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Tartalomjegyzék

madarak környezetünk legfeltűnőbb
élőlényei. Fajaik mindenhol, még településeinken is előfordulnak, egyesek
fészkelnek, mások csak a vonulás idején
jelennek meg. A legtöbb madár legalább a
párválasztás időszakában jellegzetes hangon szól, mi, emberek a fülnek legkellemesebbeket madáréneknek hívjuk, és szívesen
hallgatjuk. A madarakhoz való viszonyunk
a kultúránk szerves része, és már apró gyermekkorunkban ismerkedünk velük mesékben, dalokban. Szeretjük a madarakat.
A Fertő tó hatalmas öblözeteivel, nádrengetegével, szikes pusztáival a madarak számos fajának nyújt fészkelő- és
Bevezető

táplálkozóhelyet, biztonságos búvóhelyet.
A madarak védelme és a madarak élőhelyének védelme a nemzeti park megalapításának kiemelkedően fontos szempontja
volt, hiszen tavunk Közép-Európa egyik
legjelentősebb vízimadár-élőhelye.
Ismerkedjünk meg a Fertő-vidéken előforduló több mint 300 madárfaj közül
néhány jellegzetes vagy természetvédelmi
szempontból kiemelkedően jelentős
fajjal, olyanokkal, amelyekkel a nemzeti
parkba látogatva bárki találkozhat, aki
nyitva tartja a szemét és a fülét, no és
persze nem felejti otthon a távcsövét.
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Madárélőhelyek
– víz és nádas

A Fertő-Hanság Nemzeti Park
madárvilága

A mederben keletkezett iszapot a hullámzás szállítja és rakja le itt, ez kedvez a
nádas előretörésének. Az ausztriai tórészen
is kiterjedt part menti nádasok vannak,
valamint kisebb-nagyobb nádszigetek is
jellemzőek, de a tó víztükre így is óriási. Az
öblözetek madárvilága a téli időszakban
jelentős, amikor a nagy északi vadlúdcsapatok megérkeznek, és sok ezer sirály
sereglik össze éjszakázni a vízen. Inkább a
nádasba nyúló öblökben és a már náddal körbenőtt belső tavakban gazdag a
madárélet és persze a nádasban. A nádas
sok fajnak nyújt fészkelőhelyet, ezek
ehhez az életmódhoz specializálódtak. A
gémek és kócsagok telepekben költenek,
nem ritkán több száz fészekben kotlanak
egyszerre a madarak. A nádi énekesmadarak, a vízicsibék és a barna rétihéják
– de a gémfélék közé tartozó bölömbika is – elszórtan, a hímek által őrzött

A Fertő madarai

territóriumokban fészkelnek. A nádasban
élő madarak fészkelési módja összefügg
a táplálkozási szokásaikkal: a telepesen
költők gyakran táplálkoznak csapatosan, a
territóriumot tartó madarak pedig a saját
területükön gyűjtenek élelmet maguknak.

A Fertő szikes tó, medrének part menti zónája erősen elnádasodott.
Különösen igaz ez a magyarországi részre, amelynek ma már mintegy
háromnegyedét borítja nád.
4
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Madárélőhelyek
– szikesek

Széki lile fészke

Hazánkban a Duna vonalától nyugatra alig találunk szikespusztamaradványokat. A Fertő déli és keleti partvonala mentén, főként az
ausztriai Fertőzugban (Seewinkel) magas sótartalmú, szikes talajokon kialakult jellegzetes fajok alkotta gyepek találhatóak, és ezek
közé változatos méretű, ugyancsak szikes tavacskák ékelődnek.

A szikes talajhoz alkalmazkodott növényekből álló gyep gyakran nyílt, azaz a gyep és a
szikes talajfelszín mozaikszerűen váltakozik.
A só gyakran vékony kéregben ki is ülepedik
a felszínre. A szikesedéshez magasan álló
talajvízszint kell, ezért az ilyen viszonyokhoz
alkalmazkodott életközösségek nagyon
sérülékenyek, és ma már csak az eredeti
kiterjedésük töredékén találhatjuk meg
azokat. Jellemző a sós talajokra, hogy a
felszínen legalább időszakos vízborítások is
kialakulnak, így a szikesek környezetében
pusztai és vízimadarak egyaránt megélnek.
E területeket évszázadokon át legelőként
hasznosították, ami törékeny egyensúlyt biztosított az állat- és növényvilág fennmaradása számára. Ma már csak a mindkét oldali
nemzeti parkok igazgatóságai által fenntartott régi háziállatfajtákból álló csordák legelik ezeket a gyepeket, de az elnádasodás és
az elcserjésedés veszélye ma is fenyegető.
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szikesek

Madárélőhelyek

Nyári lúd fészke
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Madárvonulás-kutatás
Annak ellenére, hogy a madárvonulásról sok mindent megtudtunk
az elmúlt száz évben, még ma is
számos kérdés megválaszolatlan.

