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a Korai parlagisas-adatoK
A következőkben a parlagi sas (Aquila heliaca) ál-
lományában, valamint elterjedésében az elmúlt 
120 évben bekövetkezett változások jelentősebb 
adatait foglaljuk össze. Fontosnak tartjuk kiemel-
ni, hogy csak a jelentősebb események általános 
ismertetésére törekszünk, és tudjuk, hogy a súly-
pontos megállapítások érdekében ennél részlete-
sebb elemzésre lenne szükség. A 20. század elején 
még egész Európában általános volt, hogy a raga-
dozó madarakat „káros” állatoknak tartották, ezért 
kifejezetten ajánlották irtásukat. Ennek a téves és 
rendkívül káros szemléletnek elsősorban az volt az 
alapja, hogy a „hasznos” vadat, illetve „hasznos” 

énekesmadarakat zsákmányoló ragadozók csak ká-
rosak lehettek. A ragadozó madarak ilyen módon 
való megítélése évszázadok alatt felbecsülhetetlen 
károkat és pusztulást okozott.
A korabeli könyvek szerzői a parlagi sas élőhe-
lyeit részletesen leírták, de állományadatokat nem 
közöltek.
„A rónaságot s alantibb hegyvidéket kedveli� […] 
különösen Titel, Eszék vidékén gyakori� A puszták 
kutágasain őrt álló szárnyas rabló�” (lázár 1874)
„Hazánkban főként a Duna és Tisza környékén fekvő 
nagyobb összefüggő erdőkben gyakori; de leggyak-
rabban fordul elő a Bánságban� – Főként az előhe-
gyek s rónák erdeit lakja� Mint fészkelő észleltetett 

1. ábra: Parlagi sas (Aquila heliaca) fészke, egy fiókával (Bükk, Cserépfalu térsége, 1982. július 8.) (fotó: Bagyura János) /  
Nest of the Eastern Imperial Eagle with one nestling
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a Bánságban, továbbá Veszprémmegyében s a Sze-
rémségben� A Bakonyban többször akadtak fészké-
re�” (lakatos 1882)
„Hazánkban a parlag sas leginkább a Fruska-Gorá- 
ban, úgy a Titeltől délnek terjedő Duna rész lige-
teiben és szigetein, valamint a delibláti homoksiva-
tagon, ritkábban a Bakony- és Vértes-hegységben és 
Erdélyben is fészkel� Fehérmegyében többször lát-
tam – egy ízben négy darabot együtt – a Velen-
czei tó környékén, Lovasberénynél, Csalánál…” 
(cherNel 1899)
„A parlagi sas (Aquilinus heliaca) nem oly veszedel-
mes vadpusztitó ugyan, mint a kőszáli sas, mind-
amellett vadászati szempontból bátran a legkárté-
konyabb orvmadarak közé számithatjuk és még jó, 
hogy manapság már nagyon megcsappant számban 
mutatkozik és az ország déli részén, egykori bő elő-
fordulási helyének gócpontjában is sokkal gyéreb-
ben tünik fel (kimérgezték!), mint hajdan, mikor 
egy-egy terebélyesebb fán fél tucat is delelt� Az Al-
földön ugyan nem mérgezték ki, de azért mégis rit-
kaság számba megy ma már� Elüzte a »kultura« ezt 
is, mint sok más szárnyast� Még az eke fel nem tur-
ta az ősi gyepet s az Alföld térei legnagyobbrészt 
a »puszta« jellegével szakadtak bele a kék végtelen-
ségbe, abban az időben, mondom, ez a nemes ma-
dár is gyakrabban megkereste a puszták kutágasait, 
mert akkor ürge is több volt, mint most, amit annyi-
ra szeretett, hogy lejárt érte a Szlavon-, Szerém- és 
Bosnyák hegyekről csikósoknak, gulyásoknak adni 
vizitet� Abban az időben tehát sokkal ismertebb és 
»népszerübb« is volt, mint ma már s nem egy nótá-
ba foglalata bele a nép szája a puszták sasmadarát, 
dalolva a többek közt hogy:

