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Köszönetnyilvánítás
Az IAF köszönettel tartozik a fotósoknak, akik képeiket rendelkezésre bocsátották: Amarkhuu 
Gunga, Batbayar Bold, Ivaylo Angelov, Walter Neser (www.vulpro.com), Andrew Dixon és 
Dave Scott. További köszönet illeti az EDM International-t, a kiadvány előkészítéséhez nyújtott 
segítségért. 

Jogi nyilatkozat 
A kiadvány tartalma szerzői jogi oltalom alatt áll, bármilyen formában 
történő felhasználása kizárólag a kiadó írásos beleegyezésével lehetséges. 
A kiadó nem vállal felelősséget a tájékoztatásból fakadó esetleges 
károkért, akár mulasztás, hiba vagy kihagyás okozta azt. 

A „néma járvány” – áramütött madarak 
Az elektromos vezetékek okozta madárpusztulásokat már több mint egy évszázada 
dokumentálják, ennek ellenére a probléma továbbra is fennáll, sőt olyan súlyossá 
vált, hogy számos veszélyeztetett faj esetén az áramütés lett az elhullás elsődleges 
oka. Az áramütés olyan világszinten veszélyeztetett ragadozó és dögevő fajokat érint 
súlyosan, mint például a kerecsensólyom, a pusztai sas, az ibériai sas, a dögkeselyű, 
a fehérhátú keselyű és a fokföldi keselyű. 

Rosszul tervezett elektromos hálózatok
Az áramütés problémája főleg a középfeszültségű hálózatokat érinti, melyek az 
alállomások és a fogyasztók között szállítják az energiát. A betonacél oszlopok és 
a fém oszlopok vezethetik az áramot és különösen veszélyesek, ha a vezetékeket 
egy nem megfelelő fejszerkezet tartja. Nem megfelelő a fejszerkezet, ha rövid, álló 
szigetelők vannak a keresztkarokon és a vezetékek a kereszttartó síkja felett futnak, 
mely kedvezőtlenebb a függő szigetelőknél, ahol a vezetékek a kereszttartó alatt 
futnak. Az elektromosságot nem vezető fa tartó oszlopok is veszélyesek lehetnek 
nagyobb madarak esetén, ha a vezetékek túl közel vannak egymáshoz.
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Rengeteg madár pusztul el áramütésben a világ minden pontján 
A madarak áramütésére egész Európában van példa, mely olyan veszélyeztetett 
és ikonikus fajokat sem kímél, mint a sasok vagy a fehér gólya. Afrikában a sasok 
és a keselyűk gyakori áldozatai a gyors ütemben fejlődő, rosszul tervezett elosztói 
hálózatoknak. Hasonlóan gyors az infrastruktúra fejlődése az ázsiai országokban is, 
amely hatalmas mennyiségű vonuló madár pusztulását okozza, például sólymokét 
és sasokét. Mind az észak-, mind a dél-amerikai kontinensen rengeteg sas és más 
ragadozómadár, Ausztrálázsiában pedig, endemikus fajok válhatnak az áramütés 
áldozatává. Globális szinten madarak százezrei pusztulnak el évente áramütésben, 
ezek jelentős része veszélyeztetett faj. Az áramütés mechanizmusával, a jelenség 
hatásával és a lehetséges megoldásokkal kapcsolatos ismeretek hiánya mind 
hozzájárult ahhoz, hogy ez a „néma járvány” globálisan elterjedhessen. 

Az áramütés hatása a világszinten veszélyeztetett kerecsensólymokra Eurázsiában
A veszélyeztetett kerecsensólyom a nyílt területek madara, gyakran ül ki oszlopokra, 
ahonnan jó kilátás nyílik a táplálékot jelentő kisemlősökre. Következésképpen, ez 
a nagyobb testű sólyom fokozottan ki van téve az áramütésnek és gyakorlatilag 
egész elterjedési területén jelentős számban pusztul el, Magyarországtól kezdve, 
Kazahsztánon és Oroszországon át, a Tibeti-fennsíkig és a mongol sztyeppékig. 
Több olyan, jeladóval felszerelt kerecsensólyom lett áramütés áldozata, amely a 
folyamatosan figyelemmel kísért közép-európai állományból vagy a Balkánon folyó 
visszatelepítési programból származott. Közép-Ázsiában ezrével pusztulnak el a 
sólymok áramütés következtében. A nagyobb testű tojó madarakat gyakrabban 
éri áramütés, mint a hímeket, mely az ivararány torzulásához vezet. A demográfiai 
jellemzők változása még inkább veszélyezteti a faj fennmaradását.



