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wyprawy ornitologiczne

Je sien ne w´ drów ki ˝u ra wi
na W´ grzechMo ni ca Brad bu ry

W licz nych ar ty ku ∏ach i re por ta ̋ ach opi sy wa ne sà je sien ne w´ drów ki ˝u ra -
wi ze Szwe cji, przez Niem cy i Fran cj´, a˝ do hisz paƒ skiej Es tre ma du ry. Sto sun ko wo
nie zna na jest, za to tak sa mo wa˝ na, tra sa w´ drów ki prze bie ga jà ca z Eu ro py pó∏ noc -
no- wschod niej, przez W´ gry, do wschod nie go re jo nu Mo rza Âród ziem ne go. ˚u ra -
wie, któ re mi gru jà przez W´ gry, po cho dzà z Fin lan dii, kra jów nad ba∏ tyc kich oraz Ro -
sji. Do ∏à czaç si´ do nich mo gà tak ̋ e po je dyn cze pta ki z Pol ski.
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NNad ob sza rem W´ gier pta ki w´ dru -
jà ko ry ta rzem po wietrz nym, o sze ro -
ko Êci ok. 50-70 km, le ̋ à cym mi´ -

dzy rze kà Ci sà na za cho dzie a gra ni cà ru muƒ -
skà na wscho dzie. Naj wi´k sze kon cen tra -
cje pta ków ma jà miej sce w paê dzier ni ku i li sto -
pa dzie. W ro ku 2006, w cià gu trzech ty go -
dni paê dzier ni ka, na li czo no ich 60 tys. Licz -
ba pta ków od po czy wa jà cych w cza sie wio sen -
nej w´ drów ki (w mar cu) jest z ko lei znacz -
nie ni˝ sza.

Naj wa˝ niej szym, z ca ∏à pew no Êcià, miej -
scem od po czyn ku ˝u ra wi jest Pusz ta Hor to ba -
gy. Po zo sta jà one tam tak d∏u go, jak d∏u -
go brak przy mroz ków przy grun to wych po -
zwa la na po bie ra nie po kar mu.

Pod ko niec paê dzier ni ka wy bra -
∏am si´ wi´c w dro g´, by prze ̋ yç spo tka -
nie z tà wy jàt ko wà na tu rà.

Wy na j´ ∏am let ni do mek w Be rekfürdö, ma -
∏ej wio sce na obrze ̋ ach Par ku Na ro do we -
go Hor to ba gy, któ ra od pó∏ no cy gra ni czy z Par -
kiem Hor to ba gy a od po ∏u dnia z Par -
kiem Körös Ma ros (s∏yn nym dzi´ ki dro -
piom). Ko lej nà za le tà tej wsi, w któ rej znaj du -
jà si´ tak ̋ e licz ne ho te le, sà êró d∏a ter mal -
ne, któ rych wo da, o tem pe ra tu rze 38°C, za -
ch´ ca do kà pie li i re lak su w licz nych ba se nach.

˚u ra wie dzieƒ sp´ dza jà na po lach i ∏à -
kach w po szu ki wa niu po kar mu. Wie le te re -
nów w ob r´ bie Par ku Na ro do we go ob j´ -

tych jest za ka zem wst´ pu, a pta ki sà sto sun ko -
wo p∏o chli we, dla te go po le cam ob ser wo wa -
nie oraz fo to gra fo wa nie ich z sa mo cho du. Do -
bre do ob ser wa cji miej sca zna la z∏am na, cz´ -
Êcio wo bar dzo z∏ej ja ko Êci, dro dze pro wa dzà -
cej z Ti szaörs do Koc suj fa lu przez Na gy -
van. Tak ̋ e dro ga z Egy ek do Ti szac se -
ge, a stam tàd do Bal ma zu jva ros, po ka za ∏a set -
ki ˝u ra wi.