Madárvonulás
A madárvonulás jelenségét mindenki ismeri. Elődeink is tudták,
hogy egyes fészkelő madarak
ősszel helyet cserélnek olyanokkal, amelyek viszont tavasszal
újra eltűnnek, akkor, amikor
a fészkelők visszatérnek.
A vonuló fajok többsége a rovarokkal
táplálkozók közül kerül ki. Ma már tudjuk,
hogy a madárvonulás során a táplálékhiány elől húzódnak melegebb éghajlatú
területekre, viszont nem a hőmérséklet
változása, hanem a nappalok rövidülése és
hosszabbodása váltja ki a „vonulási nyugtalanságot”, ezért indulnak útnak. Kevésbé
ismert tény, hogy a vonulásra való hajlam,
8

sőt a vonulás iránya és távolsága fajon
belül is jelentősen különbözhet a nagyobb
elterjedési területen honos madárfajok
földrajzilag távol eső állományai között.
Rendszerint a legészakibb területeken
fészkelők vonulnak legdélebbre, míg a
mediterrán tájakon költők esetleg el sem
hagyják a fészkelőterületüket. A vonulásra
való hajlam öröklött tulajdonság, rövidebb életkort megérő madárfajok esetén
az útvonal is ilyen, míg a nagyobb testű,
több évig vagy évtizedig élő madaraknál a
tanulás is szerephez jut. Ugyancsak öröklött
a tájékozódás képessége, amit sok minden
(pl. földmágnesesség) befolyásolhat. Sok
nálunk honos faj pontos telelőterülete, de
még vonulási útvonala sem ismert kellően.

Madárvonulás

A vonulási időszakokban sok madárfajra
jellemző, hogy összegyülekeznek és csapatosan, olykor tömegesen kelnek útra. Az
utat több részletben teszik meg, a repülést
megfelelő táplálkozóhelyeken megszakítják, pihennek és pótolják a tartalékaikat.
Ilyen helyeken nyílik lehetőség a különböző fajok állományainak monitoringjára,
amely a mennyiségi változások mellett
nemzetközileg összehangolt vizsgálatokkal az állományok időben változó
térbeli eloszlását is nyomon követi.

kódja a madár befogása nélkül is leolvasható, ezzel megsokszorozódott a visszajelentések száma. Mára a modern elektronika
olyan eszközöket adott a kutatók kezébe,
amelyek sokkal részletesebb információkat
szolgáltatnak, mint a gyűrűk. A rádiótelemetria és a nyomkövetésre alkalmas
GPS-jeladók alkalmazásával szinte valós
időben gyűjthetünk adatokat a vonulásról.

A madárvonulás kutatásának másik fontos
módszere az egyedi jelölés, amely többnyire
gyűrűzést jelent. A megjelölt madáregyedek
újbóli befogásával vagy a gyűrűk leolvasásával nyert adatokból kirajzolódnak a vonulási
útvonalak, amelyek nemcsak fajonként
különbözőek, de az egyes populációk egyedei is más-más útvonalakat követhetnek.
Ma már a hagyományos alumíniumgyűrűk mellett nagyobb méretű, színes
plasztikgyűrűket is alkalmaznak, amelyek
Madárvonulás-kutatás
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Nagy kócsag

Vörös gém 

Egykor dísztollaiért kíméletlenül vadászták.
A magyar természetvédelem jelképéül akkor
választották, amikor a kipusztulás szélére
került. Az elmúlt évtizedekben a védelem hatására megerősödött az állománya, a Fertőn és a
Hanságban összesen mintegy 800 pár fészkel.

Rejtett életmódú faj, színezete is a rejtőzködést szolgálja. Élőhelyén, a kiterjedt nádasokban szinte észrevehetetlenül olvad bele a nádszálak rengetegébe, csak akkor látjuk meg, ha megmozdul. Hosszú távú vonuló faj, a
Szaharától délre telel, ezért nagyon sok vörös gém elpusztul a vonulás során, állománya veszélyeztetett.

(Egretta alba) – Silberreiher

(Ardea purpurea) – Purpurreiher

Telepesen költ a zavartalan
nagyobb nádasokban, a Fertőn
és a Tóköz tavain, gyakran vörös
gémekkel és szürke gémekkel
együtt. Táplálékát nemcsak a vizes
élőhelyeken, nádasok tisztásain,
hanem réteken, sőt mezőgazdasági
területeken is gyűjti. Különösen a
fiókák kirepülése utáni időszakban
könnyű megfigyelni ilyen helyeken, ahol elsősorban pockokra
vadászik. Néhány madár kemény
teleken is kitart a be nem fagyó
vizek környékén, de a kócsagok
nagyobb része elvonul. Több
nálunk kelt és megjelölt fiókát
Franciaországból jelentettek vissza.
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Nagy kócsag

A Fertőn és a Tóköz tavainál is
költenek vörös gémek. Telepeik
lehetnek egyfajúak, de szürke
gémekkel és nagy kócsagokkal
is alkothatnak közös telepet.
Többnyire nádszálakra, ritkábban gyékényre építenek fészket.
Jellemző, hogy a nagyobb fiókák
a fészkek környékén szétmászkálnak. A vörös gémek táplálkozása
hasonló a többi rokon fajéhoz,
de inkább a kiritkult nádasokban,
kisebb tisztásokon, folyók és csatornák nádszegélyében találkozhatunk
velük. Fokozottan védett madár.

