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Vízimadár-számlálások a mekszikópusztai el-
árasztások területén 2017–2019 között 
Waterbird monitoring on the habitat reconstruction area at Mekszikópuszta 
between 2017 and 2019 

Wasservogelzählungen in den Überschwemmungsgebieten bei Mekszi-
kópuszta 2017-2019 

PELLINGER ATTILA1 & HADARICS TIBOR2 

Abstract 

In the period 2017-2019 bird population counts were conducted on flooded 
areas of the wetland restoration site in Mekszikópuszta (Nyéki szállás, Pap-rét, 
Borsodi-dűlő, Cikes) targeting 69 chosen waterbird species. The work is a 
continuation of a monitoring started earlier, including weekly survey of above 
areas. In the period investigated the draught started earlier was continuing, thus 
part of the sites dried up relatively early. The drought didn’t favor the breeding 
of waterbirds, and also the state of the area in the dry period was not optimal for 
migrating and feeding groups of birds. However, dry weather favored habitat 
management activities, being mainly necessary for pushing back expanding reed. 
Habitat management included mowing, flail-mowing as well as grazing with 
Racka sheep and Hungarian grey cattle. Management could be accomplished on 
a bigger area and in better quality than in previous years, contributing to 
maintaining the salt character of the site.  

Weekly monitoring bird counts let us obtain a picture about bird movement 
in the survey area, being especially important in the case of Lake Fertő where – 
due to its location in the border area – in the scope of its importance, only few 
ornithological research was conducted over several decades. This monitoring has 
to be maintained also in the future to gain long-term detailed data sets about 
waterbird migration and the population dynamics of the species.  

In the survey period species with the highest number of individuals were 
Eurasian teal, mallard, northern shoveler, ruff, northern lapwing, avocet, 
gadwall, Eurasian wigeon, crane and red-crested pochard. The number of species 
was more or less even from spring to autumn, however, the number of individuals 
in the autumn exceeded that in spring significantly, following a drop during the 
summer drought.  

 
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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Bevezetés 

A Fertő–Hanság vízrendszeren a 18. században kezdődtek meg az intenzív 
lecsapolási munkálatok. Kétszáz év alatt az egykori Fertő-meder nagy része – a 
mélyebben fekvő délkeleti oldalon – szárazra került. A mederben a vízszint csök-
kentése miatt gyors elnádasodás zajlott le a múlt század első harmadában, ezáltal 
a madárélőhelyek alapvetően alakultak át, ami számos faj eltűnését vagy megrit-
kulását eredményezte (KÁRPÁTI 1989, TRASER 1983). 1990-re lehetőség nyílt egy 
vizesélőhely-rehabilitáció megvalósítására Mekszikópusztán (KÁRPÁTI 1991), 
amely részlegesen helyreállította az egykori vízviszonyokat a területen, illetve ki-
váló fészkelő-, táplálkozó- és pihenőhelyet jelent nagyszámú vízimadárfaj részére 
(KÁRPÁTI & PELLINGER 2012). Az elárasztások – amellett, hogy megfelelő termé-
szetvédelmi kezeléssel együtt ismét biztosítják a vízrendezések utáni tófejlődés 
következtében megszűnt parti, sekély vízborítású élőhelyeket – kedvező feltéte-
leket teremtenek a vízi madarak állományainak vizsgálatára. A tómeder elnáda-
sodása, amely jórészt a 20. század első felében zajlott le, majd lelassulva bár, de 
napjainkig folytatódik, olyan térbeli struktúrát eredményezett, amely a tulajdon-
képpeni tómederben gyakorlatilag meghiúsítja hasonló jellegű monitoringvizsgá-
latok elvégzését. A partvonalat kerítő 1–7 km széles, helyenként tagolt nádas – 
az egykori, ma már elnádasodott öblözetekből lefűződött belső tavakkal, a 
részben a nádaratásra, részben a feltöltődő nádas nem kielégítő vízutánpótlására 
visszavezethető okokból kialakult kisebb-nagyobb megközelíthetetlen 
tarfoltokkal – szinte teljesen áttekinthetetlenné vált (PELLINGER 2000, 2001). 

A mekszikópusztai elárasztásokon heti rendszerességű vízimadár-számlálásra 
első ízben 1998-ban került sor. Az ezt megelőző időszakból is rendelkezünk ada-
tokkal a területről, azonban az egyes fajok éves állománydinamikájának megis-
meréséhez rendszeresen, azonos módszerrel végzett felmérésre van szükség. Az 
elárasztásokon végzett monitoring célja a vízimadárfajok állománydinami-
kájának vizsgálata a Fertő magyarországi részén, továbbá az élőhely-
rekonstrukciós területek jelentőségének nyomon követése az átvonuló, 
táplálkozó, pihenő madárállományok szempontjából. További cél olyan vízkor-
mányzási, területkezelési gyakorlat kialakításának megalapozása, amely hosszú 
távon is biztosítja a megfelelő élőhelyeket a vízi madarak számára. 

Anyag és módszer 

A vizsgálati terület leírása 

Mekszikópusztán az első elárasztások 1989 őszén történtek meg, dr. Kárpáti 
László elképzelései szerint. Az elárasztások a tómeder délkeleti részén, az egykori 
változó vízborítású „árterületen” vannak. A Fertő és a Hanság mintegy 200 éven 
át tartó sorozatos lecsapolási munkálatainak eredményeként – amelynek a 
szóban forgó területre legnagyobb hatású beavatkozása a Pomogy (Pamhagen) 
és Hegykő között megépített Körgát – megszűnt a tó a rendszeres, az uralkodó 
erős északnyugati szelek által ide kihajtott vizekből származó kiöntése. A 
beavatkozásokat extenzív mezőgazdasági hasznosítás – legeltetés – követte, 
amely az 1980-as évek derekára erősen visszaszorult. 
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1. ábra: A vizsgálati terület a Fertő délkeleti részén az állandó megfigyelőhelyekkel 

Fig. 1:  Survey area on the southeastern part of Lake Fertő with the constant 
observation spots 

A határsávba eső terület védetté nyilvánítását követően, különösen az 1980-
as évek végén, a terület állami tulajdonba került, így Kiss Jenő műszaki tervei 
alapján történt meg az élőhely-rekonstrukcióhoz szükséges műtárgyak 
megépítése a Hansági-főcsatorna jobb partján – Nyéki szállás és Paprét –, illetve 
részben a bal parti területrészeken – Borsodi-dűlő és Cikes – is. Rendszeres 
elárasztásokra 1998-ig csak a jobb parti területeken került sor, a bal parton 
határos területek tulajdonosaival kialakult jogi természetű vita miatt. Habár az 
élőhely-rekonstrukció a kitűzött ökológiai célokat elérte, az üzemeltetés 
tapasztalatai és a nádas gyors terjedése indokolttá tette, hogy a jobb és bal parti 
területek alternatívan eláraszthatóak legyenek úgy, hogy a fészkelő- és 
táplálkozóterületek folyamatos rendelkezésre állása mellett az elárasztásra nem 
kerülő területrészeken időben végrehajthatóak legyenek a nádasodás ellen 
alkalmazott területkezelések (kaszálás, legeltetés). Ezt 1998-ban már az 
időközben rendeződött tulajdonviszonyok is elősegítették. 

