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Fiókák lakják a templomtornyot

Őrszemként tornyosul a vidék fölé az
egerági római katolikus templom. A 12
méter magas torony több tíz kilométerről
szólongatja a hazafelé tartót, tájékozódási pontja a megfáradt vándornak. Első
látásra úgy tűnik mintha lakatlan lenne a
torony, ez azonban koránt sincsen így.
Amikor nem szólnak a harangok az éj
leple alatt kezdődik az élet, macska és
gyöngybaglyok indulnak vadászni és ide
térnek vissza a költőládába fiókáikhoz. A
Magyar Madártani Egyesület az egyház
beleegyezésével 2001 októberében helyezett ki költőládát az egerági templomba, azzal a céllal, hogy segítsék a madarak költését és meg tudják figyelni a szaporulatot. Egy évvel később egy gyöngybagoly pár már el is foglalta a fészket,
akkor 2002-ben négy, 2003-ban pedig 6
fióka repült ki a ládából. A költési adatokról Bank László a Magyar Madártani
Egyesület Baranya megyei csoportjának
irodavezetője számolt be. Kérdésünkre

elmondta: 2001 óta minden évben volt
szaporulat a költőládában, sőt voltak
olyan évek, amikor két fészekalj is kirepült. 2009-ben pedig már nem csak
gyöngybaglyot, hanem macskabaglyot is
megfigyeltek. 2014-ben 3 macskabagoly
fiókát gyűrűzött az egyesület. Minden
évben az öreg madarak maradnak. Ők
ragaszkodnak a költési helyhez, a fiókák
pedig szétszóródnak. Nem ritka, hogy
Csehország vagy épp Horvátország területén fognak be Baranyában akár éppen
Egerágon kelt gyöngybaglyot. A gyöngybagoly fokozottan védett éjszakai ragadozó madarunk, természetvédelmi eszmei
értéke 100.000 Ft. Legnagyobb ellensége
az időjárás. Magyarországi fészkelő állománya a hideg, havas teleken drasztikusan megfogyatkozik. A zord időjárás miatt a madarak nem találnak táplálékot. A
pockok lent maradnak a hó alatt, az állomány jelentős része pedig éhen pusztul,
mondja Bank László. A macskabagoly

jóval szívósabb madár. Jobban alkalmazkodik a hideghez. Bank László elmondta
az egyetlen dolog amit tehetünk, hogy
településünkön még jó néhány évtizedig
hallható legyen a jellegzetes huhogás, ha
nem zavarjuk el a padlásunkra, melléképületünkbe költöző hasznos ragadozót,
és odafigyelünk, hogy a madarak nehogy
beleragadjanak a rágcsálóknak kitett
csapdákba. Hiszen ma már sajnos nem
igaz, hogy minden templomtoronyban
lakik bagoly. A felújítások miatt sok
tornyot lezártak, így nem tudnak hol költeni a madarak. Baranya templomtornyaiban jelenleg 159 költőláda van. A program 1987-es kezdete óta már 4191
gyöngybagolyfióka (1026 költés) és 603
macskabagolyfióka (243 költés) repült ki
ezekből a fészkekből. Reméljük az
egerági templomtorony is még jó néhány évtizedig menedéket jelent majd
ezeknek a hazánkban és egész Európában
emberi településekhez kötődő csodálatos
ragadozóknak.

