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Afrikai expedíció a 
titokzatos lappantyú nyomában

A challenging quest for the mythical Caprimulgus solala
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EWNHS

6 éve dolgozunk azon modern eszközökkel, hogy minél több 
információt összegyűjthessünk a lappantyúkról. 2015 januárjában 
tudományos expedícióra indulunk Etiópiába, a Nechisar Nemzeti 

Parkba, hogy megtaláljuk Caprimulgus solalat, azt a lappantyúfajt, 
aminek élő egyedét még senki nem látta.

Először is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki eddig 
hozzájárult a projekthez.

Ebben a kiadványban mutatjuk be a 2015-ben esedékes 
expedíciónkat a Nechisar Nemzeti Parkba. A kutatás résztvevőinek 

bemutatását terveink és a várt eredmények ismertetése követi.
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Kutatócsapat1
Ruben 12 éves kora óta érdeklődik a lappantyúk élete 

iránt. 2010-ben kezdte önálló kutatását Eddy Ulenaersszel 
Belgiumban. Mester diplomáját a Leuveni Egyetemen 

szerezte, dolgozatát a lappantyúk élőhelyhasználatának 
rádiótelemetriás vizsgálatából írta. Jelenleg a Hasselt 

Egyetem PhD hallgatójaként a lappantyúk ökológiájával 
foglalkozik. Legnagyobb álma válik valóra az expedíció 
által, hogy kutathatja a Caprimulgus solalat Etiópiában.

Ruben Evens (1987. 02. 03.)
Biológus – ornitológus | PhD hallgató, Hasselt Egyetem, Belgium
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Eddy Ulenaers (1965. 08. 30.)
Lappantyúkutató | Erdész, Agency for Nature and Forest (Belgium)

Zsófi fiatal kora óta madarászik. 2008-ban csatlakozott 
a Kiskunsági Nemzeti Park lappantyúkutatási 

programjához, mely elsősorban a faj élőhelyét 
és vonulását vizsgálja. BSc diplomáját vadgazda 
mérnökként szerezte a Szent István Egyetemen, 

dolgozatát a lappantyú élőhelyválasztásáról írta. 
2013 óta a magyarországi lappantyúkutatás egyik 

vezetője. 2015-ben diplomázik a Szent István Egyetem 
környezetgazdálkodási agrármérnök mesterképzésén. 

Zsófi képességei szintén fontosak a csapat számára, 
hisz jól ismeri a lappantyúkat és környezetgazdálkodási 
agrármérnök hallgatóként sokat tud a mezőgazdasággal 

kapcsolatos környezeti hatásokról is.

Gallai Zsófia (1991. 03. 28.)
Vadgazda mérnök – madarász | Környezetgazdálkodási 

agrármérnök hallgató, Szent István Egyetem

Eddy már 25 éve foglalkozik lappantyúkkal, első-
sorban az állományuk vizsgálatával. 2010-ben az ő 
közreműködésével kezdődött meg Limburgban (Bel-
gium) az a lappantyúkutatási program, mely ma is fut. 
Jelenleg erdészként dolgozik az egyik kiemelt kutatási 
területükön Hechtel-Ekselben. Jó szervezőkészsége, 
tapasztalata és a lappantyúkról szerzett komplex tu-
dása a csapat hasznos tagjává teszi.
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Frederik Thoelen (1985. 09. 24.)
Biológus – zoológus | Biológus, Nature Help Centre 
(Opglabeek, Belgium)

Frederick gyermekkora óta a vadvilág szerelmese. 2007-
ben végzett az Antwerpeni Egyetem biológus képzésén, 
azóta biológusként dolgozik a Nature Help Centre-
ben, illetve a Bajbajutott állatok („Dieren in Nesten”) 
című belga TV műsor vezetője. A műsor keretein belül 
expedíciót indított, hogy megtalálja a Big 5-ot Európában. 
Zoológusként bízik abban, hogy több fajt is felfedez ennek 
az egyedülálló expedíciónak köszönhetően.