Az elárasztások vízviszonyai a vizsgálati időszakban 

2017-ben február utolsó harmadáig lényegében minden vízfelület befagyott. 
A Hansági-főcsatorna jobb parti elárasztásain, vagyis a Nyéki szálláson és a 
Papréten csak a legmélyebb mederrészen volt vízborítás, amely június közepére 
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tűnt el teljesen, ekkor már vízimadarak sem maradtak ott. A kiszárítás célja az 
elnádasodás elleni legeltetés biztosítása volt. A bal parton a Borsodi-dűlő teljesen 
feltöltött állapotban volt, azonban vizének nagy része a csapadékból származott 
(2. ábra). A korábbi tapasztalatok szerint ilyenkor csökkennek a 
madármennyiségek, ezért márciusban – még a költések előtt – ebből néhány cm-
nyit leengedtünk, és tóvízzel pótoltuk. Az év végére a Nyéki szállás és a Paprét 
medrének mélyebb részein ismét megállt a kevés csapadékvíz, majd decemberben 
a vizek ismét részlegesen befagytak. 

2. ábra: 2017. évi vízviszonyok: Paprét, május 28. és Borsodi-dűlő, június 1. 

Fig. 2:  Water coverage in 2017: Paprét, May 28th and Borsodi-dűlő, June 1st 

Fotó: Kalmár Sándor (jobb) és Pellinger Attila (bal) 

2018-ban már január végére megszűnt a fagyott állapot. A téli csapadék miatt 
a nem árasztott jobb parti területek mélyebb részein, de sokfelé a gyepeken is, 
volt némi vízborítás. Július közepére ezek nagyrész (később teljesen) kiszáradtak, 
és a Borsodi-dűlőben is jelentősen csökkent már a vízszint. Október végétől már 
a csapadékból származó víz mennyisége elegendő volt ahhoz, hogy a párolgási 
veszteség és az elszivárgás hatása ellenére újból megjelenjenek sekély 
vízfelületek a jobb parti részeken, a Borsodi-dűlőbe viszont tóvízzel történő 
árasztással pótoltuk a nyári hónapok vízvesztését. Az év vége komolyabb fagyok 
nélkül jött el, a vizek nem voltak befagyva. 

3. ábra: 2018. évi vízviszonyok: az elárasztások, május 7. és Nyéki szállás, május 24. 

Fig. 3:  Water coverage in 2018: flooded sites, May 7th and Nyéki szállás, May 24th 

Fotó: Pellinger Attila 
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2019-ben egy január végi rövid fagyos periódustól eltekintve a tél kifejezetten 
enyhe volt. Tavasszal a teljes vizsgálati területen volt némi vízborítás, még a 
Cikesben is. A korán érkező nyárias meleg és a csapadékmentes időjárás 
következtében már június első felében mutatkoztak a kiszáradás jelei a jobb 
parton (Nyéki szállás és Paprét), amelynek területkezelési munkái miatt 
mesterséges vízpótlás nem történt. Július második felében már csak a Borsodi-
dűlőben maradt meg a vízborítás, de a forróság miatt ott is rohamosan csökkent. 
A madarak táplálkozóterületének biztosítása érdekében nyár végén kevés 
tóvízzel pótoltunk valamennyit a párolgási veszteségből. Az őszi és a téli 
időszakban lényegében nem változott a helyzet: a kánikulai időjárás elmúltával 
a csapadék kevés vizet visszapótolt az elárasztásokon, de a szokásosnál 
alacsonyabb vízborítás alakult ki télire. Év végéig kemény fagyok nem voltak, 
folyamatosan voltak nyílt vízfelületek a madarak számára. 

4. ábra: 2019. évi vízviszonyok: Cikes, április 25. és az elárasztások, augusztus 22. 

Fig. 4:  Water coverage in 2019: Cikes, April 25th and flooded sites, August 22nd 

Fotó: Pellinger Attila 

A tartósan sekély vízzel borított területeken az elnádasodás újra meg újra 
megindul, ennek megakadályozására legeltetni és/vagy kaszálni kell a vízszint 
lehető legalacsonyabb szinten tartása vagy a terület teljes kiszárítása mellett. A 
bal és jobb parti részek alternatív eláraszthatósága lehetővé teszi, hogy ha 
szükséges, akkor csak az egyik oldalon legyen árasztás a madarak számára, és ezt 
a területfenntartás szükséges munkálatainak elvégzése érdekében 
váltogathassuk. 

Alkalmazott módszerek 

A számlálást a mekszikópusztai élőhely-rekonstrukció négy, egymástól 
függetlenül árasztható részterületén (Nyéki szállás, Paprét, Borsodi-dűlő, Cikes) 
végeztük el. Ha a területegységek határain kívül figyeltünk meg madarakat, 
akkor azt hozzászámoltuk a legközelebbi területhez. Értelemszerűen ez csak a 
közvetlenül szomszédos, „látótávolságon belüli” területekre vonatkozik. Erre 
azért volt szükség, mert a tapasztalatok szerint a napi mozgás során, különösen 
a kihúzásra hajlamos fajok a megfigyelési időszak kezdetén gyakran már ott 
láthatók. A távolabb talált egyedek, csapatok a felmérésből kimaradtak. 
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Rögzítettük a vízállást, különösen akkor, ha valamelyik területen nem volt 
vízborítás. 

A monitoring hetente elvégzett madárszámláláson alapul (PELLINGER 2001). A 
négy részterületen minden évben, elárasztott és kiszárított állapotban is 
számláltunk, az adatokat a terepen külön-külön, területrészenként rögzítettük. A 
madárszámlálások elvégzését jelenleg hat megfigyelőtorony is segíti, emellett a 
terepi tapasztalatok alapján több olyan pont is kijelölésre került, amelyek a 
területek körbejárása során alkalmasak állandó megfigyelőhelynek, ezek 
elhelyezkedését is az 1. ábra szemlélteti. 

