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(Bubo bubo)
Foldon elSfordulo 215 bagolyfaib6l 20 tartozik az
uhuk Nslrznrsncdbe.Azsia d61i r€sz6n 9, Afriklban 8,
Kdzdp- 6s Ddl-Amerikdban 2 uhufay 61.A nllunk el5fordul6 uhunak a legnagvobb az elterjed6si terulete, mag/aba
foglalja szinte eg€sz Eur6pdt 6s a palearktikus Azsia nagy r€szdt. ElSfordul Japdn dszaki szigetein, 6s megtalllhat6 EszakAfrikiban is. E hatalmas elterjed6sitertileten tobb erra;ra oszlik. Az eur/azsiaiuhu a legnagyobb testii. Szdrnyfesztdvolsdga
160-170 cm. A nappali ragadoz6 madarakhoz hasonlSan, az
uhunll is l€nyegesen nagyobb test[i a toj6, testtomege 18004200 gramm kozott v:ahozhat,mig a him mindossze 1600-2800
gramm. Az uhu a heglwiddki erd5t61 a sivatagig kis szfmban
mindenutt megtalllhat6. Magyarorszdgon csak az Eszaki-koz6phegys6gben 6s a Sopron-K6szegi hegys6gben f6szkel. ElsSsorban szik1ls, k6tibrivlsos helyeken, illetve k6bln1':ikban
telepszik meg.
Ndsziddszakamdr januirrban megkezdSdik, tojdsait leggyakrabban mlrciusban rakje le. Er-cnteeglszer kolt. F6szket nem
6pit. A kivllasztott sziklapdrkdnyon kapar egy m61yed6st3-5
tojlsb6l d1l5 f6szekallaszAm1.ra.
Egyszin[i, feh6r tojisain kizlr6lag a toj6 kotlik, mikozben a him hordja szim/ara a tdplSilkol A tolisokat 2-4
naponk6nt rakja le, de mir az elsd ut/an
elkezd kotlani, ez6rt a fi6kek kozott
jelent6s nagysdgbelikiilonbs6g alakulhat ki. A legkisebb gyakran
annyira lemarad, hogy el
is pusztul.

A ii6kak 4-5 hetes korukban a t6z6 nap elcit a kornydkbeli
bokrok all bfynak. Ejszakatdp1l16kkal6rkez5 szuleik fiinyogdsuk alapjdntallijlk meg 6tet. A fi6kek t hetes korukra 6rik
el ropk€pess6guket.
Az uhu f6lelmetes ragadoz6. Mindent k6pes elfogni, m6g a
nagyobb testii nappali ragadoz6 madarakatis, mint p61ddu1
az
eger6szoly'v'etvagy a b€kdsz6 sast. Term6szetesenezekre csak
ritkln vaddszik. F5 tlpl6l6k6t haz/ankban a horcsog jelenti.
Amikor nincs horcsoggraddci6, gyakran zstrkmlnyol vdndorp^tkant1.,apr6bb r/rgcsdl6kat€s madarakat is. Konnyiiszerrel
k6pes elfogni a strnt is, a kiforditott tusk6s ,,stnbunddk" biztos jelei annak, hogy a kdrny6ken uhu 61.
Az uhunak gyakorlatilag nincs termdszetesellens6ge,m6gis
szdmos orszigban lecsokkent az illom/anya, 6s a vesz6\yeztetett fajok kozc tartozik.
Az ulruk fdszkeit lvszS.zadokon keresztiil fosztogatttrk az€rt,
hogy uhuz6s clljAra fl6kithoz jussanak. A nappali ragadoz6
madarak, varjrif6l6k, g6bicsek 6ddz ellensdgiiknek tekintik a
baglyokat, ez€rt ha megpillantjdk 6tet, hevesen ttrmadnak rijuk. A f6szkekb6l elrabolt uhufi6kdkat felnevelt6k, majd kirakt6k 6ket egy nyilt ter[letre. Kozvetlen kozellben, az
rigynevezettuhuzS-kunyh6ban brijt e1a vaddsz,6s sorra lelStte az uhu felett kering6 madarakat.
Az uhu hazinkban kozel f6l €vszizada v6dett, manapsdg azonban irj vesz6ly leselkedik rd. Az uhu
ugyanis el6szeretettel vadlszik nyilt t6rs6geken. 6s
ilyenkor igen gyakran telepszik fel a koz6pfeszults6gii
vezetekektart6oszlopaira.Sajnosezek klk€pze>r olr.rn.
hogy a nagy testfi madarakat igen konnyen 6rr hri-'rlos
iramirt€s.
Az 1980-as6vek v6g6re a hazai koltdpirrok .z:irr.rralig
haladta meg a tizet. Ekkoriban m6g gvakonr iosztogattdk
a f6szkeket is, de val6szinf, hogr- a legtobb iiatal m6gis
iramtit6st6l pusztult el. A Magvar llrrd:'rn:ni €s Term6szetvddelmi Egyesr.ilettagjai az ossze-stlszrer telderitettek,6s
korzetirkben az Aramszolglltatci\-:it--ii:rtokkalegf iittmiikodve gondoskodtak a vesz€hc. t-lnoo:zlopok szigetel6s6r61. A v6delem eredrrenvek€nt n:rpjainkra huszonotre
emelkedett a kolt6pdrok sz:inrrr.,\z uhu eur6pai illomf"nya
pi11.Oroszorsztrgi6llomiLOroszorszdg n6lktl 10 000-ll irr,rr,r
nyat 2000-20 000 kozottire becsulik
Szdmos orszdgban. igr- p€ldiul Cseh-, Finn- 6s N6metorsztrgbanemelkedik a feszkelcjpirok sz/ama,mig mdsutt tobbnyire dlland6. Az eur6pai lilominy nagysiga €s vtrltozisa
alapjiLnaz figvnelezett s€rul€keny fajok koz6 soroljdk az uhut.
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Uagyarorszrigonfokozottan v6dett macltrr,
termeszervedelmi
erteke 250 000 forint.
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A h6bagoly(Nyctgascandiaca)a f6tlantundra'aszkozelebenkori
ke16madara.Az Eszaki-sarkkor
lzlandon,Eur6zsia6s Kanadaesza<
Grdnlandon,
r6sz6n.F6szk6ta folddn,egy sajAtmaga Altalkapart m6lyed6sbenalakitjaki. K6lt6sem€rjuskozepet6l jriniuskozep6igterjed6id6szakbankezdcjdik.F66vekszekalja4-9 tojAsb6lAll,de lemminggrad6ci6s
6vberben akAr 14 tojAstis rakhat.TApl6rl6kszeg6ny
k6lt6seel is maradhat.A tojAsoklerak6sakozdtt
akirrot nap is eltelhet,ez6rl.hanagy a f6szekalj.a
fi6kakkozdttjokoram6retbelikUlonbs6glehet,mive
a tojo mAraz els6 tojZrslerakAsautAnmegkezdia
A fiokak 32-34 nap alatt kelnekki, 6s 50-60
kotl€rst.
napos korukbankirePUlnek.
pockokatzs€rkmAnyol
a h6bagoly'a lemElsSsorban
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100000forint.
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