Vörös gém
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Bütykös hattyú

(Cygnus olor) – Höckerschwan

A bütykös hattyú az utóbbi évtizedekben folyamatosan
terjeszkedő vízimadárfaj a Kárpát-medencében. Az elmúlt
30 évben benépesítette vizes élőhelyeinket, sokfelé költ,
beleértve néhány lakott területen található holtágat vagy
mesterséges tavacskát is. Fészkelőhelyein jól tűri az emberi
jelenlétet, és a téli hónapokban gyakran nagy csapatokban
időzik olyan zavart helyeken is, ahol etetik az emberek.
Vonuló, de jellemzően néhány száz kilométeres területen
belül marad éveken át.
A XX. század harmadik harmadában a Fertő
tónál költött először, de hamar benépesítette a Dunántúlt, ma már országszerte

A Fertő madarai
fészkel. Elsősorban nádasokban, nádszegélyekben épít fészket, amely körül
revírt tart, ezt a hím aktívan védelmezi.
Növényevő madár, de a fiókás családok
többnyire szívesen elfogadják a táplálékot
az emberektől, ez is hozzájárul a fiókák
sikeres felneveléséhez. A bütykös hat�tyú terjeszkedését és vonulását színes
gyűrűs jelölésekkel követik nyomon, ezért
gyakran láthatóak gyűrűs példányaik is.
Belvizes években kisebb-nagyobb csapataik
mezőgazdasági területeken is feltűnhetnek,
ahol elsősorban repcét fogyasztanak.

Kanalasgém

(Platalea leucorodia) – Löffler

A ritka kanalasgém hosszú távú vonuló, telelőhelyei Afrika
északi és középső részén vannak. A veszélyekkel teli vonulás és a telelőhelyek beszűkülése is hozzájárul állományának csökkenéséhez.

gémekkel társul. Zavartalan helyeken kerül
távcső elé, táplálkozás közben a sekélyebb vizekben halászik, csőrével kaszálva
szűrögeti a vizet. Fokozottan védett.

A nyakukat repülés közben „S” alakba
hajlító gémektől eltérően mindig nyújtott
nyakkal repül, de a végén kiszélesedő,
kanálra emlékeztető csőre is jelzi, hogy
csak távolabbi rokona a kócsagoknak,
gémeknek. Ennek ellenére a kanalasgémek
is telepben, sőt más fajokkal közös telepben fészkelnek a nádasban. A Hanságban
is költ időnként, a Nyirkai-Hany kisebb
nádasaiban, de ott bakcsókkal és szürke
12

Kanalasgém

Bütykös hattyú
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Nagy lilik

(Anser albifrons) – Bläβgans

A sarkvidéken fészkelő nagy lilikek több mint 4000 kilométeres út megtétele után jutnak el vizeinkhez, ahol több
ezren, esetleg több tízezren is megfigyelhetőek az intenzív vonulás időszakában. Egy részük az egész telet nálunk
tölti, és nappal a mezőgazdasági területeken táplálkozik.
A múlt század 80-as és 90-es éveiben
nagyon megcsappant az átvonuló nagy
lilikek száma, aminek fő oka a vonulás útvonalának átmeneti megváltozása lehetett. Az
ezredforduló után hirtelen nőtt meg újra
a mennyiségük tízezres nagyságrendűre,
ma ez a domináns faj a telelők között. A
nagy lilik nevét magas, kéttagú kiáltásáról

A Fertő madarai
kapta. Megjelenése jellegzetes, hasi oldalán
széles fekete keresztsávok vannak, rózsaszín csőre felett nagy hófehér homlokfolt
látható. A hozzá nagyon hasonló kis lilik
kipusztulással fenyegetett, csak néhány
egyed vegyül a lilikcsapatokba. A nagy lilik
a vonulóhelyeken és a telelőterületeken is
szívesen keveredik más vadludakkal, nyári
lúddal, vetési lúddal. Ezektől tollazata és
hangja alapján is könnyen megkülönböztethető. Növényi táplálékot fogyaszt, a
gyepeken vagy vetéseken legel, de szívesen
jár a kukoricatarlókra is. Vadászható faj.

Nyári lúd

(Anser anser) – Graugans

A nálunk tömegesen előforduló vadludak közül az egyetlen,
amely fészkel is. Egész évben találkozhatunk csapataival,
mert rendszerint át is telel tavainknál. Az északabbi országokból is érkeznek telelők a Fertő vidékére, októbertől áprilisig vetési ludakkal és nagy lilikekkel keveredve akár több
ezres csapatokban húznak ki reggelente a kukoricatarlókra.
A rózsaszín lábú, rózsaszín csőrű nyári lúd
nádasokban, gyékényesekben, kisebb szigeteken épít fészket, de fiókáit a part menti
gyepekre vezeti legelészni. Mekszikópuszta
környékén akár több száz ilyen családot

14

is megfigyelhetünk májusban. Általában
3–6 fiókája van egy párnak, de gyakran
ennél sokkal többet is vezetgetnek. A
Nyirkai-Hanyban is költ, egyes években
néhány pár a Tóköz tavainál is sikeresen
fészkel. Szeptembertől már gyülekeznek az
északabbi (Lengyelország, Németország)
fészkelők is a Fertő mentén. Ősszel és télen
az öblökben éjszakázó madarak reggelente
nagy csapatokban húznak ki táplálkozni
a mezőgazdasági területekre. Védett.

