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Tisztelt Madárbarát 

 
 
 
 
Alapítványi kiadványunk 10. évfolyamának első számát ajánljuk figyelmébe kedves 
Olvasó.  Szerény kis kiadványunk elmúlt 9 évében számos kiváló tenyésztő publikált 
élményszámba menő cikkeket. Jó néhányan már nincsenek köztünk, de gondolataikat, 
iránymutatásaikat, szellemiségüket őrzik a nyomtatott kiadványok sárguló lapjai, illetve 
a digitális tér és a világháló. 
 
Az első számoktól visszaolvasva az írásaikat, ismét köztünk vannak, újra látjuk az azóta 
már nem létező tenyészeteket, madárházakat és magukat a tenyésztő barátainkat. Azok a 
gondolatok és sikerek, melyeket az eddigi szerzőink megosztottak mindannyiunkkal, 
közös kincsünkké váltak.  
 
Újra csak bíztatni tudom a kedves Olvasót, amennyiben érdekes madárfajok tenyésztési 
tapasztalataival rendelkezik, ossza meg velünk, hazai madarászokkal ezeket.  
 
E lapszámunkba is igyekeztünk közzétenni olyan „exkluzív” írásokat, melyek 
bizonyosan sok madárbarátnak elnyeri tetszését. 
Folytatjuk Siroki Zoltán írását a lágyevő madarak tartásáról, ebből bizonyosan jutni fog 
a következő lapszámunkba is. 
A hazai egzóta tenyésztők kicsiny száma okán, alig-alig olvashattunk beszámolókat 
ezekről a fajokról. Horváth Péter remekbeszabott írásával ezt a hiányt is igyekeztünk 
pótolni. Egy igen ritka apácapinty-faj hazai tenyésztéséről szól a cikk, melyből hasznos 
ötleteket meríthetünk a hasonló fajok tartásához, és gyakran problematikus 
tenyésztéséhez. 
 
Közeledve az adók 1%-ának felajánlási időszakához, kérjük azon madárbarátok 
segítségét, akik ilyen módon támogatni tudják Alapítványunkat. Adószámunkat 
megtalálhatják impresszumunkban. 
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VÁLOGATÁS SIROKI ZOLTÁN ISMERETTERJESZTŐ ÍRÁSAIBÓL  
37. RÉSZ 
 
 

Rovar- és gyümölcsevő madarak (lágyevők) tartása és tenyésztése 
 
 

(folytatás) 
 

A pápaszemes madarak pl. apróságuk ellenére roppant mozgékonyságuk miatt nagyobb 
kalickát igényelnek. Csak ilyenkor jut érvényre igazi természetük. Sőt saját tapasztataim 
alapján elmondhatom, hogy ezekben a kedves madárkákban csak akkor lehet igazán 
gyönyörködni, ha időnként a lakásban szabadon engedjük őket. Kedvükre röpködhetnek 
a lakásban össze-vissza. Átkutatják a lakást díszítő növényzetet (Monstera, pálmák, 
Diffenbachia), leszednek róluk minden rovarkártevőt. Táplálkozni és éjszakázni 
azonban mindig visszatérnek kalickájukba. Ugyanez vonatkozik a Cukor- és 
Nektármadarakra is. 
 
A rovarevők általában sokkal mozgékonyabbak, mint a magevők. A repülő, vagy 
gyorsan mozgó rovarzsákmány megfogása több mozgással jár, mint a földön heverő 
magvak összeszedése. Az ugrási technikája is más egy roverevőnek, mint a magevőnek. 
Ugrásaik gyorsabbak és hosszabbak, ezért a kalickának nem kell olyan magasnak lenni, 
mint a magevőkének, hanem legyen alacsonyabb és hosszabb. 
 
A madárnak világosságra és napfényre van szüksége, ezért a kalicka álljon az ablak 
közelében. Ha azt állandó napsugárzás érné, úgy kell berendezkedni, hogy árnyékos 
helyet is biztosítsunk a madarak részére, ahová tetszés szerint elvonulhatnak. Északi 
fekvésű helyiség nem alkalmas arra, hogy ott huzamosabb ideig madarakat tartsunk. A 
kalickát nem tanácsos nagyon magasra akasztani. Legmegfelelőbb, ha 
szemmagasságban helyezzük el. 
 
Amit egy madár részére alkalmas kalickáról mondottunk, általában áll az a társas 
kalickára is, melyben több, egymással megférő lágyevőt akarunk tartani. Ennek 
nagysága a benne tartott madarak számától és nagyságától függ. 
 