Naj bar dziej spek ta ku lar ny po kaz mia -
∏am oka zj´ ob ser wo waç wie czo rem (na po -
czàt ku li sto pa da zmierz cha oko ∏o 16:30), kie -
dy jak na ko men d´, krót ko po tym jak s∏oƒ -
ce za sz∏o, ty sià ce ˝u ra wi, w sta -

dach po 20-200 pta ków, fa la mi na la ty wa -
∏o na p∏yt kà wo d´ sta wów ryb -
nych, by tam w ukry ciu przed là do wy mi wro -
ga mi sp´ dziç noc. Ten „na lot” trwa∏ oko ∏o go -
dzi ny i by∏ kon ty nu owa ny tak ̋ e po za pad ni´ -
ciu zmro ku, a cha rak te ry stycz ny klan -
gor by∏ s∏y sza ny z od le g∏o Êci wi´k szej ni˝ ki lo -
metr.

Wy Êmie ni te miej sce do ob ser wa cji te -
go co wie czor ne go spek ta klu znaj du -
je si´ na naj bar dziej na pó∏ noc po ∏o ̋ o nym je -
zio rze gru py sta wów ryb nych, zwa nych Hor -
to ba gy Ha la sto, wska za nych zna ka mi dro go -
wy mi z dro gi kra jo wej 33, mi´ dzy Ti -

Klucze i ca∏e stada ˝urawi to element jesiennego krajobrazu Hortobagy.

Krajobraz Hortobagy z typowà studnià z ˝urawiem.



szafüred a Hor to ba gy. Je dy nà wa dà jestko -
niecz noÊç wy ko na nia oko ∏o 90-mi nu to we -
go mar szu do chat ki, z któ rej do sko na le wi -
daç p∏yt kie je zio ro. 

Po dro dze do te go miej sca mi ja si´ wie -
le wie˝ ob ser wa cyj nych ofe ru jà cych wi -
dok na in ne, g∏´b sze sta wy, na któ rych cz´ -
sto prze sia du jà licz ne kacz ki i g´ si. O tej po -
rze ro ku wÊród ka czek do mi no wa ∏y krzy -
˝ów ki, a wÊród g´ si g´ ga wy, g´ si bia ∏o czel -
ne oraz zbo ̋ o we.

Ota cza jà ca sta wy Pusz ta w tym
czasie, nie ma zbyt wie lu rzad kich pta -
ków do po ka za nia. Ob ser wo wa ∏am licz ne b∏ot -

nia ki zbo ̋ o we w sto sun ko wo ni skim lo -
cie nad tra wia sty mi ste pa mi. Jesz cze licz niej -
sze by ∏y my szo ∏o wy oraz sro ko sze, wi dy wa -
ne g∏ów nie na ro snà cych w grup kach krze -
wach. Przy ka na ∏ach pro wa dzà cych do sta -
wów ryb nych, w czy stà wo d´, nur ko wa ∏y zi mo -
rod ki, a cza ple si we wy ko rzy sty wa ∏y po zo sta -
∏e ka ∏u ̋ e wo dy do po szu ki wa nia po kar mu. B∏ot -
nia ki sta wo we krà ̋ y ∏y nad sta wa mi, a kor mo ra -
ny sie dzia ∏y na drze wach. Na po lach, oprócz ˝u -
ra wi, po kar mu szu ka ∏y tak ̋ e set ki gaw ro -
nów i wron si wych.

Z ma ∏ych pta ków ob ser wo wa ∏am jesz -
cze dzier lat ki, któ re po je dyn czo spo ty ka -
∏am na par kin gach oraz sta da ma ko làgw i szczy -
g∏ów.

W pobli˝u stawów rybnych, przy kana∏ach (Halasto), mo˝na wypatrzeç zimorodka.

Stawy rybne zwane Hortobagy Halasto to noclegowisko ˝urawi, gdzie wieczorem, 
a˝ do zmierzchu, odbywa si´ wspania∏y spektakl zlatujàcych na noc ptaków.
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In nym in te re su jà cym, a jed no cze Ênie rzad -
kim pta kiem Pusz ty jest drop, któ re go mia -
∏am na dzie j´ zo ba czyç w Par ku Na ro do -
wym Körös Ma ros. Nie da le ko miej sco wo -
Êci De va va nya znaj du je si´ sta cja ho dow li pta -
ków, gdzie umo˝ li wio ne jest ob ser wo wa -
nie ich w za gro dach. Mia ∏am szcz´ Êcie sfo to gra -
fo waç gru p´ 28 dro pi na po lu rze pa -
ku, przy dro dze do Ec seg fa lva, na do da tek z bli -
ska, cho cia˝ dro pie ma jà zwy kle wi´k szy dy -
stans uciecz ki ni˝ ˝u ra wie. 