Kutágasra szállott a sas, 
Engem rózsám ne csalogass!���

Ma már hallgat róla a nóta s azt is kezdik felejte-
ni, hogy valamikor pusztai sas volt a neve� De igy 
csak a pásztorok, meg a csikósok nevezték; a pa-
raszt másképp hivta: neki gémessas, meg határsas 
volt s ma is az még imitt-amott az Alföldön a neve, 
mivelhogy a határhalmok, dombok, »kunhalmok« te-
tejében szokta hosszu elmélkedéseit, delelőjét tarta-
ni, ha a pusztai kutak csupjában nem dangubázhat-
ta által a rőfhosszu órákat…” (lakatos 1910)
„Azonban e mellett az is tény, hogy lent a délvidé-
ken, tehát elterjedési körének gócpontjában, hol ál-
landó fészkelési helye s mindenek dacára még elég 
bő előfordulásuk is van, szenzációs zsiványkodásá-
ról keveset tudnak s tényleg nem is sok vizet zavar 
ottan, ellenkezőleg inkább csak mint hasznos  ürge-
pusztitó tünik fel�” (lakatos 1910)

„Hazánknak leginkább a déli részén honos; az or-
szág északi tájain ritkább� Az Al-Duna, Dráva és 
Száva közti erdőkben költ� Állandó rendes költő 
a Fruska-Gorában, ugy a Titeltől délre terjedő fo-
lyóvidék ligetei és szigetein és a delibláti homoksi-
vatagon� Továbbá, mint fészkelő észleltetett Erdély-
ben és észleltetett a Bakony és Vérteshegységben is� 
Mint pusztai madár feltünik a Hortobágyon, Buga-
con, a szegedi pusztai erdők és nagy marhajárások 
területein is stb�” (lakatos 1910)
„A Parlagi sas a kisebb nagyobb folyókkal átszelt 
síkságok madara, azonban a hegyi erdőkben is ott-
hont talál, ha azoknak közelében jó táplálkozást 
nyújtó síkságok, fennsíkok, vagy széles folyóvöl-
gyek vannak� Keleten a steppéken is odahaza van, 
itt pusztai madár, viszont pl� Erdélyben a közép-
hegységek madara� […] Különösen szereti az olyan 
legelőterűleteket, illetve steppéket, s az ilyen terűle-
tek melletti hegyvidékeket, ahol sok az Ürge és Hö-
rcsög�” (Nagy 1943)
Figyelembe véve a parlagi sas korabeli elterjedésé-
vel és élőhelyével kapcsolatos leírásokat, a zsákmá-
nyállatok feltételezett előfordulását, a lőjegyzékek, 
valamint az egyéb publikációk adatait, a 20. század 
kezdetén ( jelenlegi határainkon belül) a faj állomá-
nyát akár több száz párra is becsülhetjük. Viszont 
az azt követő évtizedekben a különböző veszélyez-
tető tényezők hatására – amelyek közül legjelen-
tősebb a mérgezés lehetett – a parlagisas-állomány 
drasztikusan lecsökkent.

az első országos ragadozóMadár-felMérés 
(1949–1950)
A nappali-ragadozómadarak állományainak első 
felmérését a 20. század közepén szervezték meg ha-
zánkban, ennek során elsősorban a ritka fajokkal 
kapcsolatos adatokat gyűjtötték össze. A Magyar 
Állami Erdőgazdasági Üzemek Igazgatóságának 
Vadászati Osztálya 1949 tavaszán kiadott rendele-
te az állami területekre kötelezően előírta a raga-
dozómadár-fészkek felmérését. Összesen 79 beje-
lentést kaptak, amelyeket Bástyai Lóránt és Pátkai 
Imre dolgozott fel. A szervezőknek – a korabeli le-
hetőségeket figyelembe véve – valamennyi fészket 
nem volt lehetőségük felkeresni, de a ritka fajok 
fészkeinek egy részét ellenőrizték. A publikációban 
látható térkép alapján a parlagi sas országos állo-
mányát mindössze öt párra becsülték. A Vértesben 
egy, a Budai-hegységben (Telki térségében) egy, 
a Bükkben egy, a Zempléni-hegységben pedig két 
párat ismertek (pátkai 1954). Bizonyára volt számos 
olyan pár, amelyet nem sikerült felderíteniük, de 
lényegesen több biztosan nem lehetett. Ugyanakkor 
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ezek az adatok a faj hazai elterjedéséről fontos in-
formációt szolgáltatnak. Különösen érdekes, hogy 
a fajok döntő többségét hegyvidéken vagy össze-
függő erdős területeken találták meg. Mi lehetett 
ennek az oka? Szinte biztosra vehető, hogy a sík 
vidéken és a hegyvidéken történt dúvadirtás ha-
tékonyságának a különbsége volt a legjelentősebb 
tényező. Hegyvidéken elsősorban nagyvadra – go-
lyós fegyverrel – vadásztak, ezért ott kevésbé volt 
fontos az apróvadas területeken konkurenciának 
számító ragadozó madarak gyérítése. A sík vidéki, 
apróvadban gazdag területeken az évtizedeken ke-
resztül folytatott rendkívül intenzív dúvadgyérítés 
hatására a ragadozó madarak állománya minimá-
lisra csökkent, a hegyvidéki populációkból pedig 
csak kevés maradt meg (bagyura et al� 2019).

