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Bütykös hattyúk (Cygnus olor) telelése mező-
gazdasági területeken a Fertőnél 2017/2018 és 
2019/2020 között 
Wintering of mute swans (Cygnus olor) on agricultural areas at Lake Fertő 
between 2017/2018 and 2019/2020 

Überwinterung von Höckerschwänen (Cygnus olor) auf landwirt-
schaftlichen Flächen am Neusiedler See zwischen 2017/2018 und 2019/2020 

PELLINGER ATTILA1 & HADARICS TIBOR2 

Abstract 

Feeding mute swans have appeared on agricultural fields over the last ten 
years. Due to their increasing breeding population and the mild winter weather 
they can persist on parcels near to their chosen roosting sites from autumn to 
spring. We investigated the change in the number of individuals and feeding 
habits of mute swans near Tőzeggyármajor over three succeeding winters. The 
swans fed in this period mainly on rape, their biggest number in a wintering 
period varied between 135 and 220. Based on observation of marked individuals 
it turned out that there are individuals in the groups returning from year to year. 
Furthermore, it is typical for individuals showing up already in the beginning of 
the wintering period to stay long and for roaming individuals to join the group 
temporarily in the last weeks of wintering. 

Bevezetés 

A bütykös hattyú (Cygnus olor) már az 1980-as évek elején, ugyan csak kis 
számban, de rendszeresen költött a Fertőn, amely magyarországi 
szétterjedésének kiindulópontjává vált (HORVÁTH & KÁRPÁTI 1985). Napjainkra a 
Dunántúlon gyakorlatilag minden olyan vizes élőhelyen jelen van, ahol fészket 
tud építeni és elérhető táplálkozóhelyek állnak rendelkezésére. Zavart helyeken 
is képes megtelepedni, Győrben és a környező településeken is számos 
alkalommal találtunk a lakott területen belül fiókákat nevelő párokat (PELLINGER 
et al. 2017). Tavainkon és kisebb-nagyobb, lassúbb vízsebességű folyóvizeinken a 
vízinövényeket legeli, megfigyeléseink szerint nyáron szívesen fogyasztja a nagy 
tömegben elszaporodó fonalas moszatokat (Cladophora) is. 

Mezőgazdasági területen történő téli táplálkozására első ízben 2009-ben, 
KOSZTRA ANDRÁS agrármérnök hívta fel a figyelmünket, ami éppen a jelenlegi 

 
1 Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 9435 Sarród, Rév, Kócsagvár, E-mail: pellinger.attila@fhnp.hu 
2 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Soproni Helyi Csoport 
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vizsgálati területet érintette. Az eltelt évek során egyre több helyen kerültek szem 
elé ilyen hattyúcsapatok, megítélésünk szerint ez mára általánossá vált, 
legalábbis a Dunántúlon, de határainkon túl (Szlovákia, Szlovénia) is ismertek 
ilyen téli gyülekezések. Az említett 2009-es tőzeggyári megfigyelést megelőzően 
– ellentétben a közeli rokon énekes hattyúval (Cygnus cygnus) – e fajnál 
ismeretlen volt a mezőgazdasági haszonnövények fogyasztása, és ezt a fajjal 
foglalkozó minden hazai ornitológus is megerősítette. 

A többszázas hattyúcsapatok tartós jelenléte felkeltette a gazdálkodók 
figyelmét is, több esetben volt precedens riasztási és gyérítési engedélyek iránti 
kérelmek benyújtására. Vizsgálataink célja annak megállapítása volt, hogyan 
alakulnak ki a mezőgazdasági területeket táplálkozási céllal felkereső bütykös 
hattyú-csapatok, illetve hogyan alakul ezek állománydinamikája, bekövetkezhet-
e számottevő kártétel, amely esetleg beavatkozást indokolhat egy ilyen 
erőteljesen gyarapodó állományú faj esetében? 

A vizes élőhelyeken hínárfélékkel és más vízinövényekkel táplálkozó bütykös 
hattyúk gyülekezése mezőgazdasági területeken általában december elején 
kezdődik. Ma még kevés adattal rendelkezünk arról, hogy milyen környezeti 
tényező váltja ki ezt a viselkedést, de a jelentősebb tél eleji lehűlések 
bekövetkeztével várható az első madarak megjelenése a szántóföldeken, ezt 
követően a csapatok létszáma egy ideig folyamatosan gyarapodik, később 
ingadozhat. 

