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A Fertőn fészkelő nyári ludak (Anser anser)
téli területhasználata Bolgheriben
(Toscana, Olaszország)
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A Fertő tó magyarországi részén fészkelő nyári lúd (Anser anser) állomány területhasználatának és vonu-
lásának vizsgálatára indult projekt keretében 2013-2016 között nyakgyűrűbe épített GPS-GSM rendszerű 
nyomkövetőket szereltünk fel összesen hét madárra, emellett távcsővel leolvasható nyakgyűrűvel jelöltünk 
meg további 193 pd-t. Az adult példányokat a fiókanevelés idején fogjuk be, amikor vedlésük miatt átme-
netileg röpképtelenekké válnak.
A vizsgálati időszak relatív enyhe és kevés havas nappal jellemezhető időjárása miatt a megjelölt madarak
nagy része fagypont alatti hőmérsékletek idején sem hagyta el a Kárpát-medencét annak ellenére, hogy az
1980-as években történt jelölések szerint egyes példányok Észak-Afrikáig is eljutnak.
A programozható jeladók átlag napi hat pozíciót továbbítanak, jeleiket az interneten követhetjük, illetve
tölthetjük le. Az eszköz képes az adatokat tárolni, amennyiben nem észleli a GSM hálózatot.
Az egyik jeladós példány három egymást követő évben a Tirrén-tenger partvidékére vonult el, ahol egy 
mindössze 2 km x 2 km kiterjedésű privát védett területen telelt át, a Padule di Bolgheri Rezervátumban. 
A részben mocsaras, vízzel borított gyepterület, részben extenzíven megművelt területen teljes 
vadászati tilalom van életben, míg a környező területeken intenzív vadászat folyik. Ez magyarázza, hogy 
a táplálkozásra használt terület kiterjedése a rendkívül kicsi, a madár végig a határain belül maradt. A tel-
előhelyen tartózkodó 5-800 pd nyári lúd gabonafélék (őszi árpa, tritikálé, durumbúza) vetéseken és lucer-
nán, valamint szarvasmarha legelőn táplálkozott. Gyűrűs példányok megfigyelései szerint ezt a telelőhe-
lyet a fertői madarakon kívül cseh, német és lengyel fészkelőhelyekről származó madarak is felkeresik.

A téli időszakban Bolgheriben táplálkozó nyári ludak területhasználata lényegesen eltér a Fertőnél és a 
többi kárpát-medencei vizes élőhely környezetében telelőkétől. A fertői vizsgálatok szerint a táplálkozóte-
rület, amelyre a vadludak naponta csapatosan kihúznak 10 km-es sugarú körben található szántókat foglal 
magába, ahol jellemzően a kukoricatarlókat, a gabonafélék és repce vetéseit preferálják.
Bolgheriben extenzív mezőgazdálkodást folytatnak, jelentős a szarvasmarhával történő legeltetés és a
takarmány előállítás. A teljes vadászati tilalom következtében magas a nagyvadlétszám (dámszarvas, őz,
vaddisznó) a táplálkozó területen a vadlúdcsapatokkal osztoznak, nappal is aktívan legelnek. Egész évben
jelentős az e célra kiépített infrastruktúrát kihasználó látogatottság, amely szintén nem okoz zavarást.
Az áttelelő nyári ludak mennyisége folyamatosan növekszik, csapataikban csak kis számban keverednek
más fajok - jellemzően nagy lilikek - egyedei.
A vizsgált három telelés során Bolgheri legmélyebben fekvő részeit víz borította, a vadludak aktivitása 
ezen a mocsaras területen volt a legnagyobb. Az ivóvíz, a biztonság mellett a mediterrán klíma miatt
a táplálékul szolgáló vízinövényzet folyamatosan biztosított. A szarvasmarha legelőkön ezekben a hóna-
pokban ugyancsak folyamatosan rendelkezésre áll a zavartalan táplálkozó hely. A magasabban fekvő
szántóterületek vetésszerkezete az egyes években jelentősen változik és ott jelentkezik számottevő zava-
rás. Egyik télen sem volt jelentős a gabonafélék és a repce fogyasztása, mindhárom évben a rögzített
pozíciók több mint 90 %-a a a mocsaras területre, a legelőre és a szálkás perje vetésre esett. A 2016/17-es
évben nem is került vetésre sem gabonanövény, sem repce.
A műholdas jeladóval követett madarunkat 2017. februárjában Csehországban elvesztettük, feltehetően 
lelőtték.
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