a parlagisas-álloMány feltérKépezése 
(1974–1985)
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület (MME) és az állami természetvédelem cél-
zott és hatékony védelmi erőfeszítéseinek eredmé-
nyeként a parlagi sas hazai fészkelőállománya az 
1980-as évektől kezdve lassan, de folyamatosan 
növekedett.

Nagy valószínűséggel 1985-ben következett be az 
az állapotot, amikor az akkori parlagisas-párok 
mindegyike ismertté vált. Ebben az időszakban 
14 fészkelőpárt ismertünk, ezek kizárólag hegy-
vidéken költöttek (haraszthy & bagyura 1993). 
Időközben sorra létesítették a nemzeti parkokat, 
megnőtt a védett természeti területek száma és ki-
terjedése. Ezzel párhuzamosan a korábban hozott 
természetvédelmi és környezetvédelmi intézkedé-
sek hatására, a korábbihoz képest nagyságrenddel 
lecsökkent a ragadozó madarak mérgezése és le-
lövése az apróvadas területeken. Ennek eredmé-
nyeképpen a hegyvidéki fészkekből kirepült fia-
tal parlagi sasok fokozatosan elfoglalták először 
a hegyvidékekhez közeli, majd a távolabbi sík vi-
déki élőhelyeket.

az első síK vidéKen Költő  
parlagisas-pároK adatai

Kápolna (Heves megye)
Bagyura János 1982. március 6-án Kápolna tér-
ségében, a szántóföldek fölött párban nászrepü-
lő parlagi sasokat figyelt meg. Ugyanott 1989. jú-
nius 11-én – egy félig kiszáradt nemes nyáron 

2. ábra: Parlagi sas (Aquila heliaca) fészke sík vidéken, akácfán (Kápolna térsége, 1990) (fotó: Bagyura János) /  
Nest of the Eastern Imperial Eagle in lowlands, on Black Locust
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(Populus ×) – egy lakott parlagisas-fészket talált, 
amelyből két fiatal sikeresen kirepült. A költő ma-
darak zavarásának elkerülése érdekében a fiókákat 
nem gyűrűztük meg. A fészek többéves lehetett, 
ezért feltételezhető, hogy ugyanebben a fészekben 
már a korábbi években is költhettek parlagi sasok. 
Feltételezésünket egy helyi vadász is megerősítette, 
aki szerint a saspár már évek óta ott volt, de a köl-
tés sikeréről információt ne tudott adni (szitta ta-
más pers� comm�). Ez volt az első sík vidéki pár, 
amelyet a Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület adatbázisába regisztráltunk. Később 
ez a pár rendszeresen akácfasorban, fehér akác-
ra (Robinia pseudoacacia) rakta a fészkét.
Ezzel a párral kapcsolatban két érdekes történe-
tünk is van. 1993-ban a sasok egy vékony akác-
fa csúcsába raktak új fészket, amely egy rendkívül 
erős szélviharban leborult és néhány méterrel lej-
jebb egy másik ágvillában fennakadt. A földön egy 
összetört tojást találtunk. Néhány napra rá a tojó 
kb. 300 m-re az eredeti fészküktől egy átlagostól 
kisebb fészekmaradványban kotlott, vagyis a má-
sodik tojást már az új fészekbe rakta, ahonnan Ba-
gyura János később egy fiatal sikeresen kirepülését 
állapította meg.
A másik érdekes történet, az alábbi: a Szentistván-
baksa térségében kézre került parlagisas-fiókákat 
1994-ben „kalandos körülmények között” ennek 
a párnak a pót költéséből származó fiókája mel-
lé adoptáltuk. Ekkor sikerült bizonyítanunk, hogy 

megfelelő szakértelemmel az ember által nevelt, 
egyértelműen szelíd (imprint) sasfióka is sikeresen 
be tud illeszkedni vad társai közé (bagyura & du-
dás 1996).