Anyag és módszer 

Vizsgálataink helyszíne a Hansági-főcsatorna mellett, Tőzeggyármajor 
település határában volt. A telelőhelyet jellemzően két-három naponta kerestük 
fel a bütykös hattyúk által legelt földrészlet beazonosítása, a madarak számlálása 
és a jelölt egyedek beazonosítása céljából. Tapasztalataink szerint a telelő 
csapatok kialakulása olyan biztonságos éjszakázóhelyekhez kötődik, amelyeket 
az idősebb, korábban ott telelő madarak ismernek, azokat ismételten felkeresik, 
és hozzájuk más egyedek is csatlakoznak. A korábbi években már 
meggyőződtünk róla, hogy a tőzeggyármajori hattyúk a Hansági-főcsatornán, 
annak az Ikva-torok és a pomogyi határátkelőhely közötti szakaszán éjszakáznak, 
így már novemberben figyeltük a szóba jöhető táplálkozóhelyeket. A vetésforgó 
miatt ezek minden évben máshová esnek, így csak a telelés megkezdésekor 
tudtuk megállapítani, hová járnak ki a madarak. 

A számlálást minden esetben elvégeztük, a növényzet magassága csak 
elhúzódó telelés esetén okozott némi nehézséget, viszont a gyűrűs madarak 
azonosításának esélyét erősen befolyásolta. A telelő csapatokban rendszerint 
több egyedileg megjelölt madár is beazonosítható volt. Annak érdekében, hogy 
növeljük ezek arányát, évek óta intenzíven jelöltük a Kisalföldön fészkelő párokat 
és fiókáikat, illetve lehetőség szerint a telelőhelyeken gyülekező madarakból is 
megpróbáltunk néhányat megfogni és megjelölni. A bütykös hattyúk gyűrűzése 
a Fertőn már az 1980-as években megkezdődött, az ezredfordulóig kizárólag 
alumínium lábgyűrűvel (a gyors kopás és a gyűrűvesztések miatt ezek helyett 
később füles acélgyűrűket használtunk), ezek számos megkerüléséből több 
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telelőhely ismert. MOLNÁR (1997) összefoglalása szerint 500-nál több fertői 
gyűrűzésből 240 megkerülési adat gyűlt össze, 45 különböző élőhelyről. A fém 
lábgyűrű leolvasási esélyei meglehetősen rosszak, ezért a megkerülések főként a 
közeli téli gyülekezőhelyekről – bécsi Duna-szakasz (A), Pöstyén (SK) – 
származnak. Ekkor is feltűnő volt a balatoni, a velencei-tavi és a dunakanyari, 
azaz az ebben az időszakban legjelentősebb gyülekezőhelyekről származó 
visszajelentési adatok hiánya. Ez később sem változott, bár a gyűrűzési aktivitás 
az ezredforduló után visszaesett a Kisalföldön. Ez összefügg azzal is, hogy a 
fertőrákosi gyülekezőhely fokozatosan megszűnt, ennek oka nem ismert, bár 
összefügghet akár a növényevő amur (Ctenopharyngodon idella) eltűnésével is, 
amely a hínárállomány újbóli elszaporodásával járt együtt. A korábban a 
fertőrákosi üdülőtelepen gyülekező bütykös hattyúk ma már eloszlanak a tó 
öblözeteiben és nádas állományának belső tavaiban, megszűnt az emberek általi 
etetés jelentősége. ALBERT & SZINAI (2009), illetve KOVÁCS et al. (2018) hazai 
állományra vonatkozó, és már a (főként a Balatonnál történő) színes gyűrűzések 
első eredményeit is tartalmazó elemzései szerint a fertői madarak főként a 
Kárpát-medencében telelnek, egészen a Dráva felső szakaszán található 
víztározókig. Az idézett publikációkban feldolgozott adatokhoz képest jelen 
kutatásban a lényegesen produktívabb színes jelöléseket alkalmaztuk, a 
lehetőségekhez mérten preferálva az igen sok visszajelentést biztosító 
nyakgyűrűzést és a GPS/GSM jeladók alkalmazását. 

