kikasr-lilása 2{}2{}, jirniLrr 27. cs.iúirils i!}. 1iieri gy'r;;rrlirlils1.

SzcLLli:tszr:rt*s: ]ii]0. jirliils 1.1, (§ zsák szriitút iirszcg_vi!ii*sc is *lsz;illilásit).

,{lirlrrrirn1, trrtl:rilr;rlnu i 2{}]i}. |úlilrs t":i.}: j !2] r(1 íl:kr:zrrlilttr i'itj.ctt nagy aggilliil ]{}:0.

ilttgllslil..l} ]. r, illil,,ll,\ tillu-lt l,.,l:irl,,;lillii 1,:ts j :ii
Sllt"rlntpli i<r]ll"l,,;rjsi, lir iilli lrr:ll,jst J"{1)ii. iiil;Lrs i !.

Telrratil" us b*lrrLrt;r lóh*i"l, reli l ] í tása : 2|}2{J. ;ipri 1 is 1 li.

Kózi rn*gszi;l"ás ]t}]i}, szcplir:-ibcr 22.

§litrllrir,: 'l'*tiri '{'\'. h,1}. h,X5. ilrcebctk Irír,rk. l{isaliiltd irjság" r11 1,1i 1.ji:l5!

l llr iiLii:k, .\l_ctllai ici*lili.l, riitít depónr*, E.r.li: taptrsl.ts" :ylilzitzits {te lir-,1cnleselt.

le1-I,nes'r,.,l r cilc i t,tt i il i l'.tr :: i

1 1. Magyarfloldi husáng élőlrelykezclós

A íbkozottan r,ódett természti tcniletnek minőstilő lábatlani Nagy-pisznice hcgyen a

rnagyarloldi husáng (Ferr.rla sirdleriana) 3 bekelített terrnőlrelyen az alábbi élőhely-l,édelmi
l<ezelésel< re l<eriilt sor:
A nagy-piszt-ticci tcrrnőlrelycn nyár vógén átlogti kaszlilást. szónalchclrdást lTajtotturlk végre. A
rnunkát a Durra-lpoly Nerrrzeti Park Igazgatósá_* Gerecsei Ternrészetvédelrni Tájegységével
]<özösen végeztLik.

Barlang t-eletti állornány:
Összesen l04 virágzó tő és 47 vegetatív
Kerítésen kívül: 30 virágző tő. l5 vegetatív tő
Keritésen beliil: 74 r,irágzó tő. 32 vegetatír, tő
Északi alsó /rllornánv:
Összesen. 27 vlrágzó tő, ,12 vegetatír,,tő
Kerítésen kíviil: 1 l virágzó tő. l2 vegetatív tő,
Kerítésen bcliil: l6 virágzó tő, 30 r,egctatív tő
Eszaki í'első állornán),
Összesen: 53 virágzó tő, l35 vegetativ
Keritésen kívtil: l3 virágzó tő. 39 vegetatír, tő
Kerítéscn bcliil: 40 virágzó tii, 96 l,cgctatí\, tő
S ere gélyes-iél e á l lcrrrrán},

Összescn: 5 virágzó tő, 2 r,egetatív tő



l2. Ürgc tllőhclykczclós és rnonitoring

Az idci óvber-r is törtórrt sz.árzűz,ás és tisztitó kaszálás Neszn-róly. Gonrbás-pusztán. Az óv

fblyar-r-rán a legeltetés nlegszervezése és lblyarr-ratos egyeztetése volt niég a í-eladat.

Mároius. április hórrapban lrLrkoricával tijrtenij etetós valóstllt ttleg.

Ürgék állományf'elrrréróse használt lyr-rkak alapján lxegtöilént. MájLrs derekán és

szeptcmberben 3802, majd ősszcl tor,ábbi 83 clb aktív lyukat szárrroltunk. Eze]< alapján 1.150

öreg egyedre becsiilhető trz állomány.

V. Egyéb program, megielenés

TcSzecld akció keretében két tcrülctcrl végeztiink hullaclékgyűjtést. Ncszmély-

Gornbásprrsztáról és Bajót-Zsellórtöldckről összesen 5,7 tonna szctlctet szedtiink összc.

}1_,\,\,ri.§Z§á!!]§ll1u Fol,vamattlsan kertilnek lel az egyestileti életet és programokat bemutató

irrlbrrnáe iós an) agol(.

rlrr,rr,.t,llrllrtd-cüki)rtititlttr.l;u a Tatai Vadlúd Sokadalomról szóló tájékoztatő anyagok, képek,

videók kerr,ilnek Itl icle.

Faceboolr oldalLrnlaa is íblyamatosan keriilnek t-el alittrális any,a.uok ter,ékenysógeinlrről.

Az Öreg-tó medrében felállított u,ebkatnertival a tavon látható rnadarak, íőként a luclalt

mozgalrrrait lehet nyornorr kör etni

VI. Gazdálkodási adatol<

2020. él,i egyszeriisitett ér,es beszámoló alapján tevél<envségiink l239 E íbrintos nyereséget

mLlta1. Saját tőkénl( 2020. ér végén 1t] 036 E Ft volt. Az egvesLilet vagyona pénzeszl<özökben

(,1281 E Ft). és tárgyi eszközökben (nettó érték: 5 0l3 E Ft) testcsii1 rneg,

Az Alapszabály érlelmében az egyestilet mindenkori bevótelóből 3 %-ot el kell kr"ilöníteni,

amelyct clsősorban pályázati öne rő bemtrtatásához használhat t'c1. Fclhasználásához az

elnökség.jóváhagyása szüksógcs. A 2009-2019-cs ér,ckben ebből l 808 488 Ft tartalék gyiílt
tjssze. alllclvbljl lrlóg íclhasznirlás nern tclrlént.2020-ban bctbl1,,ó bcvótclcinl< (az acló l9ló-a

nélkiil szár'iítra) 1 461 E Ft-ot tettek ki. ar-nellyel a tartalék ilsszege [1abb 224 010 Ft-tal

tröl,ekedett. ezze| az elkülönítlrető pénzeszköz év r,égén összesen 2 032 500 Ft.
Az elkülörrített pénzeszkőz ttz egyesület banltszámláján és pérlztárában rendelkezésre áll,

A személyi jöveclelem adő l 'Á-ábó1 2020-ban 261 E Ft-ot kaptunk, Az e lnökség az összeget

a ,,Vadludak biroclalna" c. kiaclvirny liöltségeire 1-orclította.

A gazdálkodás egyéb szá rnaciatait a .,Közhasznit egyszeriisiten éves beszánioló" és a
,,Kózhasznűságijelentés" tatlalnrazza, arnel,vet a l!:i}|]1l::szi1zlg|g_o1,|r1 honlapon tesziink kőzze.

Ba1,2021. április 18. . ^§áz,uólov

ffi,ffi1-*:,ffiF,i§q,H*

pénzes László
e lnök
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