Frank 2005-ben végzett az Antwerpeni Egyetem bio-
lógus képzésén, majd 2009-ben megalapította a „De 

Kijkhut” („Digitális les”) nevű céget. Küldetésének 
tekinti, hogy meggyőzze az embereket a saját környe-
zetük szépségéről és közelségéről. Kiválóan ért a spe-
ciális filmes technikákhoz, mint például a time-lapse, 

a nagysebességű felvételek készítéséhez, valamint 
a makró-és teleobjektíves fényképezéshez.  2012 és 
2013 között Frank volt a “Wild van Dieren” (Bajbaju-

tott állatok) című belga televízió műsor vezetője.

Frank Resseler (1981. 12. 02.)
Biológus – rovarász | Természetfilmes, „De Kijkhut”
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Doortje Theunissen (1988. 08. 26.)
Biológus – statisztikus | Mesterszakos hallgató, Hasselt Egyetem

Doortje 2012-ben, biológus alapképzése során 
csatlakozott a belga lappantyúkutató csapathoz. 
Szakdolgozatában a lappantyú zsákmányának tér- 
és időbeli eloszlását vizsgálta Hechtel-Ekselben. 
Tanulmányait a Hasselt Egyetem statisztikus 
képzésén folytatta, ahol 2015 őszén fog végezni. A 
lappanytúkról, azok táplálkozási szokásairól gyűjtött 
tudása, valamint a környezeti statisztikákban szerzett 
szakértelme izgalmasabbá teszi a csapatot. 

Michielt gyerekkora óta lenyűgözi a természet, ezért 
biológusként tanult az Antwerpeni Egyetemen. 2013 

óta biológusként dolgozik a Nature Rescue Centre-
ben Opglabeek városában (Belgium). A madarak 

iránti szenvedélye mellett molyok monitorozásával 
foglalkozik. Feltehetően kevéssé ismert fajcsoportot 

alkotnak a molyok a Nechisar Nemzeti Parkban, 
így a csapatnak szüksége lesz Michielre. A Nature 

Rescue Centre herpetológiai csoportjának a vezetője. 
Az egzotikus hüllők határozásában, gondozásában 
szerzett tapasztala által lehetőségünk van ennek a 

fajcsoportnak a vizsgálatára is.

Michiel Aerts (1989. 04. 20.)
Biológus – Állatgondozó, Nature Rescue Centre, Opglabbeek (Belgium)
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Projektleírás2

Több olyan faj ismert, melynek mindössze egy egyedét tudták eddig megfigyelni, viszont 
kizárólag egy olyan faj van, a Caprimulgus solala, aminek létezését „csak egy szárny” 

bizonyítja. Tudományos neve is innen ered, hisz a solala jelentése „csak egy szárny”. Ez az 
a madár, amit még senki sem látott élve. A Caprimulgus solala lehet a világ legrejtélyesebb 

madárfaja, ugyanis az 1990-es elütött példány óta senki sem látta még a faj élő egyedét. 
Ennek ellenére feltehetően rendszeresen fészkel a Nechisar Nemzeti Parkban (Etiópia). 

„15 évvel ezelőtt, 12 éves koromban, arról ábrándoztam, hogy összekapcsolhassam  
a lappantyúk iránti érdeklődésemet a tudománnyal. És most, lappantyúkutatóként 
teljesült az álmom. Együttműködve más kutatókkal, képzett madarászokkal, a szárny 

megtalálóival és a BirdLife International helyi szervezetével, az expedíció előkészületein 
dolgozunk. A speciális felszerelések, szakértelem, helyi ismeretek és az együttműködés 

az, ami segíthet 25 év után újra megtalálni ezt a fajt. Korábbi tapasztalatainkra alapozva 
úgy gondoljuk, hogy nagy esélyünk van a küldetés teljesítésére!” (Ruben Evens)

Eredményeink jelentős hatással lesznek a nemzetközi tudományos életre, ugyanis 
mi lehetünk az elsők akik megfigyelhetik, megfoghatják és követhetik a Caprimulgus 
solalat, illetve rokonfajait rádiótelemetriával és GPS jeladók segítségével. Ezen felül 

megpróbálunk fényképeket, videó- és hangfelvételeket készíteni erről a titokzatos 
fajról. Mindennapos munkánk része lesz a vonuló madárfajok vizsgálata a Nechisar 

fennsíkon, ami hozzájárul az európai kutatások előrehaladásához, valamint részletes 
emlős-, madár- és gerinctelenfelmérést is végzünk majd.