A színes lábgyűrű leolvasásának esélye sokszorosa a hagyományos fém 
gyűrűhöz képest, mivel a felirat távolabbról, sőt gyakran vízben úszó madárról is 
leolvasható. A szintén színes nyakgyűrű felirata kedvező látási viszonyok mellett 
akár 500 m-es távolságból is jól látható, úszó, sőt akár repülő madár is 
azonosítható vele. A GPS/GSM jeladók alkalmazása ezekhez képest forradalmi 
változást hozott, mivel ezek az eszközök már nem igényelnek terepi megfigyelőt 
a pozíciók meghatározásához. 

Figyelembe véve a bütykös hattyúk potenciálisan hosszú életét (amely akár 
két évtizednél is több lehet), az elkövetkező években a jelölt madarak leolvasásai 
további feldolgozható adattömeget szolgáltatnak majd. 

Eredmények 

A vizsgálati területen telelő bütykös hattyúk egy része a helyi fészkelő 
populációi egyedei közül származik, azonban a gyűrűzésekből származó adatok 
szerint ezekhez távolabbi költőhelyekről is érkeznek madarak. Bár jelen 
kutatásunk fő célkitűzése a mezőgazdasági területhasználat vizsgálata egy 
konkrét területen, mégis érdemes először a jelölésekből képződő vonulási és 
telelési mozgalmakat áttekinteni. 

A bütykös hattyú vonulásának és telelésének fertői vonatkozásai 

Az eddig összegyűjtött leolvasási adatok alapján e téren több megállapítás 
tehető. Megerősítést nyert, hogy (hasonlóan a korábbi évtizedekhez) nincsen 
szoros kapcsolat a Fertő és a többi nagy hazai, elsősorban dunántúli költő- és 
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gyülekezőhely (Balaton, Velencei-tó, Dunakanyar stb.) között. A 2001-től meg-
indult hansági élőhely-rekonstrukciók (PELLINGER & TAKÁCS 2012) elárasztásai 
(Nyirkai-Hany, Osli-Hany) és a Szigetköz vizes élőhelyei között ezzel szemben 
intenzív a kapcsolat, előbbiek esetében a fertői fészkelőállomány a legfontosabb 
forráspopuláció. Ezeknek a nagy kiterjedésű vizes élőhelyeknek a környezetében 
számos kisebb-nagyobb álló- és folyóvíz található, ahol egy-egy pár elszórtan 
sokfelé fészkel (Hansági-főcsatorna, Győr város tavai, Rábapatyi-kavicsbányató 
stb.), és amelyek a költési időszakot követően ott gyűlnek össze, a tél beálltával 
pedig ezek egy része a környező mezőgazdasági területeken táplálkozik. 

A színes gyűrűk, főként a nyakgyűrűk szaporodó leolvasási, visszajelentési 
adatai azonban számos távolsági megkerülést is szolgáltattak már, amelynek 
alapján az észak-adriai térség, különös tekintettel az Isonzo folyó torkolatának 
vidékére (350 km), fontos telelőhelye a fertői és egyben a kisalföldi 
fészkelőállománynak (1. ábra). 

 

1. ábra: A Vogelwarte Madárvárta 2 projekt során a Fertőnél jelölt bütykös hattyúk 
(Cygnus olor) megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a 

megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) 

Fig. 1:  Representation of recovery locations of mute swans (Cygnus olor) marked at 
Lake Fertő during the project Vogelwarte Madárvárta 2 on the map (location of 

ring-marking marked with red dots, locations of recovery marked with blue 
triangles) 

Nem egyértelmű, hogy a korábbi adatoknak részben ellentmondani látszó 
megkerülések (1. ábra) a sokkal hatékonyabb jelölésnek, a telelőhelyen 
megváltozott ornitológiai módszereknek és eszközöknek (pl. nagy teljesítményű 
állványos távcsövek elterjedt használata), esetleg a klímaváltozás (vagy egyéb 
okok) következtében eltolódó vonulási útvonalaknak köszönhető-e. Jelenleg 
hangsúlyosan a fészkelőállomány egyedeit és annak szaporulatát próbáljuk minél 
nagyobb arányban befogni, és ezzel együtt jelentős erőfeszítések történtek és a 
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jövőben is prioritást jelent a minél több költési időszakban végzett leolvasás, 
különösen a bizonyítottan fészkelő, fiókákat vezető párok esetében. Ez a két 
dolog összefügg, mivel a már jelentős arányban jelölt egyedek nagy eséllyel 
azonosíthatók a jól látható színes jelöléseknek köszönhetően. 

