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Harminc éve, 1979-ben hirdette meg elõ-
ször az év madara programot a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület
(MME). Ebben az esztendõben rendha-
gyó módon, az év madara programsoro-
zat történetében elõször két nem rokon,
ám egymással szoros kapcsolatban lévõ
madárfajra kívánják felhívni a figyelmet.

A kék vércse kis termetû, telepesen
költõ sólyomfélénk. Eurázsiai elterjedé-
sû, erdõssztyeppi faj, amely Európa kele-
ti részén honos.  Elterjedésének nyugati
határát a Kárpát-medencében éri el. Sík
vidékeink, elsõsorban az Alföld jellegze-
tes madara. Nyílt vidékeken, facsopor-
tokkal, bokrosokkal tarkított síkságokon
költ. Állománya az utóbbi évtizedekben
csökkenõ tendenciát mutat. Egykor több
ezres költõ-állománya napjainkra 600-
900 párra zsugorodott. Elsõsorban ritka-
sága és veszélyeztetettsége miatt foko-
zottan védett faj. Társas hajlama egyedül-
álló a ragadozó madarak között, egykor
80-100 pár is békésen megfért egymás
társaságában. A legszínesebb ragado-
zónk, a hímek tollazata sötét palaszürke,
kézevezõi halványabbak, alsó farkfedõi
és gatyája téglavörös. Csõre, szemgyûrû-
je és lába élénk narancsvörös. A tojó fej-
teteje rozsdavörös, melle és hasa halvány
narancssárga. Hajdan, egyes vidékeken
az egyszerû emberek is színes tollazata
miatt nevezték el „papagályvércsének”. 

A kék vércse fészket nem épít, sõt az
elfoglalt fészkét sem tatarozza. Ezért tele-
pes költéséhez egyedül a vetési varjak
olykor több száz fészkes kolóniái jöhet-
tek szóba, ahol a vércsék mindig találtak
üres fészkeket. A korán költõ varjúpárok
fiókái a vércsék fészekrakására már kire-
pülnek, így azok bõven tudnak válogatni
a megüresedett fészkek közül. Igazodva

a korán röptetõ varjakhoz, a
vércsék május végén kezdik
meg a 3-5 tojásból álló fészek-
aljak lerakását. A szülõk fel-
váltva kotlanak 26-28 napig.
A fiókákat mindkét szülõ
eteti. A fiókák gyorsan fejlõd-
nek és 28-30 nap után kire-
pülnek. Számos korábbi ku-
tatás megállapította, hogy a
telepesen költõ párok költé-
se sokkal eredményesebb,
mint az elszórtan költõké.
Ennek az a magyarázata,
hogy ezek a fészkek
könnyebben a ragadozók ál-
dozatává válhatnak. Késõi érkezése is
mutatja, hogy léte mennyire függ a rovar-
világ tavaszi megjelenésétõl. Tápláléká-
nak túlnyomó része rovarokból tevõdik
össze. A rovarok jelentõs részét a talajról
zsákmányolja. Elõszeretettel vadászik re-
pülõ rovarokra, egészen késõ alkonyatig.
A leggyakrabban társasan vadászgat. Vo-
nuló faj, amely késõn, április végén érke-
zik vissza telelõhelyérõl. A telet Afrika
középsõ és déli részein tölti, de pontos
telelõhelye még nem ismert. Költõhelye-
it augusztus végén elhagyja. 

A vetési varjú telepesen, egykor gyak-
ran több százas, olykor több ezres kolóni-
ákban költött. Évtizedekkel ezelõtt több
százezres állománya volt. 1980-ban, 713
kolóniában 254 000 pár költése volt is-
mert. 1980-tól a széleskörûen alkalmazott
szelektív hatású méreggel és vadászatával
állománya rohamosan megfogyatkozott.
Alig két évtized alatt a hazai állománya
alig tizedére csökkent, ezért a vetési varjú
2001 óta védett faj. Túlzott mértékû irtásá-
ra jellemzõ, hogy az Alföld déli részérõl,
mint költõ faj, szinte teljesen eltûnt. Sok

esetben a nagyvárosokba
költöztek a varjak, ahol na-
gyobb biztonságot találtak,
mint eredeti élõhelyeiken.
Napjainkban hazai állomá-
nyát alig 25 000 példányra
becsülik a szakemberek.

A kék vércse egykor a ve-
tési varjak telepein költött,
ezért a faj erõsen a varjak je-
lenlétére volt utalva. A varjak
számának drasztikus csökke-
nésével a varjútelepek is el-
tûntek, így a vércsék kényte-
lenek voltak elszórtan, szarka-

és dolmányos varjú fészkekben költeni.
Magányosan viszont nem mûködött a
csoportos táplálékkeresés, és a ragado-
zók elleni közös védekezés sem.  Minde-
zek hatására a vércsék száma csökkenõ
tendenciát mutatott. A kék vércse védel-
me hosszabb távon csak a vetési varjú vé-
delmével együtt képzelhetõ el, ezért is
választották a két fajt együttesen az év
madarainak. Állományaik fennmaradása
a varjútelepek létének függvénye, ezért
különösen az Alföldön a varjútelepek vé-
delmérõl gondoskodni kell. Ugyanakkor
a mûfészek-telepek hosszabb távon nem
jelenthetnek végleges megoldást. Cél,
hogy a kék vércsék ismét természetes
módon, varjútelepeken költsenek. A két
faj közös élõhelyein természetkímélõ me-
zõgazdálkodással, és a ma már védett ve-
tési varjak kíméletével tehetünk a legtöb-
bet az év madarai érdekében.

A hazai kék vércsék védelmét 2006-
2009 között az Európai Unió is támogat-
ja a LIFE Nature program keretében,
amelyet Magyarország Romániával kö-
zösen nyert el. A programban több
nemzeti parkunk vesz részt, így a Kö-
rös-Maros, a Kiskunsági és a Hortobá-
gyi is. Ennek keretében felmérték a ha-
zai vércseállományt, mesterséges fé-
szektelepek létrehozásával igyekeznek
elõsegíteni költésüket. A program kere-
tében eddig számos élõhelyen, mintegy
3500 mûfészek került kihelyezésre. A
kék vércsék védelmével remélhetõleg
sikerül hazai állományánál a csökkenõ
tendenciát megállítani, sõt növelni.
Mindennek reális esélye van, bizako-
dásra ad okot a program elsõ két éve. 
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