


 Az idei év madarát rendhagyóan nem a közönség választotta szavazataik 

alapján, hanem az Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

szakemberei, tekintettel arra, hogy az egyesület 2014-ben ünnepli 

megalakulásának 40. évfordulóját. Ezen kerek szám alkalmából szeretnénk 

jobban megismertetni címermadarukat. 

 

 

 



 A túzok (Otis tarda) hazánk 

és Európa legnagyobb termetű 

röpképes madara, a pusztai 

táj szimbóluma. Nyugat-

Európa legtöbb országából 

kipusztult. A 20. század elején 

a Kárpát-medencében még 

összefüggő túzokpopuláció 

élt, az azóta eltelt időben 

azonban sok helyről eltűnt, 

vagy végnapjait éli. Legfőbb 

veszélyeztetőjévé az 

élőhelyeiket felszámoló 

intenzív agrárgazdálkodás 

bizonyult. 



Elterjedése 

 A túzok elterjedési területe 

Marokkótól az Amur 

torkolatvidékéig nyúlik, az 

eurázsiai sztyeppövezetben. Az 

egykor összefüggő európai 

állomány feldarabolódott. A 

legnagyobb egybefüggő európai 

udvarló- és fészkelőhelye 

Magyarországon van. Főleg 

Dévaványa közelében, a 

dévaványai túzokrezervátumban 

(Körös–Maros Nemzeti Park) 

fordul elő, de él túzok a 

Hortobágyon, a 

Nagykunságon és a Nagy-

Sárréten is. 
 



Állománynagysága 

 

A Kárpát-medencében az 1900-as évek elején 12 000 túzok élt. 

Ezt követően azonban folyamatos csökkenés kezdődött, de a rendszeres 

felmérés csak 1969-ben indult meg, amikor 2 765 példányt regisztráltak. 

Napjainkban létszáma 1 500 egyed körül stabilizálódott.  

Európai egyedszámát 15 ezerre becsülik, a legtöbb Spanyolországban él. 

 



Élőhelye 

 A túzok a nyílt területek madara. 

Élőhelye a füves puszta, a nagyobb 

gabona- és kukoricatáblák, de óvatos, 

rejtőzködő életmódja (és a jelentősen 

lecsökkent egyedszám) miatt nagyon 

ritkán látható. 

A világ legnehezebb repülő madara.  

A túzok számára fontos a zavartalanság. 

Ennek ellenére kultúrakövető faj, kedveli 

a mezőgazdasági területeket, különösen a 

repcét, hereféléket, lucernát, az őszi 

gabonaféléket, amikben jól elrejtőzhet. 

Fészkét is a termesztett növények közé 

rakja, dürgőhelynek azonban a réteket, 

alacsony füves területeket választja, 

táplálkozni is kijár ezekre. 

Fészkeit a mezőgazdasági művelés 

állandóan veszélyezteti. 
 





Testfelépítése 

 
Körülbelül akkora, mint egy pulyka, 

ennek ellenére kitartóan tud repülni, 

de erős futólábával nyílt vidékek 

jellegzetes földlakó madara. Tollazata 

szürkésbarna piszkosfehér mellrésszel. 

  

A Magyarországon is honos túzok az 

egyik legnagyobb túzokféle, 

szárnyfesztávolsága elérheti a 2,5 

métert is. A kakas magassága mintegy 

100 centiméter, tömege elérheti a 18 

kilogrammot, de a tyúk átlagosan csak 

4,5 kg. 

  

 

TYÚK 



A kakasra jellemző a torok két oldalán, az alsó csőrkáva tövénél található, 

foszlott fehér dísztollszálakból álló bajusz. Háta vöröses árnyalatú 

barnássárga, fekete és világos harántsávokkal, hogy az éppen költő 

madarat ne fedezzék fel a ragadozók, hasa fehér, melltájéka világosbarna. 

Amikor a madár násztollazatot ölt, nyakpajzsa is van. Lábán csak 3 ujj van, 

amelyeket hatszögletű szarupikkelyek borítanak. 
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Táplálkozása 

 
Mindenevő: 

A felnőtt madár nagyobbrészt fűfélékkel 

táplálkozik, de jelentős arányban fogyaszt 

rovarokat, csigákat, férgeket, különböző 

magvakat, sőt, néha rágcsálókat vagy kisebb 

madarakat. 

A fiatal túzokok a felnőtt példányokkal 

ellentétben eleinte csak ízeltlábúakkal 

táplálkoznak, és csak fokozatosan térnek át a 

növényi étrendre. 

Téli táplálékában nagyon fontos szerepet 

játszik a repce. 