A heti egy alkalommal elvégzett számlálásokon kívül eső köztes napokon 
rendszertelenül és nem teljes körűen jegyeztünk fel megfigyelési adatokat, ezeket 
jelen összegzésben nem használtuk fel, azonban az ezekből nyert információk 
rámutatnak, hogy egyes fajok esetében igen rövid idő alatt is szélsőségesen 
ingadozhat az egyedszám. Ilyen faj pl. a daru (Grus grus), amely a Dunántúlon 
néhány markáns hullámban vonul át, és ilyenkor átmenetileg ezres egyedszámú 
csapatai is számlálhatók, míg az év nagy részében (és két ilyen hullám között) 
nagyságrendileg kevesebb látható. Hasonló a helyzet a sárgalábú sirály (Larus 
michahellis) esetében, mivel ez a faj ősszel akár ezres csapatokban táplálkozik a 
környező szántókon napközben, éjszakázni viszont a tó mély vizű öblözeteibe 
húznak be csapatai. Előre kiszámíthatatlan módon ezek a nagy csapatok a reggeli 
(és az esti) órákban olykor átmenetileg megszállnak az elárasztásokon, esetleg 
alkalmilag ott is éjszakáznak. A fajok túlnyomó többsége esetében a heti 
számlálás kielégítő pontossággal reprezentálja a vonulási hullámokat, a 
monitoringalkalmak ritkítása azonban egyre több fajnál okozna a fentiekhez 
hasonló problémákat (PELLINGER 2003). 

A hetente elvégzett számlálások során valamennyi vízimadárfaj állomány-
nagyságát felvételeztük, azonban az egyes évek fajgazdagságának és a fajok 
mennyiségi viszonyainak összevethetősége érdekében azt a 69 fajt választottuk 
ki, amelyek rendszeresen előfordulnak, megszámlálhatók (mennyiségük jó 
közelítéssel megbecsülhető) és reprezentálják a területek eltérő vízborításából 
adódó élőhelyi változatosságot. Ezt a 69 fajt az 1. táblázat mutatja be. 

1. táblázat:  A hosszú távú monitoringra kiválasztott vízimadárfajok 

Table 1:  Waterbird species chosen for long-term monitoring 

Bütykös hattyú (Cygnus olor) Sarlós partfutó (C. ferruginea) 

Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) Temminck-partfutó (C. temminckii) 

Böjti réce (Spatula querquedula) Fenyérfutó (C. alba) 

Kanalas réce (S. clypeata) Havasi partfutó (C. alpina) 

Kendermagos réce (Mareca strepera) Apró partfutó (C. minuta) 

Fütyülő réce (M. penelope) Sárszalonka (Gallinago gallinago) 

Tőkés réce (Anas platyrhynchos) Vékonycsőrű víztaposó (Phalaropus lobatus) 

Nyílfarkú réce (A. acuta) Billegetőcankó (Actitis hypoleucos) 

Csörgő réce (A. crecca) Erdei cankó (Tringa ochropus) 
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Üstökösréce (Netta rufina) Piroslábú cankó (T. totanus) 

Barátréce (Aythya ferina) Tavi cankó (T. stagnatilis) 

Cigányréce (A. nyroca) Réti cankó (T. glareola) 

Kontyos réce (A. fuligula) Füstös cankó (T. erythropus) 

Kerceréce (Bucephala clangula) Szürke cankó (T. nebularia) 

Szárcsa (Fulica atra) Kis sirály (Hydrocoloeus minutus) 

Daru (Grus grus) Viharsirály (Larus canus) 

Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis) Sárgalábú sirály (L. michahellis) 

Búbos vöcsök (Podiceps cristatus) Lócsér (Hydroprogne caspia) 

Feketenyakú vöcsök (P. nigricollis) Küszvágó csér (Sterna hirundo) 

Gólyatöcs (Himantopus himantopus) Fattyúszerkő (Chlidonias hybrida) 

Gulipán (Recurvirostra avosetta) Fehérszárnyú szerkő (Ch. leucopterus) 

Bíbic (Vanellus vanellus) Kormos szerkő (Ch. niger) 

Aranylile (Pluvialis apricaria) Kis kárókatona (Microcarbo pygmaeus) 

Ezüstlile (P. squatarola) Nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) 

Parti lile (Charadrius hiaticula) Kanalasgém (Platalea leucorodia) 

Kis lile (Ch. dubius) Bakcsó (Nycticorax nycticorax) 

Széki lile (Ch. alexandrinus) Üstökösgém (Ardeola ralloides) 

Kis póling (Numenius phaeopus) Szürke gém (Ardea cinerea) 

Nagy póling (N. arquata) Vörös gém (A. purpurea) 

Kis goda (Limosa lapponica) Nagy kócsag (A. alba) 

Nagy goda (L. limosa) Kis kócsag (Egretta garzetta) 

Kőforgató (Arenaria interpres) Parlagi sas (Aquila heliaca) 

Sarki partfutó (Calidris canutus) Rétisas (Haliaeetus albicilla) 

Pajzsoscankó (C. pugnax) Vándorsólyom (Falco peregrinus) 

Sárjáró (C. falcinellus)  

 

Az eredmények részletes bemutatásánál a 69 madárfaj közül csak azok 
szerepelnek, amelyek értékelhető számban és alkalommal fordultak elő, a többi 
csak az összesítések során lett figyelembe véve. A vadludak azért nem kerültek 
be a számlált fajok közé, mivel a nyári lúd (Anser anser) és a nagy lilik (A. 
albifrons) a szeptembertől márciusig terjedő időszakban ugyan nagy 
egyedszámban fordul elő a vizsgálati területen, azonban napi aktivitásuk 
dinamikájának jellege – aktívan húznak ki és be reggeltől estig, ezért 
folyamatosan és erősen változik az egyedszámuk – miatt lehetetlen egy konkrét 
számmal leírni a jelen lévők mennyiségét. Ugyancsak erősen változik az 
elárasztásokon és a Fertő öblözeteiben, valamint a tó magyarországi és ausztriai 
részén éjszakázók/tartózkodók aránya, emiatt a monitoringvizsgálatból kizárásra 
kerültek. Felmérésük monitoring jelleggel, magyar–osztrák havi 
szinkronszámlálással folyik. 
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A kiválasztott fajok esetében, amennyiben a számlált mennyiségek lehetővé 
teszik, a vizsgálati időszak éves dinamikáját diagramon szemléltetjük, ezt minden 
olyan esetben elhagytuk, amikor a kevés előfordulási alkalom vagy a kis 
egyedszámok miatt a vizuális megjelenítés nem volt indokolt. 

Eredmények és megvitatásuk 

Bütykös hattyú (Cygnus olor) 

A tó magyarországi részén 20–30 pár fészkel. Korábban a költési időszak után 
nagy számban gyülekeztek a Fertőrákosi-öbölben, mára ez jellemzően az 
öblözetek vízfelületeire és a nádasba záródott belső tavakra tevődött át. Az 
elárasztásokat egyre nagyobb számban keresik fel, főleg nyáron a nem fészkelők, 
és egyre hosszabban időznek, ha van elegendő víz számukra (5. ábra). Főként 
Cladophora algákkal táplálkoznak, amelyek a nyári melegben nagy tömegben 
lepik el a sekélyebb vizeket. A Hanság elárasztásain több száz példány telel és 
nyaral át, vagyis a populáció folyamatosan nő (PELLINGER et al. 2017), és a 
madarak ezeket az élőhelyeket váltogatják az év során. 

