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Rövid közlemények 

A széki lile (Charadrius alexandrinus) fészkelése szántóföldön 

Breeding of the Kentish plover (Charadrius alexandrinus) on ploughland of 
Mekszikópuszta 

PELLINGER ATTILA1 

The Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) has a stable population of 24-25 
pairs in Fertőzug (Seewinkel) (PELLINGER et al. 2010). On the wetland restorations 
of Mekszikópuszta, a marginal site of this population every few years there is a 
successful breeding of 1-8 pairs in dry years following high water levels (KÁRPÁTI 
1993, PELLINGER 2003). On June 3rd 2015 I found two Kentish Plover nest with eggs 
in a corn field bordering the Cikes site of Mekszikópuszta, the two nests being 58 m 
away from each other. The distance to the other two nests on salt steppe was 
450 m. After contacting the farmer we appointed a protective zone of 80×60 m 
where no pest control activities were carried out henceforth. I don’t have 
information about the breeding success, because to avoid disturbance we didn’t 
approach the nests any more. In the case of other shorebirds bound to saline areas 
– Pied Avocet (Recurvirostra avosetta), Black-winged Stilt (Himantopus 
himantopus) (personal observations in the areas of Nagyszentjános, Acsalag, 
Petőháza, Csorna, Csatárimajor), Collared Pratincole (Glareola pratincola) and 
Black-winged Pratincole (Glareola nordmanni) (KOVÁCS & KAPOCSI 2004a, 2004b, 
OLÁH & SZÉLL 1994) – successful breeding on ploughland is known. In the case of 
Pied Avocet and Black-winged Stilt an increase in the significance of these 
ploughland nestings is likely; however, in the case of the pratincole species and 
the Kentish Plover this could prove itself an ecological trap. 

 

A széki lile (Charadrius alexandrinus) a Fertőzug (Seewinkel) rendszeres 
fészkelője. Állománya stabil, évente 25–45 párra tehető, kis mértékű 
növekedéssel (PELLINGER et al. 2010). A Fertőzug határán elhelyezkedő 
mekszikópusztai elárasztások a faj számára csak alkalmi fészkelőhelynek 
tekinthetők, ahol egy átlagosnál magasabb vízállású évet követő évben 
bekövetkező alacsony vízborítás teszi lehetővé a költőpárok megtelepedését. Ez 
ritkán fordul elő, emiatt többnyire évek telnek el az egyes költési kísérletek között 
(KÁRPÁTI 1993, PELLINGER 2003). 

Több év szünet után 2015-ben az országhatár mellett fekvő fokozottan védett 
mekszikópusztai Cikes keleti szélén sikerült két székilile-fészket találni. Itt 
néhányszor tíz m-es változó szélességű, korábban vízzel borított, ebben az 
állapotában pedig zöld növényzettől szinte mentes, szikes talajfelszín biztosította 
a költéshez szükséges állapotokat. A fészken ülő madarakat, később pedig a kikelt 
fiókákat is több ízben sikerült megfigyelnem. 
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Június 3-án egy véletlennek köszönhetően – bíbicek (Vanellus vanellus) fiókáinak 
gyűrűzése közben – egy háromtojásos fészekaljon kotló tojót találtam a Cikessel 
határos szántón, kukoricavetésben. A szóban forgó tábla szélén haladó földúttól 
60 m-nyire épült fészek távolsága a szikes élőhelyen fészkelő pároktól 450 m volt. 
A bíbicek egy kiszáradó belvíztavacskán költöttek, amikor ezt megközelítettem, 
akkor ugrott le a széki lile a fészkéről, amelyre néhány perc múlva vissza is tért. 
Szisztematikusan áttekintve a szántó környező részét az elsőtől 58 m 
távolságban, nyugati irányban egy további, szintén háromtojásos székilile-
fészekaljat is sikerült találni (1–2. ábra). 

 

1. ábra: Széki lile fészek növényzettől mentes 
területen 

Fotó: PELLINGER ATTILA

2. ábra: Fészek gyomokkal borított területen 

Fotó: PELLINGER ATTILA

 

A gyenge termőképességű talajon előző évben napraforgó volt a vetemény. Az 
elművelt szántón vetett kukorica a fészkek megtalálásakor kb. 25 cm-es kelésben 
volt, helyenként – a belvizes részeken – a vetemény szinte teljesen hiányzott. A 
sorközökben jellemző gyomok – pl. apró szulák (Convulvulus arvensis), mezei 
aszat (Cirsium arvense), henye pimpó (Potentilla supina), nyári hérics (Adonis 
aestivalis), lapulevelű keserűfű (Polygonatum lapathifolium), csillagpázsit 
(Cynodon dactylon) és szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus) – kisebb-
nagyobb foltokban mozaikoltak a csupasz talajfelszínnel. 