„A madár, amit még senki sem látott élve!”
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A Nechisar Nemzeti Park Etiópiában, a Nagy-
Hasadékvölgyben található. A nemzeti parkot az IUCN 

Afrika egyik utolsó érintetlen természeti területeként írja le 
(IUCN/UNEP 1986a). Itt található a vörös tehénantilop egy 
veszélyeztetett alfaja, a Swayne-tehénantilop (Alcelaphus 

buselaphus swaynei) és azt feltételezik, hogy a nemzeti 
park ad otthont a világ legrejtélyesebb madárfajának, a 

Caprimulgus solalanak. A 1.108-1.650 méter tengerszint 
feletti magasságon fekvő Nechisar Nemzeti Park 

75.200 hektáros. A park középső területén található 
buckás gyepeken elszórtan csupasz sziklák és bokros 

élőhelyek találhatók. Ezeket a területeket a talajvíz 
táplálta, kis erdőkkel és kiterjedt bokros területekkel 
szegélyezett két fő folyó (a Sermale és a Kulfo) fogja 

közre, ami elszigeteli ezeket más hasonló típusú 
élőhelyektől. A nemzeti park területét kizárólag 

tudományos és rekreációs célból lehet használni 
(Duckworth et al. 1992). Arba Minch városa (Észak-Omo 

központja) a nemzeti park nyugati szélén fekszik.

„Afrika egyik utolsó érintetlen természeti területe”

Indri Myneur Google Maps

Google Maps

2014 márciusában állította össze az expedíció tervét 
Nigel Collar (Birdlife International), Yilma Deleleng 
Abebe (Ethiopian Wildlife & Natural History Society), 
Paul Donald & Roger Safford (a Caprimulgus solala 
szárnyának megtalálói), Prof. Dr. Tom Artois, Prof. Dr. Luc 
Lens (Hasselt Egyetem, Ghent Egyetem) és Ruben Evens.

A Nechisar Nemzeti Park látogatása az esős évszakban a 
járhatatlan utak miatt nem lehetséges, így a december 
és február közötti időszak a legalkalmasabb az 
expedícióra (az adatokat az Agric Office – Arba Minch 
szolgáltatta). Ennél is fontosabb kiemelni, hogy eddig 
semmiféle információ nem áll a rendelkezésünkre a faj 
elterjedését illetően. Az egyetlen bizonyító példányát a 
Caprimulgus solalanak 1990. szeptember 3-án találták 
elütve, és egy másik egyedét 2009 áprilisában láthatták, 
de a megfelelő mennyiségű és minőségű bizonyító 
adat hiányában nem hitelesítették a megfigyelést. 
Mindazonáltal valószínűleg állandó madárfaja a nemzeti 
parknak. A meteorológiai- és a Caprimulgus solalaval 
kapcsolatos információk ismeretében úgy határoztunk, 
hogy az expedíció időtartama 2015. január 5-től 
feburár 2-ig tartson.

„Összeállt a kutatócsapat 
lappantyúkutatókból, madarászokból, 

zoológusokból, rovarászokból és egy 
környezetstatisztika szakértőből”
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A felkészülés során feldolgoztuk a területre vonatkozó 
fajlistákat, illetve Ruben és Eddy a tervureni 
(Belgium) Afrika Múzeum lappantyú gyűjteményét is 
tanulmányozta. Októberben Ruben, Eddy, Paul Donald, 
Roger Safford, Nigel Collar és Robert Prys a Tring 
Natural History Museumban található Caprimulgus 
solala szárnyat, valamint az egyéb, ott előforduló 
lappantyú fajokat (Antrostomus saturatus, Eurostopodus 
argus, Macrodipteryx longipennis, Caprimulgus 
donaldsoni, C. clarus,  C. tristigma, C. nubicus, C. 
inornatus, C. europaeus, C. aegyptius, C. poliocephalus) 
fogják vizsgálni és elsajátítani a mérési protokollt az 
ott töltött két nap alatt.