Sarud (Heves megye)
Fatér Imre 1988. április 7-én Sarud térségében ta-
lált három „böhönc” nyárfa (Populus sp�) egyi-
kén egy hatalmas sasfészket (később ez lett az 
ún� „háromfás fészek”), amelyben egy sas kotlott 
és a párja is a közelben volt. 1989. február 28-án 
megmutatta a fészket Szitta Tamásnak, és akkor 
bizonyosodott be minden kétséget kizáróan, hogy 
parlagisas-pár költ ezen a területen. 1989. április 
15-én már egy új, szintén nyárfára épült fészekben 
kotlott a fiatal tollruhás tojó, 1990-ben pedig egy 
akácfán költött. 1989. május 25-én és 1990. júni-
us 2-án is két-két záptojást találtak a fészkekben 
(Szitta Tamás és társai). 1991-ben egy nagy nyár-
fára épített műfészekben (ún� „jelfás fészek”) két fi-
ókát repített ez a saspár és tudomásunk szerint ez 
volt a világon a faj első bizonyított és sikeres köl-
tése műfészekben (Szitta Tamás és társai).
Ez a territórium az akkori Füzesabonyi Állami 
Gazdaság tepélypusztai üzemi vadászterületén 
volt. Godó Ferenc fővadász 1989. február 28-i köz-
lése szerint, ez a „rétisas-pár” már 1983-ban vagy 
1984-ben megtelepedett a területen, és azóta pró-
bált költeni. 1987-ben kotlott, de a költés sikeré-
ről nem volt információja, az első sikeres költést 
csak 1988-ban észlelte, amikor egy fiatal repült 
ki. A saspárral kapcsolatos adatgyűjtés és a sike-
res költés érdekében az 1991–1994 közötti időszak-
ban a helyi hivatásos vadásznak a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület sikerdíjat 
(5000 Ft/év) fizetett (bagyura JáNos pers� comm�).

Mezőberény (Békés megye)
Réthy Zsigmond 1991-ben Békés megyében, a Me-
zőberény, Köröstarcsa és Bélmegyer által határolt 
térségben egy saspárt figyelt meg. Fészkük egy le-
gelőn lévő idős nemesnyárfa-soron épült 13 m ma-
gasan, csúcsközelben. A fészektől kb. 80 m-re egy 
igen forgalmas földút húzódik és hasonló távolság-
ra egy gulyaállás is található Mindkét parlagi sas 
öreg tollruhás madár volt. 1992-ben a költésük si-
keres volt, két fiatal repült ki (tóth imre & puskás 
lászló pers� comm�). 1993-ban költési időszakban 
a fészek közelében (vagy a fészekről) az egyik sast 
bizonyítottan lelőtték (puskás lászló pers� comm.).

Szentistvánbaksa (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Győrffy-Villám András 1994. július 29-én Szen-
tistvánbaksa térségében, a Hernád partján, egy 

3. ábra: Parlagi sas (Aquila heliaca) fészke nyárfán 
(Sarud, 1994) (fotó: Fatér Imre) / Nest of the Eastern 
Imperial Eagle on poplar
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horgász mellett egy szelíd, szárnyait próbálgató 
parlagisas-fiókára lett figyelmes. Az esetről tájé-
koztatta Bagyura Jánost, ezt követően Firmánsz-
ky Gábor, Frank Tamás és Petrovics Zoltán rövid 
nyomozás után, augusztus 1-jén elkobozták a fi-
ókát (természetesen hatósági segítséggel). Közben 
kiderült, hogy eredetileg két, néhány napos fiókát 
szedtek ki egy fészekből a település határában. Ké-
sőbb mindkét fiókát sikeresen adoptáltuk egy má-
sik, Kápolna térségében lévő parlagisas-fészekbe 
(bagyura & dudás 1996).