Egy néhány nappal későbbi területellenőrzés és madárszámlálás során 
gyomirtást végző munkagépet láttam a táblán. A gépkezelővel és a cég 
ügyvezetőjével egyeztetve kijelöltünk egy 80×60 m nagyságú területet (3. ábra), 
amelyben később növényvédelmi munka már nem történt. A költés sikerességéről 
nincsenek adatok, mivel a fészkek megközelítése csak jelentős zavarás árán lett 
volna megoldható. 

A Dunántúlon csak a Fertő környéke – elsősorban a Fertőzug – rendszeres 
fészkelő helye a széki lilének. Egy-egy alkalmi költése lehet a Fejér megyei szikes 
élőhelyeken, de ez csak kivételes esetben fordul elő. Sárkeresztúr határában a 
Sárkány-tó kiszáradt medrében 2009. június 4-én egy tojó három tojáson kotlott 
(LENDVAI GÁBOR in birding.hu). Hazai körülmények között a faj a szikesek 
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fészkelője, de költése ismert leeresztett halastavak medrében is. Elterjedési 
területének sokkal nagyobb részén azonban tengerpartokon, lagúnákban, sós 
vizű tavak környékén költ (RITTENGHAUS & WALTERS 1999). SZÉKELY (1992) 
összehasonlító vizsgálatokat végzett a szikes pusztai környezetben és a 
halastófenéken költő széki lilék költési sikerére vonatkozóan, amely szerint a 
természetes élőhelyén a költési siker közel kétszerese a halastavak medrében 
tapasztaltnak. Ennek magyarázatául az utóbbi helyeken magasabb predációt 
valószínűsítette. 

 

 
3. ábra: Aszékilille fészkek védelmére kijelölt terület 

 

Ehhez képest a néhány évente a mekszikópusztai elárasztásokon talált székilile-
költések az élőhely természetessége tekintetében köztes jelleget mutatnak. A 
tojásrakást követően (a kotlás előrehaladtával) a szikes talaj alacsonyabb 
sótartalma miatt a növényzet – elsősorban a fehér libatop (Chenopodium album) 
– gyorsan felnő, aminek következtében az élőhely eredeti, szikespuszta-szerű 
megjelenése fokozatosan csökken. 

Most még nem világos, hogy a költőpárok szántóföldi fészkelése egyszeri, 
véletlenszerű esemény volt, vagy – ha akár kis számban – a jövőben is 
rendszeresen előfordulhat. Ebben az esetben számolni kell a költési időben 
esedékes mezőgazdasági munkák miatti veszélyeztetéssel is. 

A eredetileg szintén a szikesekhez kötődő fészkelőként ismert partimadárfajok, 
mint a gulipán (Recurvirostra avosetta), a gólyatöcs (Himantopus himantopus) – 
többek között saját megfigyelések Nagyszentjános, Acsalag, Petőháza, Csorna, 
Csatárimajor területén –, a székicsér (Glareola pratincola) és a feketeszárnyú 
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székicsér (Glareola nordmanni) esetében a Hortobágy térségében (KOVÁCS & 

KAPOCSI 2004a, 2004b, OLÁH & SZÉLL 1994) hazánkban már korábban leírtak 
mezőgazdasági kultúrákban (sőt akár ipari környezetben: cukorgyári ülepítők, 
hígtragyaszikkasztók stb.) történő költési kísérleteket, aminek kiváltó oka az 
optimális szikes fészkelőhelyek kiterjedésének csökkenése, eltűnése lehet. 
Azonban amíg a gólyatöcs egyértelműen sikeresen alkalmazkodott a 
megváltozott környezeti feltételekhez, és a gulipán esetében is jelentőssé váltak 
ezek az alternatív költőhelyek, illetve ma már a székicsérfajok is főleg 
mezőgazdasági környezetben költenek (OLÁH & SZÉLL 1994, KAPOCSI 2002, 
CSÍDER 2010), addig a széki lile esetében könnyen lehetséges, hogy ugyanezek 
ökológiai csapdaként működnek. 
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