Feltétlenül gondoskodnunk kell arról, hogy egy nagy ajtón kívül különböző helyen és 
magasságban több ajtó is legyen a társas kalickán, hogy a tisztogatás végett a belső 
felületek is kényelmesen elérhetők legyenek. A fészkelési alkalmatosságokat tanácsos 
kívülről felakasztani.  
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A kalicka könnyű tisztítása végett jó, ha annak teteje leszerelhető, vagy a feneke a fiók 
kihúzása után üresen marad. Ily módon lehet a kalickát legkönnyebben alaposan 
kisúrolni pl. ultrás meleg vízzel. Fából készült kalickákat vagy borsózöldre, vagy 
csontszínűre fessük. 
 
Minden madárkedvelőnek álma, hogy madárszobája vagy kerti voliérje legyen, ahol 
nagyobb számú lágyevőt együtt tarthat. Ha a lakásviszonyok ezt lehetővé teszik, igen 
nagy körültekintéssel kell eljárnunk a benépesítés körül. A fajok egy jelentékeny része 
nem alkalmas arra, hogy társaságban tartsuk, mert összeférhetetlenek. Saját fajukkal, de 
más, náluk gyengébb madarakkal sem tarthatók együtt. Ha netán mégis megférnének 
más fajokkal, azok költését zavarhatják vagy tönkre tehetik. Ezzel szemben egy madár 
igazi lénye csak nagy férőhelyen bontakozik ki teljes egészében. Csak ilyen 
körülmények között gyönyörködhetünk bennük igazán.  
 
Ideális volna, ha minden párt, melytől költési eredményt várunk, külön volierben 
lehetne elhelyezni. A kisebb lágyevők egy része, pl. pápaszemes madarak, türkiz 
madarak, organisztok, kisebb tangarák a diszpintyekkel minden további nélkül együtt 
tarthatók és egymás a költésben sem zavarják. Óva intek azonban mindenki a 
túlzsúfoltságtól. 
 
A lágyevők táplálása 
 
A lágyevők táplálása különleges követelményeket támaszt a madártartóval szemben. 
Természetes, hogy idegen földrészekről származó madarakat nem tudunk olyan 
táplálékkal ellátni, amit ők hazájukban fogyasztanak. Póttakarmányról kell tehát 
gondoskodnunk, de az olyan összetételű legyen, hogy minőségben megközelítse 
természetes táplálékukat. Figyelembe kell vennünk, hogy a lágyevők egy része, 
legalábbis bizonyos időben bogyókat, gyümölcsöt és néhány faj magot is fogyaszt. 
Rovarevők egy része szükségszerűen emészthetetlen anyagokat is magához vesz. Ezeket 
csőrükön keresztül eltávolítják magukból. E fajoknál erről gondoskodnunk kell, pl. oly 
módon, hogy apróra vagdalt madártollat keverünk táplálékuk közé időnként.  
 
Nyugati országokban, ahol a madártartás sokkal nagyobb mértékben van elterjedve mint 
nálunk, a madárkereskedőknél szakszerűen összeállított keverékek kaphatók száraz 
állapotban, melyeket csupán az előírásnak megfelelő módon megnedvesítve 
alaptakarmányát képezik minden lágyevőnek. E keverékek kétféle kivitelben kaphatók. 
Az egyik a kényesebb, apróbb lágyevők részére (pápaszemes madarak, fülemüle, 
poszáták, türkiszmadár stb.).  
 
A másik egy durvább kollekció, rigó nagyságú lágyevők részére. Nálunk ilyesmi nem 
található, ezért magunknak kell a szükséges keveréket összeállítani: ami egyáltalában 
nem ördöngös dolog.  
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Kell hozzá mindenesetre némi szakértelem, és ismerni kell a madár igényeit, amit a 
szakkönyvekből elsajátíthatunk. Ehhez szeretnék részletesebb útmutatást adni, sőt 
néhány receptet is adhatok, hiszen magam is tartottam, sőt tenyésztettem néhány kisebb 
lágyevő fajt. 
 
Rovarevők részére első helyen áll a hangyatojás frissen és szárítva egyaránt. Sajnos 
ehhez nálunk újabban nagyon nehezen lehet hozzájutni, és akkor is nagyon drága. 
Szerencsés helyzetben vannak azok, akik olyan helyen laknak, ahol maguk gyűjthetik 
ezt a fontos rovartáplálékot. De még ilyenkor is sok fáradsággal jár. És nem állíthatom, 
hogy abszolút nélkülözhetetlen. Díszpintyek különösen asztrild-féléknek tenyésztése a 
múltban szinte elképzelhetetlen volt hangyatojás etetése nélkül. Az utóbbi évek 
rácáfoltak erre a hiedelemre. Egymás után születnek meg szép tenyésztési eredmények 
hangyatojás etetése nélkül. Nyilvánvaló, hogy lágyevők tartásánál is találunk olyan 
táplálékot, ami pótolhatja a hangyatojást. Elsősorban szükséges egy olyan keveréket 
összeállítani, amely függetlenül a madár nagyságától és faji hovatartozandóságától 
fehérje dús alaptakarmányt képez. Tehát minden lágyevőnek egyformán adható. Ehhez 
jönnek azután kiegészítésül mindama táplálékok, amelyek a madár igénye szerint 
szükségesek. Sorra vesszük azokat a takarmányokat, amelyek az alaptakarmány 
összeállításához szükségesek. 
 