Az áramütés hatása a világszinten veszélyeztetett fehérfejű rétisasokra és szirti sasokra 
Észak-Amerikában
Észak-Amerikában a sasok pusztulásának egyik leggyakoribb oka az áramütés. 
Nagy szárnyfesztávolságuk miatt, az oszlopról kirepülő vagy az arra beszálló madár 
gyakran egyszerre érinti a két vezetéket. Észak-Amerikában az áramütés leginkább a 
szirti sasokat veszélyezteti, egyes becslések szerint a populáció 25%-a az elektromos 
vezetékek miatt pusztul el. A fehérfejű rétisasokra leginkább azok a nyílt területeken 
található vezetékszakaszok jelentenek veszélyt, melyek a táplálkozásra használt vizes 
élőhelyek közelében vannak. A nemzeti fajvédelmi tervekben (Nemzeti Fehérfejű 
Rétisas Fajvédelmi Terv) javaslatként szerepel, hogy a vezetékek távol fussanak a 
sasok táplálkozó és pihenő helyeitől. 

Az áramütés hatása a világszinten veszélyeztetett keselyűfajokra Afrikában
Afrika keselyűi válságban vannak, a populációk drámai csökkenése elsősorban 
a mérgezéseknek köszönhető, de a kontinens-szerte egyre gyorsabban fejlődő 
elektromos hálózat is nagy szerepet játszik benne. Méretük és hatalmas 
szárnyfesztávolságuk miatt, a keselyűk nagymértékben ki vannak téve az 
áramütés kockázatának. Nagy számban pusztulhatnak el például egy légvezeték 
közelében lévő tetemre gyülekező keselyűk. Tömeges pusztulás fordul elő olyan 
fajoknál, mint pl. a fokföldi és a fehérhátú keselyű, melyek elektromos oszlopokat 
használnak csapatos pihenésre vagy kiülésre. A becslések alapján a fokföldi 
keselyűk kétharmada elektromos vezetékek miatt pusztul el. A hosszú életű 
keselyűfajok populációit súlyosan érinti az áramütés.



A vonuló madárfajokat érő jelentős mértékű összeadódó hatás
A globálisan veszélyeztetett dögkeselyű egy olyan vonuló faj, amely vonulás közben 
jellemzően ’palacknyak’ helyszíneken (vagyis ahol a vonulási útvonal összeszűkül) 
gyülekezik, ahol az elektromos vezetékek vonzó pihenő vagy kiülő helyet jelentenek 
a csapatoknak. A Vörös-tenger partján fekvő Port Szudánnál egy 80 évig üzemben 
lévő, 31 km hosszú vezetékszakasz a becslések szerint több mint 5000 dögkeselyű 
halálát okozta. Az említett vezetékszakasznál történő elhullás jelentősen hozzájárult 
a fajnál tapasztalható állománycsökkenéshez. 

Az új, veszélyes, nem megfelelő helyen lévő vezetékszakaszok gyors terjedése növeli a 
kockázatot. 
Afrikában a szabályok enyhítése és a magánszféra növekvő befektetéseinek 
köszönhetően, az elmúlt időszakban jelentős mértékben fejlődtek az elektromos 
hálózatok. Az elektromos légvezetékek robbanásszerű elterjedése Ázsiában is zajlik, 
és a befektetők a költséghatékonyságot tartják szem előtt mindkét kontinensen. 
Emiatt széles körben elterjedtek a vasbeton oszlopok, melyeken madárvédelmi 
szempontból veszélyes vezetéktartó fejszerkezetek vannak. Az egyre kiterjedtebb 
ázsiai és afrikai hálózatok mind nagyobb számú madarat tesznek ki az áramütés 
kockázatának. 