A vizsgálati területen leolvasott, idegen jelölésű példányok egy része is 
minden bizonnyal a saját fészkelőpopulációhoz tartozik, mivel a gyűrűzések 
túlnyomó része ma is telelőhelyeken történik, jellemzően ott, ahol a madarakat 
etetik, ami miatt sokkal bizalmasabbak, a felkínált táplálékot akár kézből is 
elveszik. Érdekes, hogy ugyanezek a madarak a fészkelőhelyük környékén és más 
gyülekezőhelyeken teljesen vad madarakként viselkednek, az ember közelségét 
kerülik. A telelő csapatok feloszlása után sok bütykös hattyú kisebb kiterjedésű, 
akár eldugott vagy nehezen megközelíthető helyen fészkel, ezért jellemző, hogy 
bár több éven át azonosítható az ismert gyülekezőhelyeken télen, a közbeeső 
időszakokból semmilyen információ nincsen a tartózkodási helyéről, költéséről, 
költési sikeréről (2. ábra). A Fertőnél leolvasott gyűrűs bütykös hattyúkat 
lengyel, szlovák, cseh, szlovén, belorusz és horvát gyülekező helyeken jelölték. 

 

2. ábra: A Vogelwarte Madárvárta 2 projekt során a Fertőnél megkerült bütykös 
hattyúk (Cygnus olor) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési 

helyeket piros pontok, a megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) 

Fig. 2:  Representation of ring-marking and recovery locations of mute swans 
(Cygnus olor) recovered at Lake Fertő during the project Vogelwarte Madárvárta 2 
on the map (locations of ring-marking marked with red dots, locations of recovery 

marked with blue triangles) 

Mezőgazdasági területhasználat 

A tavasztól késő őszig terjedő időszakban a bütykös hattyúk vizes élőhelyeken 
tartózkodnak és táplálkoznak, ezidáig egyetlen esetben sem találkoztunk velük a 
nyári félévben mezőgazdasági környezetben. Ezzel szemben ez a viselkedés a 
telelési időszakban elterjedőben van. ALBERT & SZINAI (2009) bő tíz évvel ezelőtt 
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a faj teljes hazai telelőállományát 1000–1200 példány közöttire becsülte az ismert 
helyeken végzett számlálások alapján. A 2016/2017-es hideg télen a Kisalföldön 
megmaradó nyílt vizek közelében koncentrálódó csapatok számlálása alapján 
1540 egyedet találtunk, melyek 81,2%-a napközben mezőgazdasági területekre 
húzott ki (PELLINGER et al. 2017). A két adat közötti különbség azt jelzi, hogy a 
faj telelő- (és fészkelő-) állománya továbbra is növekszik, illetve valószínűleg a 
korábbi becslés alulmérte a telet hazai vizeken töltő hattyúk számát. Saját 
vizsgálataink arra utalnak, hogy bányatavakon, csatornákon (ahol jellemzően 
nincsenek állományfelmérések) is jelentős mennyiségben jelennek meg bütykös 
hattyúk. Elsősorban ezek járnak mezőgazdasági területekre táplálkozni. 

Az eddigi tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy a hattyúk döntően a 
repcevetéseket preferálják, mindenkor ezek eloszlása alapján választják ki az 
aktuális, rendszerint tartósan használt éjszakázóhelyek közelében fekvő 
táplálkozóterületet. A három vizsgált telelési időszak paramétereit az 
1. táblázatban foglaltuk össze. 

