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SEGÍTSÉG! MENTSÉK MEG A HATTYÚKAT!

tuk. Igy tettünk azzal a madárral is, mely
néhány napja került be hozzánk a vadmadárkórházba, ahol alapos kivizsgálás,
pár napos megfigyelés, nagy tápértékû táppal és vitaminkeverékkel történt felerõsítés
után egészségesen szabadon engedtük.
Nagyon köszönjük a segítõ telefonokat,
támogatásokat.
Dr. Berkényi Tamás
állatorvos
vadmadarkorhaz.hu
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A fagyok beköszöntével, az elmúlt hetekben egyre több hívást kaptunk a vadmadárkórházban – és más állatvédõ, környezetvédõ szervezetek is – olyan állatszeretõ emberektõl, akik a városi és a Velencetavi bütykös hattyúkért aggódtak.
A telefonálók minden esetben azt
feltételezik, hogy a madarak betegek, ezért
nem tudtak elvándorolni, tehát a megfagyás veszélye leselkedik rájuk, sõt volt,
aki úgy látta, a madarak – élve – a tóba fagytak és kiszabadításukat kérték.
Szerencsére a madarak azonban nem
fagynak bele a tavak vizébe! Sõt, nagy
részük nem is azért maradt itt, mert beteg,
és nem tud elvándorolni. A bütykös hattyúk

egy része nálunk telel át. Elvándorlásuk az
elérhetõ táplálék mennyiségétõl függ. Ha
találnak megfelelõ mennyiségû táplálékot,
akkor maradnak. Amint csökken a táplálék
mennyisége, egy részük elmegy, így az
ittmaradóknak ismét lesz elegendõ táplálékuk. A befagyott vízfelületek is távozásra
késztetik õket. Olyan helyeken gyûlnek
össze nagyobb számban, ahol a víz nem
fagy be. Ennek oka lehet az, hogy az összegyûlt madarak állandó mozgásban tartják a
vizet, így megakadályozzák, hogy befagyjon – erre jó példa az agárdi szabadstrandon most nagy számban található
madarak csoportja. Áttelelhetnek még
vízbefolyásoknál, hõerõmûvek tavaiban,
amelyek nagy hidegben sem fagynak be.
Sokan talán nem tudják, de a madarak
nem feltétlenül messzi tájakra vándorolnak.
Sokszor csak az elsõ be nem fagyott
vízfelületig – például Horvátország – mennek, és hozzánk is érkeznek madarak az
északi területekrõl, például Lengyelországból.
A hattyúk elõfordulása tehát nagymértékben kötõdik a táplálékforráshoz. Ha
segíteni akarjuk õket, akkor a felesleges
befogás, zavarás helyett inkább etetéssel
segíthetjük a madarakat. Táplálékuk vízinövények részeibõl és magvaiból, rovarokból, férgekbõl, kagylókból, apró kétéltûekbõl és halakból áll. Annak ellenére, hogy a
kenyeret nagyon szeretik, inkább magvakat, kukoricát stb. adjunk nekik.
A bütykös hattyú (Cygnus olor) a lúdalakúak (Anseriformes) récefélék (Anatidae)
családjába tartozik.
Végezetül tehát megnyugodhatunk, a
hattyúk nincsenek élet- és fagyveszélyben,
mindazonáltal minden bejelentett madarat
megnézünk, és ha szükséges, segítünk raj-
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