A szerkezeti és áramellátásbeli problémák pénzügyi és társadalmi hatásai
A nagytestű madarak áramütése kárt tehet a vezetékekben és az áramellátás 
folytonosságában, a kiemelten veszélyes oszlopszakaszokon ezért, az áramszolgáltatók 
fokozott kihívással néznek szembe. A zárlat létrejöhet két vezeték vagy egy vezeték és 
egy földelt oszlopelem egyidejű érintésével, mely nem csak a vezetékekben, hanem 
a szerelvényekben (transzformátorok, biztosítékok, tartószerkezetek) is kárt tehet. 
Esetenként, a nagyobb testű áramütött madarak teteme fent marad az oszlopon, 
és eltávolításukig akadályozhatják az áramszolgáltatás folyamatosságát. A becslések 
szerint az Egyesült Államokban az elektromos zárlatok 10%-át állatok okozzák. 
Egyetlen ilyen zárlat több ezer dollár veszteséget okozhat, és nagy kellemetlenséggel 
jár az ügyfelek számára.

Számos ország végez tudományos kutatásokat a madarak áramütésével kapcsolatban 
A világ számos régiójában végeztek tudományos kutatásokat a madarak áramütésével 
kapcsolatban, különösen a spanyol és amerikai kutatók foglalkoztak kiemelten 
a témával. Egyes országokban, például Németországban és Magyarországon, 
együttműködés jött létre a természetvédelmi szervezetek és az áramszolgáltatók 
között. Az áramütés egyre növekvő problémáját Ázsiában és Afrikában is 
dokumentálták már. Az első olyan felvételt, amely bemutatja, hogyan szállnak be az 
oszlopokra a ragadozó madarak, 50 évvel ezelőtt készítették amerikai solymászok a 
biztonságosabb oszlopfej-kialakítás céljából. A solymászok azóta is finanszírozzák az 
oszlopok madárbaráttá alakítását. A kutatási eredmények kiemelik közös pontként 
a rosszul tervezett infrastruktúrát, amely világszerte felelős az áramütés okozta 
madárpusztulásokért, míg az egyes régiók közötti különbségek 
a táj, az élőhelyi jellemzők és a helyi madárvilág sajátosságaiból 
fakadnak. A CMS (Bonni Egyezmény, a vándorló vadon élő 
állatfajok védelméről) által készített útmutató, amely részletezi, 
hogy hogyan kerülhető el vagy csökkenthető a vonuló madarak 
áramütés okozta elhullása az afrikai-eurázsiai régióban, letölthető 
innen: https://goo.gl/997ZB5).



A kormányzatoknak, áramszolgáltató vállalatoknak, pénzügyi intézményeknek és az egyéb 
érintetteknek gondoskodniuk kell a madarakra veszélyt jelentő, már meglévő és tervezett 
létesítmények azonosításáról, és a veszélyek azonnali elhárításáról.
Az Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről (CMS) 2002-ben 
elfogadott egy állásfoglalást a vonuló madarakat ért áramütésről, 2004-ben a Berni 
Egyezmény javaslatokat tett az áramütés kedvezőtlen hatásainak minimalizálására. 
A Nemzetközi Madárvédelmi Szervezet (BirdLife International) által vezetett UNDP/
GEF „Vonuló Vitorlázó Madarak Projekt”-nek is része az a helyi kezdeményezés, amely 
a Nagy-hasadékvölgy – Vörös-tenger vonulási útvonalon vesz részt az irányelvek 
megvalósításában. Az Egyesült Államokban az Madarak és Vezetékek Együttműködési 
Tanácsnak (Avian Power Line Interaction Committee / APLIC) 50 áramszolgáltató 
vállalat a tagja, és az Amerikai Hal- és Vadvédelmi Szolgálattal együttműködve olyan 
útmutatót készítettek, amely bemutatja az okokat és a lehetséges megoldásokat 
a madarak áramütésének minimalizálása érdekében. Léteznek olyan módszerek, 
amelyekkel beazonosíthatók a veszélyes vezetékszakaszok, így segítséget jelenthetnek 
a kormányok, áramszolgáltatók és más érintettek számára a változtatásra szoruló 
szakaszok rangsorolásában. 

A probléma megoldásának módjai: Szigetelés
Utólagos szigeteléssel lehet ellátni a már létező veszélyes oszlopfej-szerkezeteket, 
hogy a fázis-fázis vagy a fázis-földzárlat elkerülhető legyen. A szigetelőket a vezetékre, 
a kábeltartó szigetelőkre és a keresztkarokra lehet felhelyezni. A szigetelők anyagánál 
figyelembe kell venni az elektromos feszültség mértékét és a helyi környezeti 
sajátosságokat, továbbá a szigetelőket hozzáértő szakembereknek kell kihelyezniük. 
A hatékony működés érdekében, az utólag felhelyezett szigetelők rendszeres 
ellenőrzésre és karbantartásra szorulnak. 