1. táblázat:  A telelések jellemzői Tőzeggyármajorban 

Table 1:  Characteristics of winterings at Tőzeggyármajor 
 

2017/18 2018/19 2019/20 

első nap december 8. december 28. november 20. 

utolsó nap április 13. február 20. április 24. 

legnagyobb egyedszám 135 220 161 

érintett földrészletek száma 5 2 4 

repce (igen/nem) igen igen igen 

gabonavetés (igen/nem) nem nem igen 

éjszakázóhely átlagos távolsága 512 m 685 m 925 m 

A 2018/19-es telet megelőzően is szinte kizárólag repcekeléseken figyeltünk 
meg hattyúkat, bár alkalomszerűen vetéseken is előfordult már ilyen. A sík, 
mezőgazdaságilag művelt Kisalföldön sokfelé találnak szinte zavartalan 
éjszakázóhelyet, ahol a téli időszakban emberi zavarás ritkán fordul elő. Hazánk 
klímája és a gazdaságosan termeszthető növények választéka olyan 
vetésszerkezetet eredményez, amelyben akár véletlenszerűen kiválasztott 
éjszakázóhely (álló- vagy folyóvíz) környezetében megtalálható a repce, mint 
legkedveltebb táplálékuk. Ez azt jelenti, hogy többnyire 1 km-es körzeten belül 
maradhatnak. 

A 2017/18-as (3. és 4. ábra) és a 2018/19-es telelési időszakban (5. és 6. ábra) 
a bütykös hattyúk mezőgazdasági területen kizárólag repcét fogyasztottak, ez 
egybevág a korábbi tapasztalatokkal is. Decemberben a növény tőlevélrózsája 
már olyan dús, hogy napközben szinte nem is kell gyalogolniuk, egy helyben állva 
vagy ülve, hosszú nyakukkal annyi növényt elérnek, hogy hosszú percekig nem 
kell odébb lépniük. A folyamatos táplálkozást napi egy-két alkalommal ivással 
szakítják meg, ehhez egyesével vagy kisebb csapatokban repülnek a vízhez. 
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3. ábra: A tőzeggyármajori telelő bütykös hattyú-csapat egyedszámának változása 
2017/2018 telén 

Fig. 3:  Changes in the number of individuals of the wintering mute swan group in 
winter 2017/2018 

 

4. ábra: A tőzeggyármajori telelő bütykös hattyú-csapat táplálkozó- és éjszakázóhelyei 
2017/2018 telén (sárga: repce) 

Fig. 4:  Feeding and roosting sites of the wintering mute swan group at 
Tőzeggyármajor in winter 2017/2018 (yellow: rape) 
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5. ábra: A tőzeggyármajori telelő bütykös hattyú-csapat egyedszámának változása 
2018/2019 telén 

Fig. 5:  Changes in the number of individuals of the wintering mute swan group in 
winter 2018/2019 

 

6. ábra: A tőzeggyármajori telelő bütykös hattyú-csapat táplálkozó- és éjszakázóhelyei 
2018/2019 telén (sárga: repce) 

Fig. 6:  Feeding and roosting sites of the wintering mute swan group at 
Tőzeggyármajor in winter 2018/2019 (yellow: rape) 
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A 2019/2000-as télen a repce mellett gabonavetésen (tritikálé) is megjelentek, 
esetenként váltogatták a két táplálékféleséget (7. és 8. ábra). A korábbi évekhez 
képest igen hosszú, 156 napos telelési időszakban a csapat többször is éjszakázó- 
és táplálkozóhelyet váltott. Először a Hansági-főcsatornára, majd egy működő 
kavicsbányába, végül a mekszikópusztai Borsodi-dűlőbe húztak be esténként. A 
repceföldet csak virágzáskor hagyták el végleg, ekkor a növényzet magassága és 
sűrűsége már a mozgásukat is akadályozta. 