5. ábra: A bütykös hattyú  
(Cygnus olor) vonulásdinamikája 

Fig. 5:  Migration dynamics of Cygnus 
olor 

6. ábra: A bütykös ásólúd  
(Tadorna tadorna) vonulásdinamikája 

Fig. 6:  Migration dynamics of Tadorna 
tadorna 

Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) 

A 18. században még fészkelt a Tisza torkolatában, azóta kóborló álló- és 
folyóvizeinken (szeptember–április), egyesével vagy kis csapatokban. 1996-ban és 
1997-ben sikeresen költött a Fertőhöz közeli Petőházán, a cukorgyár 
ülepítőtavain (HADARICS 1996, MOGYORÓSI 1997). A Fertőn azóta folyamatosan 
emelkedik a számuk, és szinte egész évben láthatók (6. ábra). Fészkel a tó 
ausztriai felén és rendszertelenül Mekszikópuszta környékén is. Fészkelőként 
megtelepedésére számítani lehet további vizes élőhelyeken, és valószínűleg a 
gyülekezések egyedszáma is tovább növekszik majd. A fertői állomány jelenleg a 
más vizes élőhelyeken megtelepedő bütykös ásólúd-párok forrásállománya. 
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Böjti réce (Spatula querquedula) 

Mivel hosszú távú vonuló, az utóbbi évtizedekben a vonulási útvonalán és a 
telelőhelyein történt kedvezőtlen változások (pl. intenzív vadászat, élőhelyek 
megszűnése) miatt állománya megcsappant (7. ábra). Sikeres költését a Fertő 
vidékén évtizedek óta nem sikerült igazolni. Esetleg fészkelhet időnként az 
elárasztásokon is, de fiókákat vezető tojókkal nem találkoztunk. Jellemzően 
csörgő récékkel (Anas crecca) együtt látható. 

7. ábra: A böjti réce (Spatula 
querquedula) vonulásdinamikája 

Fig. 7:  Migration dynamics of Spatula 
querquedula 

8. ábra: A kanalas réce (Spatula clypeata) 
vonulásdinamikája 

Fig. 8:  Migration dynamics of Spatula 
clypeata 

Kanalas réce (Spatula clypeata) 

Szórványos fészkelő és nagy egyedszámban átvonuló az elárasztásokon és a 
Fertőn is. Az őszi vonuláson tömeges, tavasszal némileg kisebb számban és 
rövidebb idő alatt vonul át. Rendszerint nyár folyamán is látható néhány példány 
a megmaradó kis vízfelületeken (8. ábra). Az ezredforduló előtt költött, de 
fiókákat vezető tojót évek óta nem sikerült megfigyelni. 

Kendermagos réce (Mareca strepera) 

Az elárasztásokon általában 2–4 pár költ, de találtuk már ennél nagyobb 
számban, laza telepben fészkelve is (PELLINGER 2015). Nyár elején változó 
egyedszámmal gyülekeznek itt vedlő csapatai, összegyedszámuk meghaladhatja 
az ezer példányt (9. ábra). Őszi vonulása során a tó nyílt vízfelületein, 
öblözetekben, belső tavakban is nagy csapatokban találjuk. 

Fütyülő réce (Mareca penelope) 

Az átvonulók egyedszáma ingadozik, de minden évben láthatóak többszázas 
csapatok. Előszeretettel tartózkodik az elárasztásokon, ahol kedvező 
táplálkozóhelyet talál. A többi növényevő úszórécéhez hasonlóan a sekély 
vízborítású részeken vagy a gyepen legel, jellemzőek a nagy, több fajból álló 
vegyes csapatok. Az őszi vonuláson lényegesen nagyobb egyedszámban 
gyülekezik, mint tavasszal, és ha nem fagy be teljesen ez elárasztások vize, akkor 
nagy számban ki is telelhet (10. ábra). 
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9. ábra: A kendermagos réce (Mareca 
strepera) vonulásdinamikája 

Fig. 9:  Migration dynamics of Mareca 
strepera 

10. ábra: A fütyülő réce (Mareca penelope) 
vonulásdinamikája 

Fig. 10:  Migration dynamics of Mareca 
penelope 

Tőkés réce (Anas platyrhynchos) 

A leggyakoribb költő vadrécefaj a Fertő nádövében és a szikeseken is (11. 
ábra). A vonulás során a maximális egyedszám az egyes években jelentősen 
ingadozhat az elárasztásokon, de nem ismert az itt, illetve a nyílt vízen és a 
nádasban (ott a felmérés megoldhatatlan) tartózkodók mennyiségi aránya. A 
vizsgálati évek száraz időjárása miatt csökkenő tavi vízszint mellett biztosan 
nagy tömegek vannak a nádas tarfoltjain, és előszeretettel gyülekeznek vedlésre 
a tőkés récék a csatornatöltéseken is. 

11. ábra: A tőkés réce (Anas 
platyrhynchos) vonulásdinamikája 

Fig. 11:  Migration dynamics of Anas 
platyrhynchos 

12. ábra: A nyílfarkú réce (Anas acuta) 
vonulásdinamikája 

Fig. 12:  Migration dynamics of Anas 
acuta 

Nyílfarkú réce (Anas acuta) 

Kifejezetten ritka fészkelő faj az elárasztásokon, eddig csak egy alkalommal 
sikerült bizonyítani költési kísérletét (PELLINGER 2007). A vonulása az időjárási és 
vízviszonyok szerint kissé változó csúcsokkal folyik ősszel és tavasszal, a 
fészkelési időszakban rendszertelenül figyelhető meg egy-egy, vagy néhány 
példány. Tél végén rendszerint már az olvadás első jeleire megjelennek első 
példányai, és ehhez hasonlóan a tél első felében a kemény fagyokig kitart néhány 
madár (12. ábra). 
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Csörgő réce (Anas crecca) 

Tömeges tavaszi (március–április) és őszi (szeptember–október) átvonuló, 
illetve gyakori téli vendég, elsősorban állóvizeken, míg folyóvizeken kevésbé 
gyakori. Alkalmilag költ is egy-egy pár, Mekszikópusztán is találtunk már 
fiókákat vezető tojókat (PELLINGER 2005, 2018b). 

A legnagyobb egyedszámban átvonuló vadrécefaj. Mind a Fertő nyílt vizén, 
mind az elárasztásokon jellemző, hogy a vonulási időszakban egyedszáma 
meghaladja a többi fajét, gyakran többet számolhatunk, mint a többi réceféléből 
összesen, akár jóval 10 000 pld. felett. Néhány egyed minden évben átnyaral, 
enyhébb teleken pedig változó számban áttelelhet (13. ábra). A klímaváltozás 
miatt egyre gyakoribb enyhe telek miatt erre a jövőben is számítani lehet. 

