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A puszta szot tulajdonkepoen idez6jeibe kellene tenni, hiszen a magyar
alfOld erddszegenyseget sent eghajlata,
seat talajviszonyai nem indokoijak. Az
Alfald utols6 termeszetes ke'pe a !nocsarAkal, kiterjedt lapokkal, sztyeppfoltokkal tarkitott eras puszta volt,
ennek helv0 foglalta e/ a jelenlegi, az
emberi tevekenyseg kOvetkezteben letreptt kulttirpuszta. Az apaji nagy legeIok jellege az uteibbi evtizedekben valtnzett meg. Filtfintek a korabban
lemzo szikes foltok es veltik egyLitt
maradtak el a feszkelb' szekicserek
vagy az alf61di szikesek teli vende2.ei,
a hosarmanyok. Az 6tvenes evekben es
a harvanas evek elejert meg te]ente lehetett latni kisehb csapataikat, ainta eltlintek, de ugyanigy elrnaradt a korabban rendszeres nyar -aszi vendegnek szamit6 pusztai Olyv is.
Oriasi okoLOgial valtozast jeientett a
halastavak megepitese a szaraz legelok
kOzep6n. A tavakna/ szarnos rendszeresen Eszkel6 es AtvonulO faj mellett
oiyEui ritkanak szarnito fajok jelentek
meg, mint pl. az apacatild, a rozsdis
asOlud, a csigaforgato vagy a vekonycsorii
Ma eg szomszedos
csatomabal szivattytt segitscgevel kerLL ugvan semi viz a gatak kOze. .. de ennek hatasa fokent csak a tavaszi vonnlas idejen .6rezhetC). A .sekel-y vizben
ilyenkor recek. bibicek, godaic cank6k
es sArszalonkak keresik taplalekukat. A
kbitesre tnel.yebb vizeket kExivelo rajok
(pl.: btibos v6csok, bul(6ree6k) mar
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nem tudnak megtelepedni. A sekely
vizben all6 nadszegely.ek tovalbra is
kedveza fdszkelifithelyet nyajtanA a
guvatnak, a kfflonbozo nadipo5zitaknak, a sitkenek es a barkoscinegenek, a
gatak k6zeleben allb ffizfak pedig a
ftigg6cinegek.nek. Ezen a reszen gyakori a kakukk. A hajdani kayak medreben Cs a k6myeken elszaporodou
eztistfakon sok 5rvas galamb es szarka
feszkel. Utobbiak otthonait gyakran erdei fblesbaglyok foglaljak ci.
A volt haiastavak kornyeken tagas
legelok terullnek el, de nehany kilometer utin mar szan
. tofoldeket is tslalunk.
Madanani szempontbot jelentds a ket
szeles es t6bbnyire b6viz0 csatorna,
tertiletet ketteszel6 betonitt mental
htizodii oszlopsor a rajtuk levO dratve-

Apaim
puszta
madirvildgarof
zeIekkeJ (kedvelt pihen6- es leshelye
Cobb madarfajnak), valamint a kisebbnagyobb eratbItok, bokrosok, fasorok, tnelyek a legkillbnb6zobb rajoknak nyOjtanak f6szkelti-, tApLilkoz& es
pihenohelyet. Az alabbiakban a teljess6g igenye nelkul, evszakonkent rnutatorn be azokat a rnadarakat, amelvek
egy Legatabb ceinapos bejdrAs soran 1athatok. A feltetelezert kiindulapont a
diSms&di vastatallomas. Onnet a roar
ernlitett betona az al/anti gazdasagon
at vezet a legelok k6z6tr. (a volt halastavak rne[Len). Miutan a terillet a Kiskunsagi Nemzeti Park resze, latogatasahoz enge&ly sziikseges.