Nyári lúd

Nagy lilik
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Üstökösréce

(Netta rufina) – Kolbenente

Az egyik legszínesebb vadrécénk. Terjeszkedő faj, hazánkban
a Fertőn fészkelt először 1983-ban. Azóta a Tisza vonaláig
megtelepedett, de az ország keleti részén még ma is viszonylag ritka. Jelentősebb állóvizeinknél költ, a Hanságban is, a
Nyirkai-Hany elárasztásain.
A gácsér élénkpiros csőre, rozsdavörös –
kissé búbos – feje és fekete begye igen feltűnővé teszi az üstökösrécét, de a tojó mintázatlan, tejeskávészínű tollazata és világos
pofája is jelentősen különbözik a legtöbb
récefaj tojójától. Tavaszi vonulása májusban

A Fertő madarai

a legintenzívebb, Mekszikópusztán több
száz, olykor több mint ezer üstökösréce is
megfigyelhető ilyenkor. Ősszel inkább a tó
öblözeteiben, a nádas nagyobb tisztásain
gyülekezik. Fészkeit a többi vadrécéhez
hasonlóan kisebb-nagyobb szigetekre,
csatornatöltésekre építi. Gyakran fészkel sirálytelepen is. A récetojók gyakran
csempésznek egy-egy tojást idegen
fészkekbe, ezért előfordul, hogy üstökösréce
fiókák más fajú tojót követnek és viszont.
Állománya lassan növekszik. Védett madár.

Szárcsa

(Fulica atra) – Bläβhuhn

Állóvizeinken az egyik legelterjedtebb fészkelő vízimadár.
Növényevő, a zavarást jól tűrő faj lévén olyan helyeken is
megtelepszik, ahol emiatt a legtöbb faj már hiányzik. Zömök
testű, fekete tollazatú madár, amelyet erős fehér csőréről
és a homlokán található ovális fehér szaruképződményről
a laikusoknak is könnyű felismerni.

Fotó: Mogyorósi Sándor
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Üstökösréce

fészkelési időszakban agresszíven viselkednek, komoly csatákat vívnak. A Fertőn, a
Hanságban, de kisebb kavicsbányatavakon
vagy csatornákon is mindenfelé megfigyelhetőek. Vadászható faj.

A szárcsa vonuló madár, azonban szinte
egész évben megfigyelhető vizeinknél, olykor nagy csapatokban áttelelhet. A költési
időszakban korán lefészkel, a nádszegélyben, gyékényesekben, sásosokban telepszik
meg. Ilyenkor mindenfelé hallani jellegzetes
„pittyegő” hangjukat. Nem ritkaság, hogy
egészen feltűnő helyen, akár a parthoz közel
is megfigyelhetjük a kotló szárcsákat, és
fiókáikat is gyakran vezetgetik feltűnő helyeken. A békésnek tűnő madarak fajtársaikkal
Szárcsa
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Gólyatöcs 

(Himantopus himantopus) – Stelzenläufer
Nevéhez híven egy kis termetű gólyára emlékeztető, fekete-fehér tollazatú, hosszú piros csőrű
és lábú parti madár. Tipikus élőhelyei a sekély
vizű szikes tavak, azonban a múlt század 90-es
éveitől egyre gyakrabban megtelepszik hígtrágyaszikkasztókon, sőt ipari üzemek különböző
víztározóin vagy akár belvizes szántókon is.

Gulipán

(Recurvirostra avosetta) – Säbelschnäbler

Kimondottan a szikesek jellegzetes fészkelő madara, elsősorban a Fertőzugban (Seewinkel) fészkel, de stabil állománya él a mekszikópusztai elárasztásokon is. Gerleméretű,
hosszú nyakú és lábú parti madár, hosszú, hajlott csőre
kard alakú. Tollazata fekete-fehér színű. Vonuló, tavasztól
őszig megfigyelhető Mekszikópusztán.
Fokozottan védett madár, mivel speciális
élőhelyigénye miatt csak a sekély vízborítású szikeseken számíthatunk megtelepedésére. Csapadékos években ritkán
költhet belvizes területeken is. Fészkeit

lapos zátonyokra, iszappadokra építi,
alig néhány centiméterre a vízszint fölé,
ezért csapadékos tavaszi időjárás esetén
gyakran meghiúsul a költése. Aszályos
években, amikor a Fertőzug szikes tavai
korán kiszáradnak, nyáron akár 4–500
példány is összegyűlik Mekszikópusztán.
Fészkelő állománya az egyes években
erősen ingadozhat, a gólyatöcshöz hasonlóan évente akár több száz kilométerrel
távolabb is költhet előző évi fészkétől.