A csapat nagysága a telelés során folyamatosan változott. A csapat 
elhagyását, újabb egyedek csatlakozását a korábbi évekhez hasonlóan a jelölt 
példányok ismételt megfigyelésével végeztük. Természetesen a telelő madarak 
túlnyomó többsége jelöletlen, azonban az utóbbi években intenzív 
gyűrűzőmunkát végeztünk: a Fertő és más jelentősebb fészkelőhelyek 
költőpárjait, ezek szaporulatát, télen pedig a vizeken összegyűlő hattyúkat 
fogtuk be és gyűrűztük meg. Arra törekedtünk, hogy a biztosan költő madarakat 
és az ivarérett telelő példányokat nyakgyűrűvel, a fiatal egyedeket színes 
lábgyűrűvel lássuk el. Az utolsó két évben emiatt látványosan megemelkedett az 
egyedileg azonosítható madarak száma és csapaton belüli aránya. A saját jelölésű 
madarakon kívül a másutt meggyűrűzött példányokat is azonosítottuk. A 
nyakgyűrűs madarak leolvasási aránya gyakorlatilag 100%, mivel akár több száz 
m-ről is biztosan leolvasható a feliratuk. A csupán hagyományos fém 
lábgyűrűnek nem csak a leolvasása nehéz, sokszor nem is látható a madarak 
gyűrűs lába az egyre magasabb repcében. A színes lábgyűrűk azonosításának 
eredményessége rosszabb a nyakgyűrűénél, de sokkal jobb a fém jelölőgyűrűénél. 
Mivel sok helyütt akár tömegesen fogják be a be nem fagyó vizeknél gyülekező 
hattyúkat, ezért sok köztük a téli gyűrűzés, ezekről általában nem állapítható 
meg a származási helyük, de ezeket is együtt szerepeltetjük a többi egyeddel az 
áttekintő 2. táblázatban. 

Az intenzív jelölés eredményeképpen már sokkal több egyed területhasználati 
viselkedését, helyi elmozdulásait és telelőhelyváltásait tudjuk nyomon követni, 
és az egyedileg jelölt madarak aránya a jövőben reményeink szerint tovább nő 
majd a folyamatosan zajló gyűrűzések következtében, amit intenzív 
visszakereséssel párosítunk, amint eddig is. A jelölések emellett más vizes 
élőhelyekre távozó madarakról is szolgáltatnak információkat. 

Az elmúlt négy telelés során a csapatban összesen 49 jelölt egyedet 
azonosítottunk: 11 nyakgyűrűs példányt (22,4%), 21 színes lábgyűrűs egyedet 
(42,9%), 16 fém lábgyűrűst (32,7%) továbbá egy jeladós madarat (2. táblázat). 
Utóbbi mozgásairól sokkal pontosabb képet lehet kialakítani a GPS-jelek alapján. 
Összevetve a terepi megfigyelésekkel kiderült, hogy az első vizuális észlelés előtt 
három nappal már megjelent a csapatban, ám eleinte csak rövid időt töltött 
benne, így nem került szem elé a 30–60 perces napi megfigyelések alkalmával. Az 
ismételt és minden jelölt egyed azonosítására törekvő felmérések során is 
kiderült, hogy előfordulhat a színes gyűrű elvesztése, ami erősen csökkenti az 
újabb azonosításokat, mivel a fém gyűrű leolvasási esélyei rosszabbak. 
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7. ábra: A tőzeggyármajori telelő bütykös hattyú-csapat egyedszámának változása 
2019/2020 telén 

Fig. 7:  Changes in the number of individuals of the wintering mute swan group in 
winter 2019/2020 

 

8. ábra: A tőzeggyármajori telelő bütykös hattyú-csapat táplálkozó- és éjszakázóhelyei 
2019/2020 telén (sárga: repce; narancs: gabonavetés) 

Fig. 8:  Feeding and roosting sites of the wintering mute swan group at 
Tőzeggyármajor in winter 2019/2020 (yellow: rape; orange: emerging grain) 
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9. ábra: Bütykös hattyú jelölése nyakgyűrűvel (5YK0) 

Fig. 9:  Marking of a mute swan with neckband (5YK0) 

Fotó: Pellinger Attila 

 
10. ábra: Repcét fogyasztó nyakgyűrűs bütykös hattyú (5MU1) 

Fig. 10:  Mute swan marked with neckband feeding on rape (5MU1) 

Fotó: Pellinger Attila 
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2. táblázat:  Jelölt bütykös hattyúk előfordulása a tőzeggyármajori telelőhelyen az elmúlt 
négy szezonban 

Table 2:  Occurrence of marked mute swans in the wintering site at Tőzeggyármajor 
over the last four seasons 

