
Tisztelt Vendégeink! 

Ezúton értesítjük a darumegfigyelő túráinkra jelentkező, és jelentkezni szándékozókat egyaránt, 

hogy munkatársaink az elmúlt napokban a madarak több, mint évtizedes megfigyeléseinktől, 

tapasztalatainktól eltérően viselkednek. Ennek hátterében az időjárási viszonyok jelentős 

megváltozása állhat, tekintve, hogy enyhébbek a telek. Az enyhe idő, idén túlzó 

csapadékmennyiséggel is párosult, ez legalább két vonatkozásban van hatással a korábbi 

években megszokott viselkedési mintázatra a hortobágyi darvaknál. 

Az elmúlt hetek túlzottan jelentős csapadéka egyrészt azt eredményezte, hogy a darvak több 

területen szóródtak el (10 fölötti az éjszakázó helyek száma), bár még mindig jelentős több 

ezertől, több tízezerig terjedő egyedszámú éjszakázó helyek vannak így is. Másik jelentős 

eltérés a korábbi évekhez képest, hogy a rendkívüli esőben, a térségben ilyenkor már java 

részben betakarított kukorica jelentős része még lábon áll. A betakarítás elhúzódásának 

következtében hiányzik az átvonuló darvak számára könnyen elérhető, nagy tömegben 

rendelkezésre álló, jelentős energia bevitelt lehetővő tevő táplálék (ui. az elhullatott szemeket 

a tarlókon csipegetik fel, s ez teszi ki táplálékuk jelentős részét a Hortobágyon). A madarak a 

gyepről is be tudják szerezni a szükséges táplálékot, de azt gyanítjuk, hogy ez számukra sokkal 

időigényesebb, fáradságosabb, mint a kukoricatarlón böngészés. 

Megfigyeltük, hogy a madarak az egyre koraibbá váló naplementék ellenére is későn foglalják 

el éjszakázó helyeiket, így a filmekből is ismert látványos behúzás élménye alulmarad a vártnál, 

vagy ritkán el is marad, majd csak valamikor későn este történik meg, amikor – ellentétben az 

emberrel – ők még jól látnak. A madarak ugyanakkor még mindig jelentős számban 

tartózkodnak a térségben, számuk közel 70 ezer példány. 

Arra hívjuk fel figyelmüket, hogy a fenti okok miatt alábbiakra készüljenek fel: 

 a terepi programok során szükséges lesz vízálló cipő, gumicsizma viselése; 

 bár darvakat minden bizonnyal látni és hallani fogunk, de számítani lehet arra, hogy a 

lemenő Nap fényében behúzó madártömegek, illetve az éjszakázó helyükön benn ülő 

madarak látványa egyre bizonytalanabb, helyette sötétben érkeznek meg, ezt 

mérlegelve induljanak el a túrákra és fogalmazzák meg elvárásaikat a részvételt 

illetően; 

 éjszakázó helyről történő hajnali kihúzás pillanatnyilag több látvánnyal kecsegtet, ha 

nem zavarja a látványt a köd; 

  a nemzeti park munkatársai egyaránt megtesznek mindent annak érdekében, hogy a 

lehető legtöbbet hozzanak ki a folyton változó helyzetben, és a lehető legjobb, 

megközelítés szempontjából is vállalható helyszínek folyamatos ellenőrzésével 

próbálják meg kiválasztani az aktuális nap úticélját, de az eredmény előre nem 

garantálható, minden csak utólag válik bizonyossá; 

 vegyék figyelembe, hogy a természet színházában az időjárás és a madarak rendezik a 

„előadást”, mi csak reménykedhetünk, hogy aznap, akkor és ott a hatás nem marad el. 

Felajánljuk, hogy azon érdeklődők, akik már korábban bejelentkeztek valamelyik előttünk 

álló darunéző túránkra, lemondhassák a részvételt, amit kérünk mihamarabb megtenni az 

info@hnp.hu címen, megadva a pontos nevet, azt amivel a foglalás megtörtént, a létszámot és 

a telefonos elérhetőséget, hogy minden kétséget kizáróan tudjuk törölni a nyilvántartásunkból, 

ezzel esetleg másoknak helyet biztosíthassunk – a fenti körülmények ellenére is – a részvételre. 

Megértésüket köszönjük! 
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