Od te go mo men tu kon ty nu owa ∏am mo -
jà po dró˝ na po ∏u dnie do Oro sha za i stam -
tàd do Kar do skut w kie run ku Hod me zo va sar -
he ly. Dro ga ta prze bie ga przez pó∏ noc -
nà cz´Êç Par ku Na ro do we go Körös Ma ros, któ -
ra, mo im zda niem, jest naj lep szym miej -
scem do ob ser wa cji pta ków na W´ -
grzech o tej po rze ro ku. Z wy so kiej wie -
˝y mo˝ na ob ser wo waç dwa je zio ra Pusz -
ty, na któ rych oprócz g´ si zbo ̋ o wych oraz bia -
∏o czel nych, gro ma dzi ∏y si´ tak ̋ e g´ si ma -
∏e i rzad kie ber ni kle rdza wo szy je. Po za tym nie -
zli czo ne krzy ̋ ów ki, ro ̋ eƒ ce oraz p∏a sko no -
sy. P∏yt kie, s∏o ne je zio ro przy cià ga ∏o wie czo ra -
mi nie tyl ko ty sià ce ˝u ra wi, ale tak ̋ e bie li -
ki, któ re ̋ y wi ∏y si´ mar twy mi ry ba mi. Na po bli -
skich ste pach, na zie mi, zbie ra ∏y si´ ku li ki wiel -
kie, a po lo wa ∏y b∏ot nia ki zbo ̋ o we. 

W cza sie dro gi po wrot nej do Nie miec za -
trzy ma ∏am si´ nad kil ko ma sta wa mi ryb ny -
mi, na pó∏ noc od Sze ged, któ re za wio d∏y jed -
nak mo je ocze ki wa nia. Po za po je dyn czy mi cza -
pla mi si wy mi ob ser wo wa ∏am tyl ko kor mo ra -
ny i krzy ̋ ów ki.

Bar dziej efek tyw ny by∏ po stój przy Je zio -
rze Ne zy der skim, gdzie, na tzw. „g´ siej gro -
bli”, ob ser wo wa ∏am jesz cze raz z bli ska g´ -
si bia ∏o czel ne oraz ma ∏e. 

Po go da w cza sie tych 10 dni wa ha ∏a si´ mi´ -
dzy ∏a god ny mi tem pe ra tu ra mi w Sze -
ged (15°C), a Ênie giem i mro zem w pierw -
szych dniach po by tu w Hor to ba gy, ale pra -
wie ca ∏y czas by ∏o s∏o necz nie.

Ide al nym cza sem 
p o  d r ó  ̋ o  w a  -
nia na wschód W´ -
gier je sie nià jest, we -
d∏ug in for ma cji miej -
sco wych przy rod ni -
ków, po ∏o wa paê -
dzier ni ka, po nie -
wa˝ cz´ sto jest su -
cha i cie p∏a. Pusz -
ta jed nak jest war -
ta zo ba cze nia o ka˝ -
dej po rze ro ku!

Fot. autorki

G´si bia∏oczelne i ma∏e oraz krzy˝ówki
przy Jeziorze Nyzyderskim.

P∏ytkie, s∏one jezioro w pobli˝u
Kardoskut przyciàga wieczorami nie

tylko tysiàce ˝urawi, ale tak˝e bieliki.

W grupach krzewów mo˝na by∏o obserwowaç srokosze.

Stado ˝urawi ˝erujàce
na polach niedaleko

Kordoskut.

Niedaleko miejscowoÊci Devavanya 
znajduje si´ stacja hodowli dropi.

Stada kaczek 
i g´si w Kardoskut
w pó∏nocnej cz´Êci

Parku Narodowego
Körös Maros.