13. ábra: A csörgő réce (Anas crecca) 
vonulásdinamikája 

Fig. 13:  Migration dynamics of Anas 
crecca 

14. ábra: Az üstökösréce (Netta rufina) 
vonulásdinamikája 

Fig. 14:  Migration dynamics of Netta 
rufina 

Üstökösréce (Netta rufina) 

Korábban csak kóborláson fordult elő Magyarországon – főleg a Fertőn – 
tavasszal (március) és késő ősszel (október–november), de az 1980-as évek közepe 
óta növekvő számban fészkel a Dunántúl különböző pontjain, 1983 óta a Fertőn 
(KÁRPÁTI 1987, PELLINGER & MOGYORÓSI 2016), 1985 óta a Kis-Balatonon és a 
rákövetkező néhány év óta a Dinnyési-Fertőn, Rétszilason és Soponyán. A 
Dunántúlon egyre gyakoribb faj, a Fertőn ma már tömeges átvonuló, a Dunától 
keletre viszont továbbra is csak alkalmi kóborlóként jelenik meg (március–
október). 

1983-ban észlelt első fertői költését követően rendszeres fészkelővé vált a 
nádasban, de költ az elárasztásokon is 2–5 pár. A tavaszi vonulás során 
mennyisége 2014-ig folyamatosan növekedett, ekkor legnagyobb egyedszáma 
meghaladta az 1600 pld.-t. Később ez a szám 300–600 pld. közé esett vissza, ennek 
oka nem ismert (14. ábra). Tavasszal szinte kizárólag az elárasztásokon figyelhető 
meg. Őszi vonuláson ezzel ellentétben csak a tó öblözeteiben látható, egyedszáma 
ekkor meg sem közelíti a tavaszi vonuláson számláltakat. 
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Barátréce (Aythya ferina) 

Egyes években néhány pár fészkelt az elárasztásokon és a nádasban, ez ma 
már nem jellemző. Mivel mélyebb vizekben, elsősorban vízi rovarokkal, csigákkal 
táplálkozik, egyedszáma a sekély vizű elárasztásokon nem éri el a növényevő 
fajokét, de egyes években kiugróan magas is lehet (max. 800–1000 pld). A 
kisvizekkel jellemezhető vizsgálati időszakban ezt az értéket meg sem közelítette 
(15. ábra). 

15. ábra: A barátréce (Aythya ferina) 
vonulásdinamikája 

Fig. 15:  Migration dynamics of Aythya 
ferina 

16. ábra: A szárcsa (Fulica atra) 
vonulásdinamikája 

Fig. 16:  Migration dynamics of Fulica 
atra 

Cigányréce (Aythya nyroca) 

A Fertőn többfelé költ, de ritka. A számára kedvező vízborítottság mellett 
többször fészkelt 1–5 pár az elárasztásokon, a vizsgált években viszont nem 
költött. Általában csak néhány példány látható az elárasztásokon, de tudjuk, 
hogy főként tavaszi vonuláson preferálja a szűkebb, növényzettel többé-kevésbé 
benőtt csatornákat. Természetvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű, 
veszélyeztetett faj. 

Kontyos réce (Aythya fuligula) 

Kis számban költhet a Hanság közeli elárasztásain. Hasonló életmódú, mint a 
barátréce (Aythya ferina), de egyedszáma alatta marad azénak. A Fertő nyílt 
vizén sem vonul át jelentős számban, miközben telente az alig 50 km-re lévő bősi 
víztározón többezres csapatokban telelő, domináns faj, 12 000 – 27 000 
példánnyal (BALÁŽ et al. 2020). Alacsony egyedszáma a Fertő kontyos récék 
számára nem kielégítő táplálékkínálatával lehet összefüggésben. 

Szárcsa (Fulica atra) 

A Fertőn az egyik leggyakoribb fészkelő vízimadárfaj, de a szárazság 
következtében csökkenő vízszint miatt már kevesebb a költőpárok száma, mint 
korábban. A vízállástól függően néhány pár költhet az elárasztásokon is, de ez a 
vizsgált időszak aszályos éveiben elmaradt. Korábban akár igen nagy tömegben 
is gyülekezett a sekély vizű elárasztásokon (a vonulás tetőzésekor akár 3000 pld.), 
azonban ilyenre hosszú évek óta nem volt példa (16. ábra). 
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Daru (Grus grus) 

Hazánkban az 1910-es évekig fészkelt. Azóta rendszeres tavaszi (március–
április) és tömeges őszi (szeptember–november) átvonuló, elsősorban a 
Tiszántúlon; a Dunántúlon az ezredfordulóig csak szórványosan mutatkozott. A 
Hortobágy az európai állomány egyik legjelentősebb őszi gyülekezőhelye, az 
erről leágazó nyugat-délnyugati irányú új vonulási útvonalon egyre több daru 
vonul át a Dunántúlon, ahol jelenleg az egyetlen ismert pihenő- és éjszakázóhelye 
a Fertő (PELLINGER 2018a). 

A mekszikópusztai elárasztásokon a többezres csapatok csak ritkán szállnak 
meg, mivel fő éjszakázóhelyük a Madárvárta-öbölben van, táplálkozni pedig a 
száraz gyepekre és a kukoricatarlókra járnak ki. Az átnyaraló és áttelelő darvak 
viszont szívesen és gyakran tartózkodnak itt, bár sokkal kisebb egyedszámban 
(~5–50 pld). A diagram y-tengelyét ezért nem a maximális 5000 pld.-hoz állítottuk 
be, mert akkor a méretarány miatt a jellemző egyedszámok nem lettek volna 
megjeleníthetőek (17. ábra). 

17. ábra: A daru (Grus grus) 
vonulásdinamikája 

Fig. 17:  Migration dynamics of Grus 
grus 

18. ábra: A gólyatöcs (Himantopus 
himantopus) vonulásdinamikája 

Fig. 18:  Migration dynamics of 
Himantopus himantopus 

Gólyatöcs (Himantopus himantopus) 

A faj korábban kisszámú fészkelő volt, főleg a Dél-Alföld, a Hortobágy és a 
Kiskunság szikesein, azonban az elmúlt húsz évben a fészkelőpárok száma 
gyorsan emelkedett, és ezzel párhuzamosan számos vizes élőhelyen 
megtelepedett. Újabban az állomány jelentős része a szikeseken kívül, 
szikkasztókon, halastavakon, belvizeken költ. Az utóbbi évtizedben a Dunántúlon 
is sokfelé fészkel. Vonuló (április–szeptember). 