összefoglalás
A fenti esetekből látszik, hogy a parlagi sasok sík 
vidéki megtelepedése több helyen párhuzamo-
san, és nagy valószínűséggel egymástól függetle-
nül történt. Az elmúlt évtizedekben a sík vidéken 
fészket foglaló parlagisas-párok aránya folyama-
tosan nőtt. A fenti eseteken kívül többször re-
gisztrálták még hegyvidéki párok időszakos le-
költözését a hegylábi peremterületre: a Vértesben 
az 1990–1994 közötti időszakban (viszló leveN-
te pers� comm�), a Zempléni-hegységben 1994-
ben (firmáNszky gábor pers� comm�), a Börzsöny-
ben pedig 1995-ben (daráNyi lászló pers� comm�). 
A hegyvidéki fészkekből kirepült fiatalok először 
a Bükkhöz, a Mátrához és a Zempléni-hegységhez 

közeli mezőgazdasági területeken jelentek meg, 
később pedig Békés és Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyékben is költöttek, míg mára az Alföld jelentős 
részén fészkelnek már. Ezek a parlagi sasok első-
sorban olyan élőhelyeket választottak, ahol ked-
vező zsákmányolási lehetőségük volt. Madártani 
szempontból érdekes, hogy a parlagi sasok – a ke-
recsensólyomhoz (Falco cherrug) hasonlóan – a sík 
vidékek felé történő terjeszkedésükkel párhuza-
mosan fokozatosan elhagyták tradicionális hegy-
vidéki élőhelyeiket, ami több párhuzamosan ható 
tényezőnek köszönhető (horváth et al� 2011). A leg-
fontosabb ok az volt, hogy a rendszerváltást kö-
vetően átalakult a mezőgazdaság szerkezete, sok 
helyen drasztikusan csökkent a legelő állatok – el-
sősorban a juhok – száma. Ennek következtében 
a hegylábi részeken sok helyen megszűnt az ür-
gék (Spermophilus citellus) élőhelye, és amint a le-
gelők becserjésedtek, a parlagi sas fő tápláléka el-
tűnt a hegyvidéki fészkelőhelyek közeléből. Ezzel 
párhuzamosan a 20. század közepéhez képest je-
lentősen lecsökkent a ragadozók mérgezésének és 
illegális lelövésének a gyakorisága. Az elmúlt év-
tizedekben a sík vidéken fészket foglaló parlagis-
as-párok aránya folyamatosan nőtt. 2019-ben az 
országos szinten ismert 282 fészkelőpárból már 
csak hét pár (2,5%) fészkelt hegyvidéken (horváth 
mártoN pers� comm�).

4. ábra: Fatér Imre és Bagyura János parlagisas-fészek megfigyelése közben (Sarud térsége, 1994) (fotó: Szitta Tamás) /  
Imre Fatér and János Bagyura observe an Eastern Imperial Eagle nest
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Breeding of the eastern iMperial eagle (aqUila heliaca) in loWlands With special 
regard to the period BetWeen 1985 and 2019
Taken into account all the written records deal-
ing with the species’ former distribution, habi-
tat, distribution of its main prey species, hunt-
ing lists and other publications, we estimate the 
population size of the Eastern Imperial Eagle 
(Aquila heliaca) to have been several hundred 
pairs in the early 20th century within the cur-
rent borders of the country. In the following dec-
ades, as a direct effect of different threatening 
factors, of which poisoning being the most sig-
nificant, the species’ population size had shrunk 
a great deal. Most certainly numerous undis-
covered pairs existed at that time, however, the 

total number should be within the same order 
of magnitude. At the same time, these pieces of 
information provide us invaluable data on their 
distribution in the country. Thanks to effective 
protection measures the breeding population 
started to grow gradually from the 1980s on-
wards. This had led to their return to the low-
lands as well. It occurred at several locations 
at the same time, most likely independently 
from each other. In the past decades, the ratio 
of lowland breeders has been growing annually. 
In 2019, of the national population of 282 pairs 
only seven (2.5%) remained in the mountains.

5. ábra: Szentistvánbaksa térségében elkobzott parlagisas-
fióka 1994-ben (Aquila heliaca) (fotó: Bagyura János) / 
Nestling of the Eastern Imperial Eagle confiscated in the 
area of Szentistvánbaksa in 1994
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