Tavasz
A legelok legjeilernyA5bb enekto
rnadarai a rnezei pacsirtak, de ahol
fr61clutak vezetnek a killonbozo ga_z_dasagi egysegekhez, maid mindentitt
megtalaljuk a b6bos pacsirtiikat is. A
csatornak kbzeieben jellernzb a sarga
billegeto es a rozsdis csuk. Az (ttrnenti
drotvezeteken sordely dnekel es kfs Orgdbica les zsa.kmAnyara. Ez utabbi terraes2efesen csak rnSjust6I lathato. A
nadszegelyek felol ide hallatszik a n'adirigO kariesolasa, a bkilombika „pEiburn" hangja, megfigyelhetjuk a waszfoltos nacliposzatakat, de ha valaki marciusban jar a terilieten, ugyanott a nagyon koran hazateri5 sitkek enekeben is gyouyorkodhet. Az arept116
pityerre foleg jellegifetes hangja alapjar' Cgyeliink fel, a bokrosokban fekete
rigO riaszt, a nyarfakon rriajustol sargarig() flotazik, a pintyfelek kOz111 fakent
tengelicekkel, z6Idik6kke1, a nadasok
es cS-atornak menten nadi sarrnannyal
talalkozhatunk. Ahol a betook a csatorna feJett hakad At, a villanydroton
fiistifecskek tolliszkodnak. Nem veletlentil (11d6geinek eppen itt, ugyanis (1'6k5ikat sok ev ola a hidak Mart epitett
feszkekben nevelgetik. A ragadozok
kozul rendszeresen talalkoahatunk egeresz6ly vek k el, ham V as retiheiakkai,
v5ras es kek veresekkel_ Ez utobbiak
az egyik erd6rolt vetesivatj0.-telep6n
kokenek
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bemutatjuk
Kilian kell megemliteni az Apaj
komyeki nazokpopulaciOt, amely meghatiaroze resze a magyar allomanynak.
Ha valakinek szerencseje van, ktlion6sen a reggeli Orakban gyonyorkadhet a
tavolhan all6 vagy meltosagteljesen reptile) nagy madarakban. A terilleten sok
a facan, de orvendetes modon tobb helyen talalkozni lehet fogolyparokkal is.
Majusi delelOttokon, langyos ejszakakon (kesobla, a nyar folyaman is) itt-ott
felhangzik a fthjkakas kedves „pittypalatty"-a. A volt halastavak tocsogoi
fel51 a bibicek jajongo kialtasait, a piroslabil cankok dallamos hivogatojat es
a dankasiralyok hangjait hozza a szel15.

Nyar

Az idoszak els6 fete meg a koltesek
jegyeben zajlik. Janiushan meg mindenfele etetb madarakkal talalkozunk.
Augusztus a nagy kanikulak es a vonulas kezdetenek ideje. A tobbieknel kicsit fakobb szinia, ravidebb kontya fiatal bibicek keresgelnek a tObbiekkei a
szarado tocsogOk koral, a ftizakon
meg szel a kakukk, flotazik a sargarig6
es a hidak alatt epult sarfeszkeikben a
masodik koltes tojasait melengetik a

