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A túzok Európa legnagyobb termetû
madara, a pulykához hasonló testmére-
tû, annál azonban karcsúbb, kecse-
sebb. Az akár 20 kg-ot is elérõ, hatal-
mas termetû kakasok feje és a nyaka
hamuszürke. A nászruhás kakasokon
hosszú, fehér bajusztollak és széles
rozsdavörös begyszalag látható. Hátol-
dala élénk rozsdás sárga, sûrû fekete
harántsávokkal. Testalja fehér, a lábai
szürkék. A jóval kisebb termetû tyúkok
testtömege 4-6 kg, de színezetük ha-
sonló. Testméretéhez viszonyítva jól és
kitartóan repül, eközben nyakát ki-
nyújtva tartja. Szárnycsapásai lassúak,
de erõteljesek. Röptében szárnya fehér-
nek látszik. Az év madara pusztáink
féltve õrzött, fokozottan védett madár-
ritkasága. Rendkívül óvatos, éber ma-
dár. Kisebb csapatokban él, amelyek-
ben általában több a tyúk, mint a kakas.
A csapatban mindig van 2-3 õrmadár,
akik vigyáznak a többiekre. 

Eurázsia sztyepp jellegû területein
fészkel. Az európai alfaj hatalmas elter-
jedési területén foltokban fordul elõ.
Teljes állományát mintegy 36 000 pél-
dányra becsülik. A legnagyobb szám-
ban Spanyolországban él, ezt a Volga
menti elõfordulása követi. A harmadik
legnagyobb állománya a Kárpát-me-
dencében található. Kultúra követõ faj,
amelynek szántóföldi környezetbe hú-
zódása már a 18. századtól nyomon kö-
vethetõ. Nyílt, fátlan síkságokon, füves
pusztákon, nagy kiterjedésû mezõgaz-
dasági területeken él. Kedveli a pillangó-
sokat, a repcét és az õszi gabonákat is.
A hazai állomány zöme a Tiszántúlon
él. A Kisalföldön és a Kiskunságban
szétszórt állományai találhatóak. 

A kakasok 5-6 éves korukban válnak
ivaréretté, míg a tyúkok már 3-4 évesen
alkalmasak a szaporodásra. A kakasok
udvarlási ceremóniáját, vagy násztáncát
dürgésnek nevezzük. A túzokcsapatok
már február végén a hagyományos dür-
gõhelyük közelében tartózkodnak. A
dürgés látványos udvarlás, amely április
elejétõl május közepéig tart. Túzokdür-
géskor a tavaszi pusztákon, hajnaltól
reggel 7-8 óráig a távolban elõ-elõbuk-

kanó fehér tollbokrétákat láthat a sze-
rencsés szemlélõ. A fehérre változó,
messzirõl virító tollazatnak hívó szere-
pe van. A kakasok ezzel jelzik tartózko-
dási helyüket a tyúkoknak. A terepszí-
nû kakasok különös, bizarr táncuk so-
rán kifordítják tollazatukat és így a fe-
hér tollak válnak uralkodóvá, miköz-
ben szinte egy hatalmas fehér tollgom-
bolyaggá változnak. Egy-egy dürgõhe-
lyen olykor 8-10 kakas is látható, ki-
sebb-nagyobb távolságokra egymástól.
Mindig a tyúkok keresik fel a dürgõ ka-
kasokat.

Hajdani megfigyelések szerint a tú-
zok régebben monogám volt. A dürgõ-
helyre csalogatott párját költéskor is
õrizte, majd együtt nevelték a fiókákat.
Az egyoldalú kakasvadászat miatt meg-
változott a nemek aránya. A szakembe-
rek szerint a tyúkok túlsúlya eredmé-
nyezte a háremtartó magatartás kialaku-
lását. A tyúkok a dürgõhely közelében
választanak fészkelõhelyet. Ha lehetsé-
ges, a dürgés rövid füvû, vagy félmagas
természetes gyepeken történik, a fész-
keket pedig a termesztett növényzetnek
a rétekkel szomszédos sávjába rakják
le. Napjainkban az állomány többsége
mezõgazdasági területeken, elsõsorban
parlagon költ. A fészek kikapart vagy
kifürdött, béleletlen talajmélyedés. A
költési idõ április végétõl június elejéig
húzódik. Ha a fészekalj tönkremegy, jú-
liusban pótköltésbe kezdhet. A fésze-
kalj többnyire két, zöldes olajszínû ala-
pon sötét olajbarna foltozású tojásból
áll. A kakas nem vesz részt a fészeképí-
tésben, a költésben és a túzokcsibék
nevelésében. 

A túzok táplálkozása nagyon válto-
zatos. Magvakat, zöld növényi része-
ket, rovarokat, egereket, pockokat egy-
aránt fogyaszt. A fiókák kezdetben ki-
zárólag rovarokon élnek. Mintegy két-
hetes koruktól kezdenek növényi táp-
lálékot is fogyasztani. A túzok télen ki-
fejezetten növényevõ, táplálékában
olyankor kiemelt szerepe van a repcé-
nek és a takarmánykáposztának. Az
õszi és téli idõszakban a túzokpopulá-
ciók koncentrálódnak. A megfelelõ
táplálékot nyújtó repceföldön akár 30-
50 km-es körzetbõl is összegyûlhetnek
a túzokok. 

Közép-Európában állandó madár, de
különösen zord, hideg, havas teleken
az állomány egy része délebbre húzó-
dik, ilyenkor akár 1 000 km-t is megte-
het. Elsõsorban a Balkán-félszigeten és

Olaszországban telelhet, de megfigyel-
ték már Máltán is. Az egyetlen külföl-
dön kézre került hazai gyûrûs madarat
Albániából jelentették. Az alkalmi vo-
nulás mindig nagy veszteséggel jár. Az
1985–1987 közötti két rendkívül zord
tél a hazai állományt kóborlásra kény-
szerítette. Ennek eredményeként több
mint ezer példánnyal csökkent a szá-
muk, fõként az orvvadászat, valamint a
vezetéknek repülés és a tengeren való
átkelés következtében.

Közép-Európában hazánk büszkél-
kedhet a legnagyobb állománnyal. Az
1900-as évek elején a Kárpát-medencé-
ben élõ állományát 12 000 példányra
becsülték. Az elsõ hiteles felmérés
1941-ben volt, akkor 8 557 példányát
számlálták. Azt követõen az állománya
1969-ig 2 765 példányra csökkent. Ak-
kor védetté nyilvánították, ennek hatá-
sára számuk lassan újra emelkedni kez-
dett, amelyet az 1980-as évek elején
mintegy 3 000 példányra becsültek. Az
1980-as évek közepén tapasztalt telek
hatására állománya drasztikusan csök-
kent, emiatt 1994-ben már csak alig
1300 példánya élt. Azóta, a hathatós vé-
delmi tevékenységnek köszönhetõen
állománya újra bõvül. A 2014 februárjá-
ban végzett számlálás 1 466 egyed je-
lenlétét állapította meg. Az állomány
közel harmada volt kakas. Magyaror-
szágon életképes populációi ott marad-
tak fenn, ahol az élõhely szerkezete
kellõen tagolt volt, és a számára megfe-
lelõ élõhelytípusok (gyep, gabona, pil-
langósok) aránya nem változott. 
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AZ ÉV MADARA

Az év madara a túzok
A 40 éve, 1974-ben alakult Ma-
gyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület vezetõsége az
egyesület emblematikus madarát,
a túzokot választotta a jubileumi
év madarának. 


