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"Év madara" program 

 -  A Magyar Madártani 

  és Természetvédelmi Egyesület (MME) 

 -  1979-ben indított 

 - célja és küldetése: olyan fajok vagy 
 madárcsoportok társadalmi szintű 
 bemutatása, melyek védelmében a 
 lakosság egészének vagy egyes 
 csoportjainak különösen fontos szerepe 
 van 



Elterjedése: 
Spanyolországtól Kínáig Eurázsia mérsékelt és mediterrán zónájában, Dél- és 

Délkelet-Ázsia egészén, Afrika jelentős részén és az Arab-félszigeten is költ. A 

faj Európa legtöbb országában fészkel. Magyarországon a zárt erdők kivételével 

országosan elterjedt.  

narancs a fészkelőhelye, 
kék a telelőhelye 
zöld jelzi az egész évben előforduló állományokat. 



Eredeti élőhelyét a fákkal, facsoportokkal tarkított sík és dombvidéki nyílt 

területek jelentették, de jól alkalmazkodott a legeltetés, földművelés által 

átalakított kulturtájhoz, beleértve a tanyasi, falusi környezetet és a városokat is, 

ahol táplálkozó- és fészkelőhelyet egyaránt talál. 

Élőhely 



Táplálkozás 
A talajon keresgélve, a rövid 

füvű gyepet, a háztáji 

veteményesek és (elsősorban 

vonulásban) a szántók laza 

talaját szondázva vadászik 

főként férgekből, rovarokból és 

rovarlárvákból, kisebb részt 

apró gerincesekből, gyíkokból 

és kisrágcsálókból álló 

táplálékára. 

Kedvence: 

Lótücsök és 

mezei tücsök 



Költés 
Fészket nem épít, 5-8 tojását (naponta egyet-egyet) egy esőtől védett üreg 

aljára rakja. A kotlási időszak túlnyomórészt május első felében kezdődik. 

Annak érdekében, hogy a fiókák közel azonos időben keljenek ki, a tojó a 

mintegy 18 napig tartó kotlást az utolsó tojások lerakásakor kezdi. 



Potenciális 

fészkelőhely 

Fészekalj 



Ezalatt a tojó csak rövid időre hagyja el a költőüreget. Vadásznia nem kell, mivel 

a hím folyamatosan hordja számára a táplálékot. A tojások kikelését követő 

napokban a tojó továbbra is a fészekben marad, melengeti a csupasz fiókákat, 

átveszi a hímtől a táplálékot és egyesével eteti a fiatalokat. 





Vonulás 

 
Óriási elterjedési területének 

mintegy felén állandó madár. 

Az Európai állomány Portugália és 

Spanyolország déli régiója 

kivételével vonuló, a telet Afrika 

Szaharától délre húzódó területein 

tölti. Az őszi vonulás ideje 

hazánkban augusztus-szeptemberre 

esik. 

Tavasszal az első példányok már 

márciusban megérkeznek 

Magyarországra, de a hazatérés 

egészen április végéig elhúzódik. 



Veszélyeztető tényezők 

 
- nagyüzemi mezőgazdaság 

tájátalakító hatása  

- rovarölőszerek használata 

- a legelőállat-állomány csökkenése 

- tanyavilág elnéptelenedése 

- beerdősülés miatt csökken a 

számára kedvező rövid füvű gyepes 

élőhelyek, legelők területe. 

-épületek felújítása 

- az arab világot érintő mértéktelen és 

értelmetlen vadászat 

- klímaváltozás okozta időjárási 

szélsőségek 



Az odúköltő, de saját odút nem készítő madárfajokhoz hasonlóan a 

búbosbankák számára is a megfelelő fészkelőhelyek hiánya 

jelentheti az egyik legnagyobb problémát. 

MIT TEHETÜNK MI? 

Búbosbanka 

potenciális 

fészeklőhely

-bejárat 

kúpcserép 

alatt 



A nagy kiterjedésű fátlan legelőkön jó 

búbosbanka-védelmi megoldást kínálnak a bontott 

téglából is percek alatt kialakítható fészekházikók. 



Mesterségesodú-fa "D"/búbosbankaodúkkal (lent középen és 

kétoldalt) és "D"/segerélyodúval (fent középen) 





Köszönjük a figyelmet! 