A vizsgálati terület kijelölése során elsősorban azokra 
a területekre koncentrálunk, amelyek potenciális 
Caprimulgus solala észelésipontok lehetnek, figyelembe 
véve: 1) a helyszínt, ahol az elütött példányt találták 
1990-ben, 2) Per Smitterberg által meghatározott 
lappantyú-megfigyelési pontokat, 3) a 2009-es 
feltételezett Caprimulgus solala megfigyelési pontot.

„Úgy határoztunk, hogy az 
expedíció időtartama 2015. 
január 5-től feburár 2-ig 
tartson”

A vizsgálatot a Nechisar Fennsíkon transzektek mentén (földutak, bokros 
élőhelyek) fogjuk éjszakánként végezni. Lappantyúkutatóktól (Per 

Smitterberg, H.D. Jackson és a kinti partnerek) kapott információink szerint 
a földutakon a leggyakoribb a lappantyúk megfigyelése. A madarak 

befogására a szalonkákra kifejlesztett borítóhálós technikát alkalmazzuk. Egy 
erős fényű lámpával megvilágítjuk a földön ülő madarat, majd egy 1 m2-es 

hálót borítunk rá. Már öt éve alkalmazzuk ezt a módszert, Spanyolországban 
a rozsdásnyakú lappantyú (Caprimulgus ruficollis), Magyarországon pedig az 

európai lappantyú (Caprimulgus europaeus) befogásánál.

A megfogott lappantyúkat meghatározzuk, meggyűrűzzük, a korábban 
kialakított protokoll alapján elvégezzük rajtuk a szükséges méréseket, 
részletes fotókat készítünk a szárnyakról, a farokról és a fejről. Minden 

madártól DNS mintát veszünk (testtollak) a genetikai vizsgálatokhoz. Egyes 
egyedekre rádiótelemetriás adót helyezünk fel, hogy megismerhessük 

a viselkedésüket, mozgásukat. Napközben követni fogjuk őket, hogy 
feltérképezhessük a nappalozó helyeket és ez alapján mikroélőhely-

vizsgálatokat végezhessünk, ezzel is segítve a faj védelmét.

„A fő célunk, hogy megtaláljuk a Caprimulgus solalat”

© Roger Stafford
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A Nechisar síkság és a környező bokros élőhelyek madárvilágának 
átfogó vizsgálatát fogjuk elvégezni. A terepi munka és madárfogás 

során érdekes, Palearktikus- és Afrotropikus elterjedésű fajokkal egyaránt 
találkozhatunk, így egy részletes fajlista fog összeállni a Nechisar Nemzeti 

Parkra nézve. A pacsirtafajok megfigyelése életmódjukból fakadóan 
nagyon nehéz, mivel sokat tartózkodnak a fűben, illetve meghatározásuk 

is bonyolult terepen, így a függyönyhálózás során kiemelt figyelmet 
fogunk fordítani ezeknek a fajoknak a megfogására. Ritka pacsirtafajok a 
Friedmann’s Lark (Mirafra pulpa), a Masked lark (Spizocorys personata) és 

a White-tailed Lark (Mirafra albicauda), ami Etiópiában kizárólag itt fordul 
elő, de legérdekesebb megfigyelésünk a fokozottan veszélyeztetett 

Liben lark (Heteromirafra sidamoensis) észlelése lenne.

„Legérdekesebb megfigyelésünk a 
Heteromirafra sidamoensis észlelése lenne”

„…csak 12 egyedre becsülik az állományt”

A Swayne-tehénantilop (Alcelaphus buselaphus swaynei) állományváltozása, 
élőhelyi igénye alig ismert annak ellenére, hogy fokozottan veszélyeztetett alfaja 
a vörös tehénantilopnak. 1974-ben 110 egyedet telepítettek be a nemzeti parkba, 
de mára már csak 12 egyedre becsülik az állományt. A Swayne-tehénantilopok 
9 és 11, valamint 15 és 17 óra között aktívak, ekkor könnyen megfigyelhetőek, 
így vonalas transzekt vizsgálattal próbáljuk az állományt felmérni. Minden 
állatcsoportra nézve sztenderd módon rögzítjük a megfigyeléseket (helyszín, idő, 
ivar, kor, nem), az állatok viselkedését, valamint az élőhelyüket.
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Eszközök