A Fertőnél az állomány nagyobb része rendszerint a Fertőzug (Seewinkel) 
tavainál telepedik meg. A fészkelőhelyet kereső párok tavasszal megjelennek az 
elárasztásokon is, de nem minden évben telepednek meg, és jellemzően 5–25 pár 
között változik az állomány nagysága. (PELLINGER et al. 2010). A száraz és forró 
nyarak miatt a Fertőzug szikes tavai hamar kiszáradnak, és a teljes helyi 
állomány nyár közepén Mekszikópusztán koncentrálódik (18. ábra). 
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Gulipán (Recurvirostra avosetta) 

Az 1990-es évekig szinte kizárólag az Alföld szikes tavain, lecsapolt 
halastavain, szikkasztótavain és kiöntésein költött, az utóbbi évtizedekben 
állománya jelentősen megnőtt. Mára szinte minden vizes élőhelyen fészkelhet, 
beleértve a vizes években kialakuló belvizeket is. A Fertőzug szikes tavainál a 20. 
század folyamán végig költött, Mekszikópusztán az első elárasztásokat követően 
alakult ki jellemzően 5–25 páros állománya. Azokban az években emelkedett meg 
a számuk, amikor a közeli szikes tavakban nem vagy alig volt víz (PELLINGER 
1993). Erősebben kötődik a szikesekhez, mint az egyébként hasonló élőhelyigényű 
gólyatöcs (Himantopus himantopus). Vonuló (március–november); költés után 
csapataik több hónapot időznek a nagyobb lecsapolt halastavakon. 

A vizsgált időszakban – éppen a szárazság miatt – kiemelkedően erősen 
koncentrálódtak a gulipánok az elárasztásokon. Legkésőbb a fiókák kirepüléséig 
a Fertőzug tavaiból eltűnt a víz, így minden madár a mekszikópusztai Borsodi-
dűlőben vagy a Nyéki szálláson gyűlt össze (19. ábra). 

19. ábra: A gulipán (Recurvirostra 
avosetta) vonulásdinamikája 

Fig. 19:  Migration dynamics of 
Recurvirostra avosetta 

20. ábra: A bíbic (Vanellus vanellus) 
vonulásdinamikája 

Fig. 20:  Migration dynamics of 
Vanellus vanellus 

Bíbic (Vanellus vanellus) 

A leggyakoribb fészkelő partimadárfaj a Fertőn. Korán fészkel, ezért belvizes 
években a költőpárok erősen szétszóródnak, ilyenkor a vonulás sem 
koncentrálódik a part menti, mélyen fekvő, ebben az időszakban mindig vízzel 
borított területekre. Felméréseink három éve alatt ősszel és tavasszal is 
viszonylag nagy számban vonult át az elárasztásokon (20. ábra), de az átvonuló 
csapatok nagysága így sem volt kiemelkedően nagy. Fészkelőállománya a költési 
időszakban érvényesülő vízhiány miatt csökkent. 

Kis lile (Charadrius dubius) 

Kisszámú fészkelő az ország egész területén, folyózátonyokon, homok- és 
kavicsbányákban, szikes tavakon, lecsapolt halastavakon. A jelentős 
földmunkákkal és kavicskitermeléssel járó autópálya-építkezések (térségünkben 
az M85 és az M86) számos új, potenciális fészkelőhelyet teremtettek, legalább 
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átmenetileg. Vonuló (március–október); tavasszal (március–április) és ősszel 
(augusztus–szeptember) halastavaknál, szikes tavaknál és kiöntéseknél kisebb 
csapatokban közönséges. 

Egyes években az elárasztásokon – azok iszapzátonyain – fészkelhet, de 
jellemzően a környékbeli kavicsbányákban vagy egyéb költésre alkalmas 
helyeken megtelepedők gyülekeznek itt, a nyár közepén olykor nagy számban 
(max. 200 pld.) is. A madárgyűrűzések során akkor is nagy számban fogjuk nyár 
közepén és végén, ha egyszerre csak néhány egyedet látni (21. ábra). 

21. ábra: A kis lile (Charadrius dubius) 
vonulásdinamikája 

Fig. 21:  Migration dynamics of 
Charadrius dubius 

22. ábra: A kis póling (Numenius 
phaeopus) vonulásdinamikája 

Fig. 22:  Migration dynamics of 
Numenius phaeopus 

Széki lile (Charadrius alexandrinus) 

Ritka fészkelő szikes tavakon, néha lecsapolt halastavakon, főként a 
Kiskunságban. Korábban a Dél-Alföldön és a Hortobágy északkeleti részén is 
költött, de a legeltetés visszaszorulásával és a talajvízszint süllyedésével eltűnő 
szikesek miatt a faj fészkelőállománya fokozatosan felmorzsolódott. Kisebb stabil 
populációja folyamatosan létezik a Fertőzugban, ebből az állományból egyes 
kedvező években az elárasztások kiszáradt, növényzettől mentes, szikes részein 
is fészkelhet néhány pár (PELLINGER et al. 2010), erre mindig nagy vízborítást 
követő évben, kiszáradt tófenéken került sor. Kivételes esetben szikessel 
szomszédos szántón, kukoricakelésben is előkerült két fészekalja (PELLINGER 
2017). Vonuló (március–szeptember), vonulási időben rendszeresen látható 
néhány egyed, viszont a vizsgálat időtartama alatt szinte teljesen hiányzott, 
három év alatt csupán négy monitoringnapon került távcső elé. 

Kis póling (Numenius phaeopus) 

A Fertőnél többnyire tavasszal, rendszeresen egy szűk időintervallumban, 
április első felében vonul át, egyedszámának maximuma ilyenkor 25–70 pld. 
közötti. Magányosan megjelenő egyedei, kisebb csapatai rendszerint nagy 
pólingokkal (Numenius arquata) mozognak együtt, amennyiben több látható 
egyszerre, többnyire zárt csapatban táplálkoznak az elárasztások közelében fekvő 
szárazabb réteken (22. ábra). 
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Nagy póling (Numenius arquata) 

Fészkelése korábban egyes években – különösen a Cikesben – elképzelhető 
volt, de nem sikerült bizonyítani. A Hanságból ismertek szórványos költései. Nyár 
végén és ősszel néhány száz madárból álló, viszonylag nagyobb csapatai is 
szívesen éjszakáznak a leeresztett elárasztási terület magmaradt kisebb vizeinél, 
ezek napközben a Fertő menti gyepeken táplálkoznak (23. ábra). Szinte minden 
évben – különösen enyhe teleken – áttelel néhány egyed. 

23. ábra: A nagy póling (Numenius 
arquata) vonulásdinamikája 

Fig. 23:  Migration dynamics of 
Numenius arquata 

24. ábra: A nagy goda (Limosa limosa) 
vonulásdinamikája 

Fig. 24:  Migration dynamics of Limosa 
limosa 

Kis goda (Limosa lapponica) 

Az 1990-es években a Fertőn rendszeres, de kis egyedszámban vonuló fajjá 
vált, 30 év alatt mintegy 270 alkalommal figyelték meg a Fertő hazai részén, 
legfeljebb 4 pld.-t egyszerre. Szívesen társul pólingokhoz (Numenius spp.), és 
azokkal együtt az elárasztásokról száraz gyepekre is kijár táplálkozni. A vizsgált 
három évben mindösszesen ötször fordult elő, ebből csak egy alkalommal volt 
együtt két madár. 