Fokozottan védett madár, ami arra utal, hogy állományainak védelmi helyzete
nem megnyugtató. Jellemzően a Fertőzug (Seewinkel) szikes tavain telepszik meg, de rendszeresen fészkel a mekszikópusztai elárasztásokon is, bár az
utóbbi évek tapasztalatai szerint kevésbé kötődik a szikesekhez, mint a hozzá
némileg hasonló megjelenésű és élőhelyigényű gulipán. Mekszikópusztán
fészkelési időszakban és vonuláskor egyaránt megfigyelhető, egyes években
akár száz példány is gyülekezik ott. Száraz években ezek az elárasztások a legfontosabb költőhelyei. Állománya erősen ingadozhat, a gólyatöcsök akár több
száz kilométeres távolságban is költhetnek előző évi fészkeiktől. Vonuló.
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Bíbic

Széki lile

(Vanellus vanellus) – Kiebitz

(Charadrius alexandrinus) – Seeregenpfeifer

A bíbic a legelterjedtebb partimadárfaj vizes élőhelyeinken.
Tavasszal korán, gyakran már az utolsó téli napokban megérkezik telelőhelyeiről, ezért előfordul, hogy még havas-jeges
tocsogókon láthatjuk az első példányokat. Gerleméretű,
könnyen felismerhető távolról fekete-fehérnek tűnő, közelebbről azonban fémesen csillogó tollazatáról, illetve a fején
látható hosszú dísztollairól.

A szikesek veszélyeztetett, kipusztulás szélén
álló fészkelő madara. Jellemzően a tengerpartok
mentén fészkel, de egy szigetszerű állománya
él a Kárpát-medencében. Az elmúlt évtizedek
aszályos időjárása következtében hazai élőhelyei beszűkültek. A Fertő menti szikes tavakon,
a Fertőzugban (Seewinkel) egy viszonylag stabil
állománya maradt fenn.

Sekély vizek kisebb-nagyobb szigetein,
tocsogós réteken, belvíztócsákon építi
fészkeit, de olykor, mire a fiókái kikelnek,

A Fertő madarai
már hírmondója sem marad a víznek a
környéken. Az apró fiókák pihetollazata
beleolvad a környezetbe, ezért szinte
lehetetlen észrevenni a lelapuló, mozdulatlan madárkákat. A szülőmadarak
veszély esetén hangosan riasztanak a
fészek környékén, közben nagy lendülettel
csaponganak, a betolakodót megzavarva.
A bíbicek vonulási időben nagy, gyakran
több ezres csapatokba verődnek és gyepes
területeken táplálkoznak. Védett faj.

Apró termetű, veréb nagyságú parti madár. Tojásait a szikes talajfelszínre rakja,
fészket nem is nagyon épít, gyakran csak patanyomokba letojt tojásokon kotlanak
a széki lilék. Párzási rendszere bonyolult, többnejűség és többférjűség is megfigyelhető. Mekszikópusztán nem költ rendszeresen, de egyes években előfordul fészkelése, a Kisalföld magyarországi részén másutt nincsenek alkalmas élőhelyek számára.
Tavasszal és ősszel egyesével vagy kisebb csapatokban rendszeresen átvonul a
szikeseken.
Fotó: Csonka Péter
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Réti cankó

(Tringa glareola) – Bruchwasserläufer

Vizes élőhelyeinken számos különféle parti madár vonul
át. Méretükben, táplálkozásukban különbözőek, de mind
a sekély parti vizekhez kötődnek. A réti cankó ezek közül
az egyik leggyakoribb, mérete közepes, így sok különböző,
sekély vizű élőhelyen megtalálja táplálékát.
A réti cankó főleg vízi rovarokat fogyaszt, a
sekély vízben vagy a tocsogókon gázolva
csipegeti fel táplálékát. Pettyegetett
rejtőszínével jól beleolvad a környezetébe,
de szívesen mozog nyílt területeken is.
Igen jól repül, ezért kevés természetes

ellensége van. Nálunk nem fészkel, de
ősszel és tavasszal nagy, laza csapatokban
vonul át a Fertő-vidékén is, az eurázsiai
kontinens északi peremén hosszan elnyúló
költőterülete, illetve nyugat-afrikai telelőhelye közötti útján. Felriasztva jellegzetes,
csilingelő hangon szól, amelyről könnyen
felismerhető. A vízimadár-gyűrűzések során
a leggyakrabban befogott madárfajok
közé tartozik, így viszonylag sok ismerettel
rendelkezünk vonulási útjáról. Védett faj.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park
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Piroslábú cankó

(Tringa totanus) – Rothschenkel

A piros lábú cankó neve az egyik legjellemzőbb tulajdonságára, feltűnően élénk színű lábára utal. Csőrszíne is
piros. A hasonló fajoktól mégis inkább a röptében szabad szemmel is jól látható széles, fehér szárnycsíkja különbözteti meg. Hazánkban a fogyatkozó állományú, de kis számban sokfelé fészkelő vízimadarak közé tartozik.