Eredmények3és
Ami már rendelkezésünkre áll:
• Telinga parabola mikrofon és Marantz PMD 661 MKII. Ezek segítségével fogjuk elkészíteni a 
hangfelvételeket, kiemelt figyelmet fordítva a lappantyú fajokra,
• Kameracsapdák segítségével fogjuk követni a rejtett életmódú állatok életét, ez 
remélhetőleg segít a Caprimulgus solala megfigyelésében is.
• Rádiótelemetriás- és GPS jeladók, melyekkel a lappantyúkat fogjuk követni

Az expedíció megvalósításához és zavartalan lebonyolításához további támogatásra van 
szükségünk. A támogatás minden mértékét és formáját – mind anyagi, mind természetbeni 
megvalósulását – szívesen fogadjuk.

„További felszerelésekre van szükségünk”
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fotók: www.tracingnature.comfotó: Gallai Zsófia

A lappantyú 
területhasználatának vizsgálata 

térinformatikai eszközökkel
Gallai Zsófia1,2, Markolt Ferenc1, NéMeth Ákos2, SZeMethy lászló1

 
 1 Szent istván egyetem, Vadvilág Megõrzési intézet, 2 kiskunsági Madárvédelmi egyesület , h-6000 kecskemét, Mészöly Gyula út 6.; zsofi@gallai.hu

(Caprimulgus europaeus) 

Bevezetés
A lappantyú (Caprimulgus europaeus) hazánk rendszeresen fészkelõ védett, Natura 2000 jelölõ madárfaja. 

Európai állománya folyamatosan csökken. Territóriumát jellegzetes pirregõ énekével jelöli ki, ilyenkor kima-

gasló pontokra, ágakra (ún. éneklõfa) ül (HARASZTHY 1998). Éppen ezért jó eszköze az állomány felmérésé-

nek az akusztikus monitoring. Az éneklõfák által közbezárt területen történik a párválasztás, a szaporodás és 

a fészkelés is (LACK 1932). 2011-es vizsgáltok szerint az éneklõfa kiválasztásakor meghatározó szerepe van 

a fás szárú vegetáció mennyiségének és szerkezetének. A nagyon nyílt területeket, illetve azokat, ahol zárt 

erdõállományok vannak, elkerüli (GALLAI et al. 2012).

Vizsgálataink célja megtudni, hogy a fás szárú vegetáció struktúrájának jellemzõi befolyásolják a hím lappan-

tyúk éneklésre használt helyének kiválasztását?

Módszertan 
Vizsgálatainkat a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kolon-tavi törzsterületén végeztük egy 230 hektá-

ros mintaterületen. A méréseket egy 2009-ben készült orthofotón végeztük. Az éneklõ fákat használtuk az 

élõhelyhasználat indikátoraként. Felmérésünket 2011 és 2012 nyarán végeztük hajnalban és szürkületkor.  

Az így felvett 55 pont és ehhez további 55 véletlenszerû elhelyezkedésû kontrollpont 25 m sugarú puffer  

zónájában (1963,5 m2) vizsgáltuk a fás szárú vegetáció struktúrájának hatását.

Vizsgált tényezõk
• erdõsültség (m2): a vizsgált körökön belüli fás szárú vegetáció összterülete

• foltok mérete (m2): a vizsgált körökön belül található erdõfoltok területei

• szegélyek hossza (m): a vizsgált körökön belüli erdõfoltok összes szegélyhossza

• folt-index (m/m2): teljes szegélyhossz és teljes erdõborítás hányadosa

Statisztikai vizsgálatok: Chi2 homogenitás vizsgálat és Bonferroni Z-teszttel kiegészített Ivlev-féle élõhely-

preferencia index.

Eredmények  
A korábbi vizsgálatainkkal (GALLAI et al. 2012) összehasonlítva láthatjuk, hogy a fásszárú vegetáció folyama-

tosan záródik. Eredményeink rámutattak, hogy a lappantyú élõhely-választásában kimutatható jelentõsége 

van a fásszárú növényzet mennyiségének és szerkezetének. Kedvezõ a madarak számára a mozaikos, kis fa-

csoportokból álló élõhely. A lappantyúk elkerülik azokat az élõhelyeket, ahol nagyméretû, egybefüggõ zárt 

vagy nyitott foltok vannak jelen, vagy nagyon rövid a szegélyhosszúság.