- Főtt és darált marhahús, vagy marhaszív. Marhahúst, vagy marhaszívet apróra 
vagdalva rigó nagyságú vagy náluk nagyobb madaraknak nyersen is adhatunk. 

- Túró. 
- Sajt. 
- Szárított zsemle vagy kifli porrá őrölt állapotban. 
- Reszelt sárgarépa, melynek a levét kinyomkodjuk. 
- Zabpehely. 
- Keményre főtt tojás. 
-  

A keverékhez természtszerűleg ásványi premix, azután Phylasol-Combi vagy 
Polyvitaplex, Ossiferol, Phylasol-A, D, E mint vitaminok és nyomelemek is hozzá 
tartoznak az alapkeverékhez.  
 
Folytatjuk 
 
 
 
Madárbarátok Tájékoztatója 2.  1983 
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TENYÉSZTŐI BESZÁMOLÓK A HAZÁNKBAN TENYÉSZTETT RITKA 
MADÁRFAJOK TENYÉSZEREDMÉNYEIRŐL  
42. RÉSZ 
 
 
 

A Hades-apácapinty vagy fekete apácapinty (Lonchura stygia) első hazai 
tenyésztése 

 
 
A Lonchura nemzetségbe tartozó faj Új-Guinea déli síkságain él, viszonylag kis 
területen. A füves, nádas, vizenyős területek lakója, gyakori vendég a rizsföldeken. 
Tápláléka főként fű és gyommagvak, vastag csőrének köszönhetően a rizst és a nagyobb 
magvakat is könnyedén meghámozza. Költési időben rovarokat is fogyaszt. Kisebb, kb. 
10-30 egyedet számláló csapatokban mozog.  
 
Terepi megfigyelések szerint gyakran verődnek egy csapatba a fehérkoronás 
apácapintyekkel (Lonchura nevermanni), e két faj hibridjét már többször dokumentálták 
az élőhelyén. Fészkét nagyobb fű- és nádcsomókba építi, viszonylag alacsonyan. Sajnos 
egyedszáma - élőhelyének zsugorodása miatt - jelentősen csökken. 
 
11-12 cm nagyságú, teste nagy részét ébenfekete tollak borítják, kivéve a szárnyakat, 
amelyek enyhén barnásak, illetve a farokfedőket, amelyek szalmasárgák, fekete 
tollszárral. A csőr és a láb palaszürkék. 
A nemek azonos színűek, nincs ivari dimorfizmus, azonban a gyakorlott szemek 
felfedezhetnek enyhe különbségeket a nemek között. Az esetek döntő többségében 
meghatározhatóak a nemek, ugyanis a hímek már az ivarérettségüket megelőzően 
énekelnek. Előfordulhat azonban, hogy a kevésbé aktív hímek csak az ivarérettségüket 
követően kezdenek el énekelni. Kétséget kizáróan a DNA vizsgálattal lehet 
meggyőződni a madarak neméről. 
 
Idestova 10 éve rajongok a Lonchura nemzetség iránt, főként az Új-Guinea és az 
Ausztrál fajok a kedvenceim. Közülük 8 faj található meg az állományomban, 
amelyeket kisebb-nagyobb sikerrel tenyésztek.  
 
Bátran kijelenthetem, hogy a Hades-apácapinty a legkedvesebb a szívemnek! 
Fontos megjegyeznem, hogy a nemzetközi börzéken sem az általánosan megtalálható 
madárfajok közé tartozik, sőt igazi kuriózum.  
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Ritkaság, ha 1-1 példányt eladásra kínálnak, akkor is jellemzően szinte csak hímeket. 
Több évnyi keresgélés, számtalan levélváltás után, 2019 szeptemberében sikerült szert 
tennem 3 párra, amelyből 2 pár Olaszországból és 1 pár Hollandiából érkezett. A 
madarakat Hollandiában, Zwolle városában megrendezett börzén vettem át.  
 
 

 
 
 
Hazaérkezés után a madarak közös kalitkában kaptak helyet. Alaptáplálékul D.N.84 
magkeveréket, emellett gyöngykölest, fürtös kölest, fagyasztott félérett kölest, 
csíráztatott magvakat, és egy kevés zöldeleséget is kaptak. Kiemelendő, hogy nagyon 
magas a kalcium igényük. Ezt az ásványi anyagot különböző formákban kínáltam fel 
nekik. 
 