A tocsogós réteken tavasszal
sokfelé hallható jellegzetes „tyüüűtyüüű” kiáltása. Fészkelőhelye
környékén a rivális egyedekkel
folytatott revírharcok során és
a ragadozók megjelenésekor is
hangosan riaszt ilyen módon.

Fészkét fűcsomókba rejti, tojásai hasonlóak más parti madarakéhoz, világos alapon
finom sötét mintázattal díszítettek, ez a színezet szinte észrevehetetlenül beleolvad a növényzetbe. Vonuló madár, a telet az atlanti partvidéken és a mediterrán
régióban tölti. Tavasszal az elsők között érkezik vissza vizeinkhez. A szikeseken és a
nádasok tarfoltjain, de belvizes szántókon is találkozhatunk vele a vonulás idején.
Állományának csökkenése miatt hazánkban ma már fokozott védelmet kapott.
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Nagy póling

(Numenius arquata) – Groβer Brachvogel

Legnagyobb termetű hazai partimadárfajunk. Színezete
világos alapon sűrűn sorakozó, változatos mintába rendeződő, sötétbarna foltokból áll, ami minden pólingfajnál hasonló. Első pillantásra feltűnő a testhosszával szinte
megegyező, erősen lefelé hajló csőre, amit tulajdonképpen
óriási csipeszként használ táplálékának összegyűjtésére.
Nagyon ritka költőmadár a Fertő-tájon.
Nagy kiterjedésű, zavartalan füves területeken építi fészkét ez a rendkívül óvatos
madár. Fészkelési időszakban rejtett életmódot él, színezetével teljesen beleolvad
élőhelyének növényzetébe. A fiókák felnevelése után és a vonulás során csapatokba

A Fertő madarai

verődve nedves és szárazabb gyepekre
és sekély vizű szikesekre jár táplálkozni.
Hosszú csőrével egyaránt ügyesen fogja
el a sáskákat és csipegeti fel a mély, laza
iszapban élő, apró vízi élőlényeket. Neve
beszélő név: messzehangzó „pooóli-pooóli”
kiáltásáról kapta. Időnként csapataiban a
hozzá igen hasonló, de kisebb termetű,
nálunk nem költő rokona, a kis póling
néhány egyede is megfigyelhető. A nagy
póling a vízrendezések és a gyepek felszántása miatt már alig-alig talál költésre
alkalmas területeket, ezért állománya nálunk
nagyon megritkult. Fokozottan védett faj.

Dankasirály

(Larus ridibundus) – Lachmöwe

Telepesen fészkelő faj a Fertő nádasaiban és a Fertő-parti
sekély vizű tavakban, a Fertőzugban (Seewinkel) és a
mekszikópusztai elárasztásokon. A dankasirály a sirályfélék között nálunk a legelterjedtebb fajnak számít, alkalmazkodóképessége következtében valamennyi jelentősebb
kiterjedésű vizes élőhelyünkön megtelepedhet. A fészkelési időszakon kívül nagy területeken kóborol, alkalmazkodik az emberi zavaráshoz, így sokfelé találkozhatunk vele.
Tavaink, folyóink mentén mindenütt előfordul, olykor ipari
környezetben, sőt akár szemétdepóniákon is megfigyelhető.

lehullott cseresznyét. Telepeiben jellemzően
szerecsensirályokkal és küszvágó csérekkel
társul, de a telepeinek védelmében különböző récefajok – pl. tőkés réce, kendermagos réce, üstökösréce és cigányréce
– is fészket raknak. Vonuló madár, telente
a nálunk költők Európa-szerte felbukkanhatnak, de be nem fagyó vizeinknél
egész évben megfigyelhetőek. Védett.

Kiválóan repül, ezért elsősorban vízi
rovarokat, apró halakat és kétéltűeket
zsákmányol a levegőből, de gyakran nagy
csapatokban követi a szántó vagy kaszálást
végző munkagépeket. Az eke által kifordított rovarlárvákat, apró rágcsálókat, a
kaszálógép elől felriadó sáskákat ugyanúgy
elfogyasztja, mint a szeméttelepeken talált
hulladékot, a rajzó cserebogarat vagy a
24
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Szerecsensirály

(Larus melanocephalus) – Schwarzkopfmöwe

Terjeszkedő vízimadárfaj, az elmúlt 80 évben elterjedt az
egész Kárpát-medencében. Sehol nem gyakori, de jelen
van a jelentősebb vizes élőhelyeken, így a Fertő mellékén is. Telepesen fészkel, dankasirályok kolóniáiban telepszik meg. A galamb nagyságú dankasirálynál kissé robosztusabb, feje koromfekete, csőre vaskos, élénkpiros színű.
Röptében gyakran hallatja erős „haoo-hahoo” kiáltását,
ami könnyen megkülönböztethetővé teszi a dankák reszelős rikoltozásától. Védett madár, de állományának további
növekedése várható.
Életmódja hasonló a dankasirályéhoz, de
érzékenyebb a zavarásra, ezért inkább
igényli a természetszerűbb élőhelyeket.