Kód Típus 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Telelés 

H10 / 
1MT5 

GPS/GSM 
nyomkövető 

   8 1 

0JK8 nyakgyűrű (sárga)   2  1 

0YK1 nyakgyűrű (sárga)    11 1 

1JK4 nyakgyűrű (sárga) 22 31  64 3 

1MU5 nyakgyűrű (sárga)   3  1 

1MU9 nyakgyűrű (sárga)   10 14 2 

2JK4 nyakgyűrű (sárga) 1    1 

5MU1 nyakgyűrű (sárga)   4 50 2 

5YK1 nyakgyűrű (sárga)    37 1 

5YK4 nyakgyűrű (sárga)    2 1 

5YK8 nyakgyűrű (sárga)    40 1 

9JK8 nyakgyűrű (sárga)   10  1 

0MJ8 lábgyűrű (sárga)    5 1 

1YE8 lábgyűrű (sárga)    1 1 

2MP3 lábgyűrű (sárga)   13 17 2 

2MT7 lábgyűrű (sárga)    5 1 

3JT5 lábgyűrű (sárga) 7    1 

4MT1 lábgyűrű (sárga)   11  1 

5JM1 lábgyűrű (sárga) 9    1 

5KH3 lábgyűrű (sárga)   2  1 

5MC2 lábgyűrű (sárga) 10    1 

5MT7 lábgyűrű (sárga)    14 1 

6KE4 lábgyűrű (sárga)    21 1 

6YJ2 lábgyűrű (sárga)    19 1 

6YJ4 lábgyűrű (sárga)    23 1 

7YJ2 lábgyűrű (sárga)    32 1 

85CC lábgyűrű (sárga)    22 1 

8JU5 lábgyűrű (sárga)    2 1 

8YJ0 lábgyűrű (sárga)    4 1 

9YJ0 lábgyűrű (sárga)    9 1 

APK lábgyűrű (piros)  3  2 2 



206 Bütykös hattyúk (Cygnus olor) telelése mezőgazdasági területeken a Fertőnél 2017/2018 és 2019/2020 között 

Rence 5. (2020) 

Kód Típus 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Telelés 

BLU lábgyűrű (piros)    7 1 

BLV lábgyűrű (piros)    15 1 

A2291 lábgyűrű (fém) 3 4   2 

A4053 lábgyűrű (fém) 6    1 

AA1476 lábgyűrű (fém) 5    1 

AC7434 lábgyűrű (fém) 1    1 

AC7950 lábgyűrű (fém) 7    1 

AH0417 lábgyűrű (fém)    3 1 

AH3580 lábgyűrű (fém)  1   1 

AH4545 lábgyűrű (fém) 1    1 

AH5693 lábgyűrű (fém)   5  1 

HL051 lábgyűrű (fém)   3  1 

HL579 lábgyűrű (fém)    1 1 

HP202 lábgyűrű (fém)   2  1 

LB8761 lábgyűrű (fém)   1  1 

LG729 lábgyűrű (fém)   3 6 2 

LG966 lábgyűrű (fém)    8 1 

RV2853 lábgyűrű (fém) 7 4   2 

 

A jelölt madarak megfigyelésével következtethetünk az egyedek 
helyhűségére. A korábbi években azonosított madarak közül több is ismételten 
ebben a csapatban telelt. Hosszabb időtávon lesznek releváns eredmények, de 
már most is ismert olyan madár (1JK4), amely a vizsgált négy szezon közül 
hármat itt töltött Tőzeggyármajornál. A 2018/19-es szezonban is azonosították, 
ekkor a Kis-Balaton mellett, Kápolnapusztánál telelt ki egy hasonló méretű 
csapatban, szintén repcetáblán. 

Bár évről évre kialakulnak új telelőhelyek (jellemzően kavicsbányatavak 
környékén), a legtöbb ilyen megtalált telelőhely stabilizálódik, azaz éveken át 
összegyűlnek a hattyúk ezeken a helyeken a téli hónapokban. Mivel a jelenség 
alig egy évtizede kezdődött, kevés konkrét adattal támaszthatók alá a 
feltételezések, miszerint az egyedek ismételten felkeresik ezeket a helyeket, 
illetve ezzel párhuzamosan egy részük időlegesen vagy véglegesen más 
csapatokba dezertál. Már van rá adat, hogy egy nyakgyűrűvel megjelölt bütykös 
hattyú (5YK4) egy telelési időszakon belül három, egymástól 25–50 km 
távolságban lévő különböző csapatban is megjelent (Tőzeggyármajor, Darnózseli, 
Bősárkány). 