A probléma megoldásának módjai: beülést megakadályozó eszközök 
Jelentősen csökkenthető az áramütések mértéke, ha a madarak egy riasztószerkezet 
miatt nem tudnak beülni az elektromos távvezeték oszlopokra. Vannak olyan 
madárriasztók – mint például a forgó tükrök – amelyeknek az a célja, hogy a 
madarat elriasszák, míg mások – például a tüskék – fizikailag akadályozzák meg, 
hogy a madár túl közel üljön a vezetékhez. A riasztó módszerek hatásfoka eltérő, a 
helytelen kihelyezés akár meg is növelheti az áramütés kockázatát. Gondoskodni kell 
arról, hogy a használni kívánt riasztószerkezet megfeleljen az adott körülményeknek, 
helyesen legyen feltéve, valamint, hogy az ellenőrzés és karbantartás is megoldott 
legyen. 

A probléma megoldásának módjai: „Újratervezés”
Az utólagosan felhelyezett eszközökre – mint a szigetelő papucs vagy a kiülést 
gátló riasztóeszközök – leginkább átmeneti megoldásként kell tekinteni, míg a 
végleges megoldás felhelyezésre nem kerül. Emellett, viszonylag kevés tanulmány 
áll rendelkezésre, mely az utólagosan felhelyezett eszközök hatékonyságát 
vizsgálja. A legjobb megoldás mindenképpen az lenne, ha az elektromos távvezeték 
oszlopokat átterveznék madárbaráttá, amely minimálisra csökkentené az áramütés 
kockázatát. Egy egyszerű módosítást jelentene a függő szigetelők használata, így 
a vezeték a kereszttartó síkja alatt futna. A szerkezet átalakítása nem feltétlenül 
jelent költségtöbbletet, hiszen nem igényel több karbantartást, mint amennyi 
egyébként is elő van írva az egyes vonalakra. További előnye, hogy az utólagosan 
felhelyezett szigetelő megoldásokkal ellentétben, ebben az esetben nem kell 
esetenként előforduló áramkimaradásokra számítani. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy egyes szerkezeti elemeket nem lehet átalakítani, mint pl. a transzformátorok, 
feszültségszabályozók és kondenzátorok, melyeket külön kell szigetelni.



Megelőzés: A madarak számára biztonságos új energetikai infrastruktúrák kialakítása
A hálózatok fejszerkezetének kiválasztásakor a madarak áramütésének kockázata 
kell legyen az egyik legfontosabb szempont. Kulcsfontosságú, hogy (a) vezetékek 
elegendő távolságra legyenek egymástól ahhoz, hogy a nagyobb testű madarak se 
tudjanak két vezetéket egyszerre érinteni, (b) az oszlopok lehetőleg szigetelő (az 
elektromosságot nem vezető) anyagból épüljenek, mint például fa oszlopok, vagy 
üvegszálas kompozit keresztkarok, (c) a földelt elemeken, mint például a vasbeton 
oszlopok fém keresztkarokkal, függő szigetelőket kell alkalmazni, ahol a vezetékek a 
kereszttartó alatt futnak. További megoldást jelenthetnek a szigetelt vezetékek, vagy 
a földkábelek. 

Megelőzés: Megfelelő környezeti hatástanulmányok készítése a tervezett elektromos hálózati 
fejlesztésekhez.
Fontos, hogy az elektromos hálózatok tervezett fejlesztései során, a környezeti 
hatástanulmány része legyen a madarak áramütésével kapcsolatos kockázatfelmérés 
is. A hatástanulmánynak a madarak számára biztonságos légvezetékeket kell 
javasolnia, a területen élő különböző fajokat is figyelembe véve; például számolni 
kell a sasoknak és keselyűknek nagy szárnyfesztávolságával, amikor a vezetékek 
közti távolságot tervezik. A hatástanulmánynak biztosítania kell azt is, hogy a 
tervezett nyomvonal – amennyire a gazdasági szempontok és az ésszerűség 
engedik – olyan élőhelyeken haladjon át, amelyek a legkevésbé vonzók az oszlopokra 
előszeretettel kiülő madarak számára; elkerülve például a nyílt, fátlan élőhelyeket. 
Fontos, hogy a hatástanulmánynak legyen megfelelő jogi háttere, amely biztosítja a 
hatástanulmányban foglalt javaslatok megvalósítását. 