A Fertő madarai

Nyáron gyakran megfigyelhetőek a kaszálógépeket követő szerecsensirályok, amint
a levágott rendeken kutatnak rovarok
és rágcsálók után. A szerecsensirályok a
fészkelési időszak után Európa atlanti és
földközi-tengeri partvidékekein szóródnak
szét, az állomány zöme a Brit-szigetek és
Franciaország közötti tengerszoros partvidékein telel. A fészkelő madarak akár több
száz kilométerre is költhetnek előző évi
fészkeiktől, ami nagy alkalmazkodóképességre utal. Állománya több évtized távlatában lassú, de folytonos növekedést mutat.

Barna rétihéja

(Circus aeruginosus) – Rohrweihe

Fogyatkozó állományú ragadozó madarunk, de nagy nádas
területeinken még ma is viszonylag gyakori. Fészkét többnyire a nádasban, nádcsomókra rakja, de időnként gabonavetésekben vagy dús füvű réteken is költhet. Többnyire a
talajszint közelében imbolygó repüléssel járőrözik vadászterülete felett. A kisebb termetű vízimadarak, madárfiókák, apró rágcsálók számára jelent veszedelmet, de jeles
tojásrabló is.

ilyenkor egyszerre láthatjuk rokonával,
a kékes rétihéjával, amely nálunk csak
téli vendégként időzik. Védett madár.

Röptében hosszú szárnya és farka feltűnő,
a tojók és a hímek eltérő színezetűek.
Előbbiek egyszínű sötétbarnák, világos,
krémszínű sapkával, míg a hímek szárnyvége fekete, szárnytollai szürkék, a testtollaik vörösesbarnák. A rétihéjákra jellemző
az arcukat keretező, kissé bagolyszerű
„fátyol”. A barna rétihéja vonuló madár,
de enyhe teleken néhány egyed mindig a költőhelyek környékén marad, és
26
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Kékbegy

(Luscinia svecica) – Blaukehlchen
Nádasok, nádszegélyek jellemző, talajon fészkelő madara. A hímek begye
égszínkék, a begy közepén apró fehér
pettyel, „csillaggal”. Nálunk nem
honos, nagyon ritkán
előforduló – a Fertőnél
azonban már megfigyelt
– másik alfajának hímjein
ez a „csillag” rőt vörös színű. A
tojókon és a fiatal példányokon
a kék szín hiányzik, mégis minden kékbegy könnyen felismerhető a farok tövénél kétoldalt látható, élénkvörös színű foltokról a
„faroktükörről”.

Réti fülesbagoly

(Asio flammeus) – Sumpfohreule

Igen széles elterjedési területű bagolyfaj, amely rokonai
többségétől eltérően nem a fák, bokrok ágai között, hanem
a talajon, a sűrűn növő fűben költ. Más bagolyfajokhoz
hasonlóan fészket nem épít, csupán egy letaposott fűcsomóra rakja le a tojásait. A fülesbagoly nevet fejének két kis
tollpamacsáról kapta, amelyek apró fülekre emlékeztetnek.
Nagy szemei élénk citromsárga színűek, amely jól megkülönbözteti rokonától, az erdei fülesbagolytól, amelynek
szeme mély narancsszínű.
Élőhelyigénye a nagy pólingéval szinte
megegyező, emiatt és hozzá hasonlóan állománya erősen lecsökkent. Apró
28

rágcsálókat fogyaszt, ezen belül is szinte
kizárólag a mezei pocokkal táplálkozik. A
megemésztett táplálék maradványait – mint
minden bagoly – szőrből és csontokból
álló köpetek formájában visszaöklendezi,
fészke és telelőhelyei környékén ilyeneket
mindenütt találhatunk. Télen kisebbnagyobb csapatokba verődik, amelyekkel
dús füvű réteken, ritkás nádasokban vagy
bokrokkal ritkásan benőtt területeken is
találkozhatunk. Fokozottan védett faj.

Az elfoglalt revírekben a
kékbegy hímek szorgosan
énekelnek, dalukba sok más
madárfaj énekének strófáit is
beleszövik. Éneklés közben egy
magas nádszálon hintáznak, vagy a
bokrok legmagasabb ágaira ülnek
ki. Gyakran megtelepednek a nádaratás után felkúpozott nádkévék
között is. Rovarevők, fiókáikat is
rovarokkal etetik, a sűrű növényzetben kutatnak élelem után. Vonulási
időszakban kisebb nádasokban,
gyékényesekben is előfordulnak,
és nyár végén a kékbegyek is
szívesen járnak rá a bodza érő
gyümölcsére is. Védett madár.