Elkerülést mutattunk ki azoknak a területek irányába, ahol a fás szárú vegetációval borított terület kevesebb 

volt, mint 393 m2 (I= -0,84; p>0,05). A madarak preferálták azokat a vizsgálati köröket, ahol 786-1179 m2 

(I=0,65; p<0,05) erdõvel borított terület található.

12,5-100 m2 közötti foltokra enyhe elkerülést, míg az ennél nagyobb foltokra preferenciát mutatott a statisz-

tika. A 2011-es vizsgálatokkal összevetve láthatjuk, hogy a preferencia eltolódott a nagyobb foltok irányába. 

Ez a fásszárú vegetáció megváltozására vezethetõ vissza.

A szegélyhosszok esetében az tûnt kedvezõnek, ha legalább 244 méter hosszúak. 

A preferencia vizsgálat kimutatta, hogy azokat a területeket, ahol a folt-index értéke alacsony (0,0164 m/m2 

alatti I= -0,227, p<0,05) – vagyis azokat, ahol magas a körben az erdõ aránya a tisztáshoz képest –, elkerülik 

a lappantyúk. Nagyon erõteljes elkerülést tapasztaltam a legnagyobb kategóriával (>0,364 m/m2) szemben 

(I= -0,69, p<0,05). Ezek a területek jellemzõen nyíltak, kevés fás vegetációval.

Következtetések, javaslatok
• Az élõhely kiválasztásában jelentõsége van a fásszárú vegetáció szerkezetének és mennyiségének.

• A nyílt élõhelyek folyamatosan záródnak, ami hosszútávon jelentõsen befolyásolni fogja a lappantyúk 

élõhelyválasztását.
• Fent kell tartani a természetes élõhely szerkezetet, megakadályozzuk ott a nyílt területek záródását.

• További vizsgálatokat készítése a fészek környezetében is.

• Ajánlás készítése a késõbbi tájátalakítási munkálatokhoz,  hogy a lappantyú állománya hosszú távon stabil 

maradhasson.
Felhasznált irodalom:

• Gallai Zs., Markolt F., Szemethy L., Németh Á. (2012): Habitat use of Nightjar (Caprimulgus europaeus) in the Kolon-lake core area of the Kiskunság National Park. 

Poszter. 4th International Eurasian Ornithology Congress. Hungary-Baja, 2012. április 12-15.
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Támogatónknak megjelenési lehetőséget biztosítunk:

• a projekt honlapján és Facebook oldalán,
• kiadványainkban,
• a programról készülő filmben,
• sajtóközleményeinkben,
• gépjárműveinken,
• a résztvevők formaruháján.

A madarak életét bemutató információkat a 
Támogatók saját honlapjaikon is megjeleníthetik.

Ha úgy gondolja, tudja támogatni az expedíciónkat, 
keressen a zsofi@gallai.hu email címen.

„Rengeteg publikációra számítunk” Hivatkozások:

• Duckworth, J. W. A Survey of Nechisar National Park, Ethiopia : Report of 
the Cambridge Ethiopia Ground-water Forest Expedition 1990. Cambridge: 
International Council for Bird Preservation, 1992.

• Kumssa, T. & Bekele, A. (2008) Population status and structure of the 
endangered Swayne's hartebeest Alcelaphus buselapus swaynei in Senkele 
Swayne's Heartebeast Sanctuary, Ethiopia. Act. Zool. Sinica 54, 569--575.

• Jackson, H.D. 2000. A new key to the identification of the Afrotropical 
nightjars (Caprimulgidae). Ostrich 71 (3&4): 371-379.

Média:
• Dokumentumfilm a lappantyúkutatásról: https://www.youtube.com/

watch?v=pQ5hz7GWLUE
• A Belga Televízió “Wild van Dieren” című 3 részes műsorának első epizódja: 

http://vtm.be/wild-van-dieren/de-mysterieuze-nachtzwaluw-is-gevangen

Kapcsolat:

Gallai Zsófia
vadgazda mérnök - madarász

+36.20.772.76.12
zsofi@gallai.hu
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