Nagy goda (Limosa limosa) 

Az 1990-es években még fészkelt a nedves gyepeken 2–4 pár, a szárazabbra 
váltó tavaszi–nyári időjárás és az állomány általános csökkenése következtében 
már régen nem fészkel. Tavaszi vonulása jelentős, de egyedszáma messze 
elmarad a keleti országrészben vonulókétól. Az ezredfordulót követően a tavaszi 
vonulás során megfigyelt maximális egyedszámai magasabbak a korábbiakétól 
(24. ábra). 

Sarki partfutó (Calidris canutus) 

Nyár végén szinte mindig megjelennek kisebb csapatai az elárasztásokon, de 
eddig 8 egyednél több sohasem került szem elé egyszerre. Ritkán a tavaszi 
vonulás során is látható egy-egy nászruhás példány. 
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Pajzsoscankó (Calidris pugnax) 

A legnagyobb tömegben átvonuló partimadárfaj a Fertőnél is (25. ábra). 
Tavasszal egyes években akár 5000–7000 pld.-ból álló csapatai is megfigyelhetőek 
(max. 10 000 pld. 1989-ben). Az elárasztások mellett tavasszal szívesen táplálkozik 
belvizes területeken, főleg gyepeken. Ősszel vadludakkal kihúzhat 
kukoricatarlókra, ahol az elhullajtott magvakat szedi fel. Párzása a vonulási 
megállóhelyeken zajlik, ahol a színes hímek harcolnak a kisebb és jellegtelen 
külsejű tojókért. A hímek gyakran már nem is mennek tovább, a költés teljes 
egészében a tojók feladata. Ennek megfelelően többnyire néhány hím egyed 
átnyaral. 

25. ábra: A pajzsoscankó (Calidris pugnax) 
vonulásdinamikája 

Fig. 25:  Migration dynamics of Calidris 
pugnax 

26. ábra: A sarlós partfutó (Calidris 
ferruginea) vonulásdinamikája 

Fig. 26:  Migration dynamics of Calidris 
ferruginea 

Sarlós partfutó (Calidris ferruginea) 

Rendszerint más partfutófajokkal, többnyire havasi partfutóval (Calidris 
alpina) együtt látható, azonban annál lényegesen kisebb egyedszámban. 
Tavasszal is megjelenik néhány egyed, de általában nyár közepétől őszig látható 
csapatban, a számlált maximális egyedszám az egyes években ingadozó. Az őszi 
vonulás kezdetén, július közepén még násztollazatú, színes egyedek jelennek 
meg, később az akkor már nagyobb mennyiségben jelen lévő havasi partfutókkal 
együtt az az évi fiatalok (26. ábra). 

Temminck-partfutó (Calidris temminckii) 

Egyedszáma sokkal kisebb az apró partfutóénál (Calidris minuta), de 
nehezebben is kerül szem elé, mert lazább csapatokban és fedettebb területen 
vonul, pl. előszeretettel bújik meg terepegyenetlenségek között. A hozzá 
méretben és színezetben igen hasonló apró partfutóval szemben általában a 
tavaszi átvonulása az erősebb. Július végén, augusztus elején az elárasztások 
szinte teljes kiszáradásakor gyakrabban kerül szem elé, ilyenkor a megmaradt 
vízfelületek közelében lévő mélyedésekben, rendszerint marhalábnyomokban 
lapulnak, és csak a közeledő ember elől, 5–10 m távolságból repülnek fel. Ez 
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alapján valószínű, hogy több egyed vonul át, mint amennyi szem elé kerül (27. 
ábra). 

27. ábra: A Temminck-partfutó (Calidris 
temminckii) vonulásdinamikája 

Fig. 27:  Migration dynamics of Calidris 
temminckii 

28. ábra: A havasi partfutó (Calidris 
alpina) vonulásdinamikája 

Fig. 28:  Migration dynamics of Calidris 
alpina 

Fenyérfutó (Calidris alba) 

A partfutók között az egyik legritkább rendszeres átvonuló, rendszerint évente 
egy-két alkalommal látható, többnyire magánosan. A projekt időszakában 
összesen négy alkalommal láttunk egy-egy fenyérfutót. 

Havasi partfutó (Calidris alpina) 

A legnagyobb egyedszámban átvonuló partfutófaj. Ősszel és tavasszal 
egyaránt nagy csapatai jelennek meg vonuláskor az elárasztásokon, egyes 
években kiugróan sokat számlálunk (max. 550 pld.). Eltérések mutatkoznak az 
őszi és a tavaszi vonulók számának egymáshoz viszonyított arányában. Pl. 1999-
ben az őszi vonulás volt erősebb, ellenben 2000-ben az őszi átvonulás során csak 
egészen kis csapatok mutatkoztak, sőt a tavaszi maximum is alatta maradt az 
előző évben számlált őszi csúcs értékének. Jellemzőbb a fajra az intenzívebb őszi 
átvonulás (28. ábra). 

Apró partfutó (Calidris minuta) 

Rendszeresen vonul át a területen, főként ősszel, és többnyire havasi 
partfutókhoz (Calidris alpina) társulva. Az átvonulók egyedszáma erősen 
ingadozik, rendszerint a vonulási időszakban talált vízborítástól függ, kedvező 
években több százat is elérhet. 1996 szeptemberében különösen erős beáramlása 
volt, akkor 150–700 pld.-t számláltunk. A vizsgált három évben a maximális 
egyedszáma 6–13 pld. között változott (29. ábra). 

Sárszalonka (Gallinago gallinago) 

Fészkelő faj, de mind fészkelő, mind vonuló állományainak felmérése nehéz, 
mert rendkívül rejtetten mozog. Az átvonulók mennyisége akár 
nagyságrendekkel nagyobb lehet a számláltaknál, mert előszeretettel tartózkodik 
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a vízzel borított gyepeken, ahol nem láthatóak egyedei. Felmérése emiatt csak a 
felriasztott egyedek számlálásával oldható meg biztonsággal, azonban ez 
megengedhetetlen mértékű zavarást jelentene a területen (30. ábra). Egyes 
években kiugróan nagy számban vonul át ősszel, augusztus második fele és 
október eleje között, ilyenkor akár száz egyednél többet is számlálunk egyszerre. 