 



Szaporodása 

 A kifejlett kakasok nagy 

kiterjedésű territóriumot 

foglalnak el közvetlenül a 

szaporodási idő előtt. Különböző 

hangokkal, önmutogató, 

fenyegető magatartással 

próbálják megfélemlíteni 

riválisaikat. A tojóknak 

jellegzetes tánccal udvarolnak: 

fejüket hátrahajtják, 

faroktollaikat felmerevítik, 

szárnyaikat kifordítják, 

torokzacskóikat felfújják. Ez a 

tevékenység a dürgés. 

  

 



A tojó a földön kisebb mélyedést váj, és fűvel 

béleli ki. Egy fészekalja 2-3 szürkészöld, barna 

foltos tojás. A költési idő 20-28 nap. A csibék 

fészekhagyók, néhány óra elteltével követik a 

tojót, ami még 4-6 hétig gondoskodik róluk. 

Mivel csak egyszer költenek évente és kevés 

tojásuk van, ezért reprodukciós képességük 

nagyon gyenge. 

 

A tyúkok fészkelésre leggyakrabban a gyepet, a 

lucernát és az őszi búzát választják. A 

fészkelőhely kiválasztásában a növényzet 

magasságának van meghatározó szerepe. A 

fészkelés április közepétől június közepéig tart, 

ritkán még augusztusban is találkozni 

röpképtelen fiókát vezetgető tojóval. 

  

Fészekalja általában 2, ritkábban 3, vagy 1 

tojásból áll. A kakasok 4–6, a tyúkok 4 éves 

korukra válnak ivaréretté. 

 



Vonulása 

 

A Kárpát-medencében élő túzokpopuláció általában nem vonul. A hideg, 

jeges, havas telek azonban gyakran dél felé kényszerítik. Ilyenkor 

eljutnak Olaszországba és Albániába is. Az ilyen nagy távolságú kóborlás 

során gyakran jelentős veszteség éri az állományt. 

 



   Veszélyeztető tényezők és védelme 

 
Az elmúlt négy évtizedben a 

magyar túzokállomány legfőbb 

veszélyeztetőjévé az élőhelyeiket 

felszámoló intenzív 

agrárgazdálkodás, az 

ütközésveszélyes elektromos 

vezetékek, a fészekragadozó 

rókák, vaddisznók és kóbor kutyák 

elszaporodása vált. 

Védelmének első lépése az 

ivararányt rendkívül kedvezőtlenül 

átalakító vadászat (kakasok 

kilövése) korlátozása, majd teljes 

tilalma, végül az 1970-es védetté 

nyilvánítás volt.  

 



Hazánkban a túzok jelenleg 

fokozottan védett madár, 

természetvédelmi értéke 

1 000 000 Ft 



A magyar túzokvédelem módszere 

kezdetben a veszélyeztetett fészekaljak 

mentése, a tojások keltetése, a fiókák 

mesterséges felnevelése és visszavadítása 

volt. Ennek megvalósítására 1975-ben 

létrehozták a Dévaványai 

Túzokrezervátumot. Mivel gyakorlati 

eredmények nem születtek, ezért a 

fiókanevelési és elvadítási módszerrel fel 

kellett hagyni, mint az állomány 

megmentésének egyedüli eszközével. 

A hangsúly a szabadtéri és az 

élőhelyvédelmi megoldások felé tolódott. 

Napjainkban már az agrártámogatási 

rendszerek alkalmazása nagyban segíti a 

túzokállomány hosszútávú megőrzését. 



A túzoknépesség elterjedési területére eső nemzeti park igazgatóságok viszont 

mindent megtesznek ennek a csodálatos fajnak a hosszútávú megőrzése 

érdekében: 

A Hortobágyi Nemzeti Parkban 80 kilométer hosszan föld alá helyezték az 

elektromos vezetékeket, más vezetékekre pedig Firefly, azaz 

„szentjánosbogár” nevű, fluoreszkáló eszközöket szereltek.  



A túzok ugyanis nagy teste ellenére gyorsan repül (elérheti a 60 kilométer/órát 

is), a vezetékek pedig pont a szokott repülő magasságában húzódnak. A rosszul 

navigáló madár számára az ütközés csaknem minden esetben csonkolásossal és 

halállal jár. Erre a problémára akkor figyeltek fel, amikor 2000-ben, illetve 2003-

ban így vesztette életét két, rendkívül ritka, ugyanabból a fészekből származó 

albínó túzok. A „szentjánosbogarakból” csak a legveszélyesebb pontokra jut. 

 



Fontos feladatunk ennek a csodálatos állatfajnak 

a megóvása! 















Köszönjük a figyelmeteket! 

 

A Fiumei Madárbarát 

szakkörösei 


