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A Zempléni-hegység területén az eddig is ismert 5
territóriumból 4 helyet foglalták a szirti sasok a tél
végén, kora tavasszal végzett megfigyelések alapján. Minden territóriumban párban megfigyelhetők voltak szirti sasok. A későbbiekben, ahogy közeledett a kotlás kezdete, az egyik territóriumban
nem ült le a tojó, annak ellenére, hogy a fészket díszítette a pár. Egy másikban teljesen egyértelműen szlovák területre mozgott a pár. Ez azt jelenti,
hogy újabb párral csökkent a zempléni költő szirti sasok száma (a 2012. évben mérgezés következtében elpusztult pár helyét eddig nem töltötte be
szirti sas). Az egyik territóriumban a pár új fészket épített, majd le is kotlott a tojó. Gyűrűzéskor
színes gyűrűt kapott a fióka (sárga alapon fekete
karakterekkel), melyet hím neműnek határoztunk.
Az összegyűjtött táplálékmaradványokból muflont, rókát, fácánt és házityúkot határoztunk meg.
A másik sikeres pár az általa épített, majd megerősített fészket (Serfőző J., Béres István) foglalta, le
is kotlott a tojó. A fióka szintén kapott színes gyűrűt, nemét tojónak határoztuk meg. A fészekben
uráli bagoly és macskabagoly maradványai voltak.
A későbbi megfigyelések szerint mindkét fióka sikeresen kirepült.
A terepi megfigyelésekkel eltöltött időért, a faj védelmének érdekében végzett munkáért köszönetem fejezem ki Béres Istvánnak, Losonczi Lászlónak, Lontay Lászlónak, Majercsák Bertalannak,
Papp Gábornak, Petrovics Zoltánnak, Serfőző Józsefnek, Szegedi Zsoltnak és Tóth Péternek.
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Golden Eagle (Aquila chrysaetos)
breeding population data in 2014
Out of the five known territories of the Zemplén
hills four were occupied by Golden Eagles in 2014.
In one of the territories the female did not start
incubating, although the pair had been constructing and ornamenting the nest. Another breeding
pair moved to the Slovak side of the border. In
one territory the pair built a new nest and raised
one eaglet, which was identified as a male when it
was colour-ringed (black letters on a yellow base).
Food remnants in the nest were of moufflon, fox,
pheasant and domestic hen. The other successful
pair used a previously reinforced nest (by József
Serfőző and István Béres), where they raised a female chick, who got a colour-ring, too. In the nest
there were remnants of Ural Owl and Tawny Owl.
Both known eaglets fledged successfully.

Béres István gyűrűzés közben (fotó: Majercsák Bertalan)
István Béres is ringing the young Golden Eagle
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