Fotó: Vasuta Gábor

Réti fülesbagoly

Kékbegy
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Foltos nádiposzáta 

Fülemülesitke

(Acrocephalus schoenobaenus) – Schilfrohrsänger

(Acrocephalus melanopogon)
– Mariskensänger

Sitkének is nevezik. Nagyon hasonlít a foltos
nádiposzátára, de élőhelyeik jól elkülönülnek. A
fülemülesitke a nagyobb avas nádasok, gyékén�nyel kevert nádasok jellegzetes fészkelő madara,
ezért a kisebb nádasokból rendszerint hiányzik.
A régi pákászok, nádi emberek nemigen ismerték ezt a madarat, nem is volt magyar neve,
Herman Ottó nevezte el sitkének. Éneke kezdő
strófája a fülemüle énekére emlékeztet, így alakult ki a ma használatos neve, a fülemülesitke.

A nádasok szegélyének gyakori fészkelő madara. Leginkább
a nádas és a gyepterületek átmeneti zónáját kedveli. Az
óriási nádrengetegben és a szobányi foltban, vagy egy csatorna keskeny nádszegélyében egyaránt előfordul. Tipikus
nádiposzáta, a verébnél kevéssel kisebb, színezete barnássárga, felső oldala finoman sávozott. Jellegzetes énekét
nádszálak csúcsán vagy bokrok ághegyén hallatja, közben gyakran függőlegesen felemelkedik és aláereszkedik.
Fészkét a talaj közelében, a sűrű növényzetben építi. Rovarevő, fiókáit is rovarokkal

A Fertő madarai
táplálja. Élőhelyén más nádi énekesmadarakkal – cserregő nádiposzáta, nádirigó,
nádi tücsökmadár – osztozik, gyakran
egymás közelében fészkelnek. Ezek a
fészekparazita kakukk gazdaállatai, gyakran nevelnek fészkükben kakukkfiókát.
Érzékenyek a nádas minőségére, a több
éves aratatlan nádasállományokat részesítik
előnyben. Rokonaihoz hasonlóan vonuló
faj. A foltos nádiposzáta védett madarunk.

Veszélyeztetett faj, amelynek hazai
állománya alig néhány nagyobb
vizes élőhelyünkre koncentrálódik. Mind közül a Fertő a
legjelentősebb, ahol becslések
szerint a kárpát-medencei populáció legalább 90%-a költ. Vonuló
madár, megfogyatkozásának
egyik fontos oka, hogy az elmúlt
évtizedekben jelentősen csökkent
a tengerparti nádasok területe,
ahol a vonulás során táplálkozni
tudnak. Fokozottan védett faj.

Fotó: Vasuta Gábor
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Sordély

(Panurus biarmicus) – Bartmeise

(Emberiza calandra) – Grauammer

A cinegék távoli rokona ez a nádasokban, gyékényesekben költő, poszáta méretű madár.
Rövid szárnya, hosszú faroktollai a
sűrű növényzetben való bujkáláshoz adaptálódtak. A hímek és
a tojók színezetükben különböznek, csak a hím példányok
viselik a fekete tollakból álló
„barkót”, és a barna csőrű
tojókkal ellentétben a hímek
csőre élénk narancsszínű.
A barkóscinege az
egyik legkorábban
költésbe kezdő nádi
énekesmadarunk. Akár
három fészekaljat is felnevelhet a sűrű nád- vagy
gyékénycsomóba rejtett
fészkében. A barkóscinegék
költési időszakon kívül nagy
csapatokba verődve kóborolnak a
nádasban. Közben folyamatosan
hallatják jellegzetes hívóhangjukat,
ami segít egyben tartani a csapatot. Annyira erősen hat rájuk ez a
hívó hang, hogy a madárgyűrűzéskor hálóba került példány hangját követik, és gyakran az egész
csapatot sikerül befogni. Télen a
barkóscinegék délebbre húzódnak,
de enyhébb teleken kisebb csapatok akár át is telelhetnek. Védett faj.
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A Fertő-táj extenzíven művelt mezőgazdasági
területeinek és szegélyzónáinak jellegzetes fészkelő énekesmadár faja a sordély. A nemzeti park
védett természetközeli állapotú élőhelyei környékén, illetve a sétánk során érintett dűlőutak
mentén tavasszal és nyár elején sokhelyütt hallhatjuk monoton, kissé rovarszerű énekét. Útszéli
karókon, magasabb kórók hegyén egyensúlyozva
találhatunk rá az éneklő hímekre. Megjelenése
verébszerű, de annál zömökebb, csőre vaskosabb, alsótestének tollai sűrűn vonalkázottak.

Indikátor faj, ami azt jelenti, hogy ha az élőhelyén a mezőgazdálkodásban az
intenzív módszerek kerülnek túlsúlyba, eltűnnek a szegélyek – árokpartok, mezsgyék –, akkor a sordély sem találja meg tovább a létfeltételeit. Magevő madár,
de a fiókáit rovarokkal táplálja, ezért fontos számára a változatos növényzetű és
rovarvilágú élőhelymozaikok fennmaradása. Nálunk ma még a gyakori fajok közé
tartozik, de állománya csökkenő tendenciát mutat, ami Európa szerte jellemző.
Más, a mezőgazdálkodás módszereire érzékeny fajokhoz hasonlóan – cigánycsuk,
fogoly, fürj – a sordély hazai állománya is veszélyeztetetté válhat. Védett madár.

Barkóscinege

Sordély
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