
A VÁNDORLÁS REJTELMEI
A vonulás szó hallatán a legtöbb ember a madarakra gondol, hiszen a Föl-
dön élő 10 ezer madárfaj kétharmada évről-évre mozog, a fészkelőterület-
ről a telelőterületre, és vissza. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja révén, 
2006 óta minden május második hétvégéjén tartják világszerte a Vándor-
madarak világnapját. A kezdeményezés szorosan kapcsolódik a vándorló 
vadon élő állatfajok védelméről szóló bonni egyezményhez, valamint az 
afrikai és eurázsiai vonuló vízimadarak védelméről szóló megállapodáshoz. 
Ezen a napon számtalan helyen tartanak madármegfigyeléseket és szem-
léletformáló programokat, melyek célja, hogy a vándormadarak mellett 
felhívják az emberek figyelmét az éghajlatváltozás megállításának jelen-
tőségére. Számos vándormadár érzékeny a környezeti változásokra, mivel 
jelentős hatással van a madárpopuláció csökkenésére és a vonulási szo-
kásaikra. A klímaváltozás során a viharok gyakoribbakká válnak, a tenger-
szint megemelkedik, a tavak kiszáradnak és a vizes élőhelyek eltűnnek, a 
szélsőséges időjárás miatt a növényzet megváltozik. Ezek a vándormada-
rak számára végzetesek lehetnek, ugyanúgy mint a fényszennyezés káros 
hatásai is.

A fajok vonulásuk szerint eltérnek, két nagy csoportra oszthatjuk őket: az 
úgynevezett fakultatív vonulók, amelyek mozgását az időjárási szempon-
tok határozzák meg, illetve az obligát vonulók, amelyek öröklött tényezők 
miatt indulnak útnak. A vonulás hossza alapján beszélhetünk rövid, néhány 
száz méteres vonulókról, és közép- vagy hosszútávúakról, ezek a madarak 
akár tízezer kilométeres távolságot is megtehetnek. Sokan azt gondolhat-
ják, hogy a madarak vonulása inkább nappal zajlik, hiszen szép emlékek 
élnek bennünk a költöző fecskékről, ludakról és darvakról. Az igazság az, 
hogy a madarak zöme éjjel vonul, ez több szempontból is előnyösebb. Az 
éjjeli vonulás időtakarékosabb, mert nappal tudnak táplálkozni, a levegő is 
hidegebb, vagyis sűrűbb, könnyebb a repülés, a kiszáradás esélye és a rájuk 
vadászók száma is kisebb, illetve használhatják a csillag-iránytűt. A mada-
rak nem indulnak el felkészületlenül ilyen nagy útra, mivel a cél a túlélés.  Az 
indulás előtt energiát tárolnak, zsírt halmoznak fel, a régi elkopott tollaikat 
teljesen vagy részlegesen lecserélik, illetve a mellizmuk is megnövekszik, 
ami a repülésnél fontos. Az előkészületek nélkülözhetetlenek azon mada-
rak számára, amelyek sivatagon vagy tengeren keresztül repülnek, ugyanis 
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folyamatos repülés mellett, minimális pihenéssel, és táplálkozás nélkül kell kibírniuk az útjuk végéig. A 
rövidtávú vonulók szakaszonként állnak meg pihenőhelyeken, táplálékot szerezni és energiát gyűjteni. A 
pihenőhelyek kiválasztásánál fontos szerepet játszik az adott terület klímája, táplálékkészlete, továbbá 
a versenytársak és ragadozók jelenléte. Az útjuk iránya, távolsága és időtartama genetikailag rögzült, vi-
szont számos tényező segíti a tájékozódásukat. Ilyen a Nap és a csillagok elhelyezkedése, a Holdról visz-
szaverődő fény, a Föld mágnesessége és a földfelszín képződményei, mint a tengerpartok, folyóvölgyek 
és hegyvonulatok. Az Európában költő madarak két fő útvonalon jutnak el Afrikában: az Észak- Nyugaton 
és Közép-Európában költő madarak főleg a Gibraltári-szoroson keresztül, míg az északi és keleti populá-
ciók a Fekete-tenger mentén haladva a Boszporuszon kelnek át, és a Szuezi-csatornán keresztül érik el 
Afrikát, azonban vannak, amelyek széles sávban repülik át a Földközi-tengert. A vándorló fajok többsége 
Afrikában fejlődött ki, és az északi terjeszkedésüknek köszönhetően jutott el Európába, így még mindig 
meglepő tény, hogy ezek a madarak hozzánk nem hazajönnek, ide csak szaporodni látogatnak el. A rég-
múltban több megmosolyogtató tévhit keringett az emberek körében a vonulással kapcsolatban, mint 
például, hogy a fecskék víz alatt telelnek, a kacsák kagylóvá változnak, a kakukk télen karvalyként él, és 
madarakkal táplálkozik, vagy épp a Holdra repülnek telelni.

Egy kis környezettudatossággal közösen és egyenként is sokat tehetünk a madarakért. Elhelyezhetünk 
akár ivóvizet egy kis tálkában, vagy mellőzhetjük a rovarirtót kertünkben és madársziluetteket is ragaszt-
hatunk ablakunkra, üvegépületeinkre. Ha pedig kis kedvencünk egy macska, tegyünk rá akár egy csengőt, 
hogy csökkentsük a sikeres vadászatát. Fontosak a zöld folyosók is, a vonulás során használt pihenőhe-
lyek megőrzése és fejlesztése, a veszélyeztető tényezők visszaszorítása, illetve környezettudatos keze-
lése.
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http://www.nimfea.hu/aktualis/070507.htm
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