A már számottevő mennyiségű jelölt egyed nyomon követését lehetővé tevő 
2018/19-es és 2019/20-as télen vizsgálva a tartózkodási idő hosszát látható, hogy 
a madarak mintegy fele (függetlenül attól, hogy mikor csatlakozott a csapathoz) 
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több hétig (hónapig) egy helyben marad, de megjelennek „látogatók” is, akik 
néhány napig időznek, majd továbbállnak (11. és 12. ábra). Ezzel kapcsolatban 
érdemes további adatokat gyűjteni, a kérdés mezőgazdasági vonatkozásai miatt. 

Meg kell említeni a nálunk ritka énekes hattyúk (Cygnus cygnus) 
előfordulását a bütykös hattyúk között. A faj hazánkban szórványosan jelenik 
meg, eddigi ismereteink szerint a mezőgazdaságilag művelt területeken azonban 
előfordulásai 100%-ban a repcevetésekre korlátozódnak. Ritkasága miatt a hazai 
mezőgazdasági kultúrák szempontjából ma nem jelentős, azonban lassú terjedése 
miatt a jövőben számolni kell a bütykös hattyúéhoz hasonló táplálkozásának 
terjedésével. 

 

 

11. ábra: Jelölt bütykös hattyúk területhasználatának időbeli változása a 
tőzeggyármajori telelőhelyen a 2018/19-es télen 

Fig. 11:  Temporal changes in the habitat use of marked mute swans in the wintering 
site at Tőzeggyármajor in winter 2018/19 
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12. ábra: Jelölt bütykös hattyúk területhasználatának időbeli változása a 

tőzeggyármajori telelőhelyen a 2019/20-as télen 
Fig. 12:  Temporal changes in the habitat use of marked mute swans in the wintering 

site at Tőzeggyármajor in winter 2018/19 
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Összefoglalás 

A táplálkozó bütykös hattyúk az utóbbi tíz évben jelentek meg mezőgazdasági 
környezetben. Növekvő fészkelőállományuk és az enyhe téli időjárás miatt ősztől 
tavaszig képesek kitartani a kiválasztott éjszakázóhelyek közelében fekvő 
táblákon. Tőzeggyármajor közelében vizsgáltuk három egymást követő télen a 
bütykös hattyúk egyedszámának változásait és táplálkozási szokásait. A hattyúk 
ez idő alatt döntően repcét fogyasztottak, telelési időszakonkénti legnagyobb 
egyedszámuk 135–220 között változott. A jelölt példányok megfigyelése alapján 
kiderült, hogy a csapatban vannak olyan egyedek, amelyek évről évre 
visszatérnek, jellemző, hogy a már a telelési időszak kezdetén megjelenő 
példányok hosszan kitartanak, illetve hogy a telelés utolsó heteiben kóborló 
példányok csatlakoznak időlegesen a csapathoz. 

Zusammenfassung 

Höckerschwäne, die zum Füttern landwirtschaftliche Flächen aufsuchen, sind 
in den letzten zehn Jahren erschienen. Wegen ihrer zunehmender Brutpopulation 
und des milden Winterwetters können sie ab Herbst bis zum Frühjahr auf Feldern 
nahe ihres auserwählten Nächtigungsplatzes ausdauern. Nahe Tőzeggyármajor 
wurden in drei aufeinanderfolgenden Wintern die Veränderung der 
Individuenzahl und das Fütterungsverhalten von Höckerschwänen untersucht. 
Die Schwäne verzehrten in dieser Periode hauptsächlich Raps, ihre maximale 
Anzahl pro Periode schwankte zwischen 135 und 220. Anhand der Beobachtung 
von markierten Individuen stellte sich heraus, dass in der Gruppe Individuen gibt, 
die von Jahr zu Jahr wiederkehren. Es ist typisch, dass die zu Beginn 
erscheinenden Exemplare lang verweilen, und dass in den letzten Wochen der 
Winterung umherschweifende Exemplare sich vorübergehend zur Gruppe 
gesellen. 
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