Megelőzés: Infrastrukturális támogatások a vezetékek madárbarát jellegének függvényében
Az elektromos infrastruktúra fejlesztését, különösen Ázsiában és Afrikában, 
nemzetközi intézmények is finanszírozzák, általában azzal a céllal, hogy elősegítsék 
a gazdasági és társadalmi fejlődést. Az ilyen esetekben a finanszírozó szervezeteknek 
elő kellene írniuk, hogy az általuk támogatott hálózatok madárbarát 
módon kerüljenek kialakításra. Ez akkor valósítható meg, ha a 
finanszírozást a környezeti hatásvizsgálat elvégzésétől teszik 
függővé, amelynek figyelembe kell vennie a madarak áramütésének 
problémáját. A villamosenergia-hálózatok hatásvizsgálatainak 
megfelelő módjairól készült útmutató innen tölthető le:  
www.migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org

A többnyelvű útmutató elkészítése és terjesztése

A madarak áramütésének okairól és a lehetséges megoldásokról 
készült részletes útmutatót több szervezet állította össze. A 
CMS útmutatója megmutatja, hogy hogyan lehet elkerülni, 
vagy csökkenteni az elektromos hálózatok vonuló fajokra 
gyakorolt hatását az afrikai-eurázsiai régióban (letölthető innen:  
www.unep-aewa.org). 

Az Egyesült Államokban, a Madarak és Vezetékek Együttműködési 
Tanács (Avian Power Line Interaction Committee / APLIC) egy a 
madaraknak az elektromos hálózatokon való védelméről szóló 
útmutatót készített (letölthető innen: www.aplic.org). 

Az UNDP/GEF „Vonuló Vitorlázó Madarak Projekt”, amelyet a 
BirdLife International vezet, több útmutatót is készített angolul 
és arabul – lásd www.migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org/en/
documents. Fontos azonban, hogy hasonló útmutatók készüljenek 
más nyelveken is, különösen ott, ahol az áramütés a veszélyeztetett 
fajok pusztulásának egyik fő oka, mint például Kínában, 
Oroszországban és Mongóliában.



A kiadvány a Nemzetközi Solymászszövetség (IAF) indítványának kivonata, melyet az 
IUCN (Természetvédelmi Világszövetség) is elfogadott a 2016-os Természetvédelmi 
Világkonferencián. Az indítvány főbb pontjait kiemelve azzal a céllal készült a 
kiadvány, hogy bemutassa az elektromos vezetékek okozta madárpusztulások 
problémáját olyan kulcsfontosságú szereplőknek, mint a bankok, kormányok és 
energia társaságok, akik az elektromos infrastruktúra fejlesztés finanszírozását 
irányítják. 

„Az elektromos hálózatok áramütés 
és ütközés által madarakra gyakorolt 
hatásának megelőzése” elnevezésű, a 2016. 
szeptember 1-je és 10-e között, Hawaii-
on, az Egyesült Államokban megrendezett 
Természetvédelmi Világkongresszuson 
elfogadott indítványának támogatói:
BirdLife International (Egyesült Királyság) 
BirdLife Dél-Afrika (Dél-Afrika) 
BirdLife Zimbabwe (Zimbabwe) 
Cape Nature (Dél-Afrika) 
Endangered Wildlife Trust (Dél-Afrika) 
Environment Africa (Zimbabwe) 
Environment Agency Abu Dhabi (Egyesült 

Arab Emirátusok) 
European Association of Zoos and Aquaria 

(Hollandia) 
Ezemvelo KZN Wildlife (Dél-Afrika) 
Fédération des Associations de Chasse et 

Conservation de la Faune Sauvage de l`UE 
(Belgium) 

Földművelésügyi Minisztérium 
(Magyarország) 

International Council for Game and Wildlife 
Conservation (Magyarország) 

International Council of Environmental Law 
(Németország) 

Namibia Nature Foundation (Namíbia) 
Panstwowa Rada Ochrony Przyrody 

(Lengyelország)