2020 márciusában 2 párat külön kalitkába (méretei: 800 mm x 500 mm x 500 mm) 
tettem, a hímek intenzív, hangos udvarlásba kezdtek. (A harmadik, holland gyűrűs párt 
nem tettem párba, mert túl fiatalok voltak.) 
Félig nyitott odút kínáltam fel számukra, amit szinte azonnal birtokba is vettek. A hímek 
remek, masszív fészket építettek.  
Az első párnál 8 nappal a párba állítás után meglett az első tojás, ezt még 4 db követette, 
amelyeken szépen elkotlottak.  
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A második pár 6 db tojást tojt, ők is kotlottak, de minden neszre elhagyták fészküket.  
Ezután mindkét pár tojásait megvilágítottam, az első párnál mind a 4 db tojás 
termékenynek bizonyult, sajnos a másik párnál terméketlen volt mind a 6 db tojás. 
15 nap kotlás után kikelt 4 fióka, a szülők nagyon szorgalmasan táplálták utódaikat, de 
az 5. napon magukra hagyták őket. Mind a négy fiókát elpusztulva találtam a fészekben. 
 
 

 
 
 
A kudarc után mind a két pár ismét költésbe kezdett, szintén 4-6 db tojás volt a 
fészekben.  
 
A lámpázáskor az első párnál 4 db tojásból 2 db termékeny volt. A másik pár sajnos 
ismét terméketlen tojásokat produkált, őket külön vettem és pihenőbe helyeztem.  
15 nap elteltével kikelt a 2 fióka, őket szorgosan nevelték a szülők. A 11. napon 
megkapták a gyűrűket (méret: 2,7), majd 22. naposan elhagyták a fészket.  
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A fiókák csaknem egyszínű barnák voltak. 20 nappal a kirepülést követően 
leválasztottam a fiatalokat a szülőktől.  
 
 

 
 
 
Nevelési időben a csíráztatott magvakat, abból is főként a gyöngykölest kedvelték 
leginkább, emellett vörös fürtös kölest, kevés roppantott máriatövis magot és tyúkhúrt 
kaptak. Fehérjeforrásként fagyasztott alombogár lárvát, légynyüvet kínáltam számukra, 
amelyet szívesen fogyasztottak. A gyári lágyeleséghez és a főtt tojáshoz azonban hozzá 
sem nyúltak.  
 
A fiókák kb. 5-6. hónap elteltével váltották le barna tollaikat és érték el végleges, 
felnőttkori fekete színüket. 
 
A szülők szeptemberig a pihenőbe kerültek. 2020 októberében ismét költeni kezdtek, és 
újabb 2 fiókát választottam le tőlük sikeresen. Külön öröm volt számomra, hogy a 
korábban terméketlen tojásokat produkáló másik pár is 2 utódot nevelt fel. 
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Jelenleg 6 - ebből 4 hím és 2 tojó - általam tenyésztett fiatal egyed Hades-apácapinty 
van az állományomban. 
 
Összességében a tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy a faj beszerzése és 
tenyésztése sem egyszerű feladat, sokkal inkább kihívásokkal teli. Ahogy 
madarászkörökben mondani szoktuk, a tenyésztésük eddigi sikerét köszönhetem a 
szerencsének is. 
 
 

 
 
 
Ezt a madárfajt tapasztalattal rendelkező és elhivatott tenyésztőknek ajánlom. 
Európában a populációja törékeny, ugyanis évek óta nem érkeztek vadon befogott 
egyedek. A fogságban tartott egyedeket pedig így a beltenyésztettség fenyegeti.  
A Longhura nemzettségbe tartozó madárfajok „megszállottjaként” arra törekszem, hogy 
e faj állandó lakója legyen a madárházamnak. Ezzel is hozzájárulva az Európában 
tenyésztett törékeny populáció hosszú távú fennmaradásához. 
 
 
Horváth Péter  
 

 



SIROKI ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY IDŐSZAKI KIADVÁNYA 2021/1 

12 

 

 

 

A Siroki díj (vándorserleg) eddigi tulajdonosai 

 

 
     l993 Péter Géza  
     l994 Ballagó Emánuel 
     l995 Virágh Dezső  
     l996 Laskay Sándor 
      l997 Vas Sándor 
     l998 Tóth Sándor 
     200l Lakó Antal 
     2002 Gere Géza 
     2004 Diószeghy Sándor 
     2005 Soós János 
     2006 (Dogosi Károly jelölt, elhalálozott) 
     2008 Makai Pál      
      2011 Pócsi Béla      
      2012 Pálinkás György     
      2013 Maróti Béla      
      2014 Paraszka János     
      2015 Lipták József     
      2016 Kerek László     
      2017 Kertész Dezső     
      2018 Gergácz Imre     
      2019 Fülöp János 

 

  