villasfarka fUstifecskek. Aki juliusban
barangol az apaji legeIokon, akar valamennyi ott feszkel6 fajjai tatalkozhat,
lailonOsen a hajnali vagy a kes6 delutani, alkonyati 6rakban. Augusztus a
nagy golyagytilekezes ideje, a legelbkern nagyobb saskazO csapatokat is
megfigyelhettink, hozzajuk neha fekete
gOlyak is csatiakoznak. A hOnap masodik fetere rendszerint eltiinnek a dr6tszalakrol a kis Orgebicsek, nem talalkozunk mar kek vercsekkel, megjelennek
viszont a nagy legelok felett az elso
pelingok. A halastavi tocsogok menten
es a csatornak kozeleben egy-egy hangos kialtassal felriado szUrke cankot,
erdei canket vagy reszelos hangjarol is
konnyen felismerhetO, riadtan tovacikaz6 sarszalonkat figyelhetunk meg.
Erdemes kortilnezni a halastavak gazdasag fe101i sarkandI alter kis hazat evezo bokrosban, ahol ilyenkor (akarcsak
tavasszal) vonu1s5 fillemillekkel (mindket fajjal), poszatakkal, frazikekkel,
Iegykapokkal talalkozhatunk. Aki pedig odakint tolti az estet is, megfigyelheti, hogyan keresnek ejszakazohelyet
az egyes madarak, hallgathatja a sOtetben testetlenill kOvalyg6 legktilonhbzobb hangokat es latni fogja, arnint az
eziistfak siiriijebol egyik erdei ftilesbagoly a masik utan repel ki, hogy elmenilve a felhomalyban vadaszni induljon a legelOk fele.
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Ezek a hOnapok, mint mindentitt az
orszagban, Apajon is a vonulas hetei, s
az idOszak masodik feleben mar az els6
teli vendegeket, eszaki atvonulakat is
megfigyelhetjtik. Szeptemberben tobbnyire nyarias meleg fogadja a latogatOt, a legelek felett minde -niitt fastifecslc& mozognak, a csatorna menten
„snit-szit" hangokat hallatva reti pityerek kelnek fel, es ha szerencsenk van,
egy-egy odafent kering6 kigyaszOlyvet
is megfigyelhettink. A csatornak vize
alacsony, a halastavak ekkorra rendszerint teljesen kiszaradtak, de ha maradt nehany kisebb vizfolt, ott erdei
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cankot, inni erkez6 gerleket, a kozeli
nedves tatajti nadasban eger modjara
bujkale kekbegyet lathatunk. Oktober
elejen mar ott iil a drOton a kis Orgebicseket felvalto nagy orgebies, darvak
kialtasa stall a levegoben, a legelokan
az osszeverodott bfbicek tobb ezres seregelycsapatokkal vegyulve keresgelnek. Ilyenkor zajlik a mezei pacsirtak
vonulasa, egyre masra kelnek fel a fit
kortil es hivogatojukat hallatva repillnek tovabb. Nagy lilikek V betuje
itszik a magasban, a legel6k felett megjelennek az imbolygO reptilessel vadaszO kekes retihejak, novemberted alkalmilag egy-egy sebesen nyilail6 tomesOlyommal is talalkozhatunk.

Tel

Ha enyhe idO jarja es nem fagyott
be a csatornak vize, mindig lathatunk
ott nehany attele16 sziirke gemet, nagy
kecsagot, de a vizet rendszeresen felkeresik a tOkesrecek, kis szamban a
csorgo recek is. A fakon es az oszlopokon egereszolyvek Olnek, de ha egy viLagos fejO, z6mOk ragadozot Iatunk,
nezzak meg jot, mert valoszinilleg a
tundra& fe161 erkezett gatyasolyv van
elOttlink. Amikor ellOdul az Agra] vagy
Open leereszkedik vaiahova, j61 latni
feller tovii farktollait is. A csatornak
menten mindig megfigyelhetunk nehany havasi pityert, az eztistak 10/111 a
fenyOrigOk kisebb-nagyobb csapatait,
egy-egy vadaszo hejat vagy karvalyt, a
tagas mezogazdasagi tablakon szerencses esetben a tare csapatba vertidott
Mzokokat is. A nad kozott okorszem
cserreg, kek cinegek hivegatnak, az ateresz kozeleben furcsa hangjan kialt
egy guvat. A tel masodik feleben, hoolvadas utan, a tocsogOk menten Ujra
megjelennek a bibicek es seregelyek,
valahoi fogolykakas cserreg, es enekeini kezdenek a nemreg hazaerkezett mezei pacsirtak. A magasban szinte lathatattanul keringO barna kismadar hal
halkulo, hol Ujra eraser& trillai is jelzik, hogy a kozelgO tavaszt tobbe semmi sem allithatja meg.
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