29. ábra: Az apró partfutó (Calidris 
minuta) vonulásdinamikája 

Fig. 29:  Migration dynamics of Calidris 
minuta 

30. ábra: A sárszalonka (Gallinago 
gallinago) vonulásdinamikája 

Fig. 30:  Migration dynamics of 
Gallinago gallinago 

Billegetőcankó (Actitis hypoleucos) 

Nem mutatkozik egyszerre nagyobb mennyiségben, de nyár közepén ennek 
ellenére – a gyűrűzéshez befogott egyedek alapján tudjuk – jelentős számban 
vonul át. Szereti a csatornákat, olykor az úszó nádtörmeléken, de út menti 
pocsolyákon vagy akár kavicsos utakon szaladgálva táplálkozó egyedeket is 
megfigyelünk. Gyakrabban kerül szem elé az elárasztások részleges 
kiszáradásának idején és a nádas övben, sőt az öblözetekben is megfigyelhető a 
költési időt követő vonulási időszakban (31. ábra). 

31. ábra: A billegetőcankó (Actitis 
hypoleucos) vonulásdinamikája 

Fig. 31:  Migration dynamics of Actitis 
hypoleucos 

32. ábra: A piroslábú cankó (Tringa 
totanus) vonulásdinamikája 

Fig. 32:  Migration dynamics of Tringa 
totanus 
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Erdei cankó (Tringa ochropus) 

Az erdei cankó rendszeresen áttelel, rendszerint be nem fagyó csatornák 
mellett. Jellemzően nem csapatosan mutatkozik, egy vagy néhány egyed 
többnyire a csatornák szegélyében vagy az elárasztások növényzettel jobban 
fedett részein látható. A tó nádasában lévő csatornák mentén mindenütt látható 
egyesével, ezért valószínűleg az elárasztásokon számlált mennyiségei nem igazán 
reprezentálják átvonulásának jellegét. 

Piroslábú cankó (Tringa totanus) 

Korábban stabil állományú fészkelő volt az elárasztott területen, a nedves 
gyepeken, azonban a szárazabb tavaszok és nyarak miatt a fészkelőállomány 
drasztikusan csökkent. Nyár elején a fiókák kirepülése után rendszerint nagy 
számban gyülekeznek a kiszáradó meder megmaradó vízfelületeinél, de az 
állománycsökkenés az utóbbi években az átvonulóknál is érezhető (32. ábra). 

Tavi cankó (Tringa stagnatilis) 

Az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején még fészkelt a Fertő mellett 
(ZIMMERMANN 1944). Hosszú évtizedek után az 1990-es évek elején tűntek fel 
újra a Fertő vidékén, ekkortájt az egész országban megszaporodtak 
megfigyelései. Jelenleg kis számban, de rendszeresen átvonul az elárasztásokon. 
Egyedszáma mindig alacsony, azonban így is rendszeres átvonulónak számít. 

Réti cankó (Tringa glareola) 

Az elárasztásokon akár több száz is megfigyelhető, nagyobb csapatokban 
vonul át, de szintén előszeretettel tartózkodik fedett részeken, főleg tavasszal. 
Emiatt sokszor csak felriasztva lehet megállapítani aktuális egyedszámát. 
Nyáron a nádas kiszáradó iszappadjain is jelentős számban találjuk, de ilyen 
helyeken nem számolható. Minden bizonnyal az egyik legnagyobb tömegben 
átvonuló partimadarunk (33. ábra). A vizsgált időszakban 2019-ben intenzív őszi 
vonulását regisztráltuk. Rendszerint néhány egyed át is nyaral. 

33. ábra: A réti cankó (Tringa glareola) 
vonulásdinamikája 

Fig. 33:  Migration dynamics of Tringa 
glareola 

34. ábra: A füstös cankó (Tringa 
erythropus) vonulásdinamikája 

Fig. 34:  Migration dynamics of Tringa 
erythropus 
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Füstös cankó (Tringa erythropus) 

Az elárasztásokon rendszeresen átvonul, de egyedszáma évente változó, 300 
pld.-nál több csak ritkán látható egy időben. A többi cankóhoz képest a mélyebb 
vizeket kedveli, ilyen nyíltabb helyeken jól számolható. A fészkelési időszakot 
követően jellemzően nagyobb példányszámban találjuk (34. ábra). 

Szürke cankó (Tringa nebularia) 

A szürke cankó ugyancsak a kisebb számban, de rendszeresen megjelenő fajok 
közé tartozik, ritkán látni tíznél több egyedet egy időben. Egyedszáma évről évre 
növekvő tendenciát mutat, az ezredfordulót követően megfigyelt mennyiségei és 
a megfigyelések gyakorisága nőtt. Eddigi legerősebb átvonulását 2015 júliusában 
észleltük, ekkor 71 pld.-t számoltunk. A vizsgálati időszakban vonulása 15–22 pld. 
között tetőzött (35. ábra). 

35. ábra: A szürke cankó (Tringa nebularia) 
vonulásdinamikája 

Fig. 35:  Migration dynamics of Tringa 
nebularia 

36. ábra: A kis sirály (Hydrocoloeus 
minutus) vonulásdinamikája 

Fig. 36:  Migration dynamics of 
Hydrocoloeus minutus 

Kis sirály (Hydrocoloeus minutus) 

Jellemző tavaszi átvonuló, rendszerint a kormos szerkővel (Chlidonias niger) 
egy időben van jelen. Csak az elárasztásokon látható, napközben nem húz ki a 
többi sirállyal. A vonulás tetőpontján legfeljebb 150–300 egyed tartózkodik itt, a 
vonulás erőssége azonban gyakran messze elmarad ettől, ez jól látszik a vizsgált 
három év közötti különbségen is (36. ábra). 

Viharsirály (Larus canus) 

Rendszerint késő ősszel és kora tavasszal figyelhetők meg néhány százas 
nagyobb csapatai, amelyek alkalomszerűen láthatóak az elárasztásokon, mert 
napközben a többi sirályfajhoz hasonlóan kihúznak a csapatok a szántókra 
táplálkozni. A vonulásdinamikai diagram sűrű kiugrásai is erre vezethetők vissza 
(37. ábra). 
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37. ábra: A viharsirály (Larus canus) 
vonulásdinamikája 

Fig. 37:  Migration dynamics of Larus 
canus 

38. ábra: A sárgalábú sirály (Larus 
michahellis) vonulásdinamikája 

Fig. 38:  Migration dynamics of Larus 
michahellis 

Sárgalábú sirály (Larus michahellis) 

Újabban fészkelőként is megtelepedett hazánkban: a Sárréten, a Fertő mellett 
1991 (HADARICS et al. 1993), a Kis-Balatonon az 1990-es évek eleje óta költ 
rendszeresen egy-egy pár. Néhány költése volt a Pap-rét szigetén (1–3 pár), de 
tartósan nem telepedett meg. Költési kísérlete volt a Fertő nádasában húzódó 
egyik főcsatorna depóniáján is. Minden évszakban láthatóak, ivaréretlen 
példányokból álló csapatai gyakran átnyaralnak. Rendszerint a nyílt vízen 
éjszakáznak, napközben pedig – ősszel nagy csapatokban – kihúznak a szántókra 
táplálkozni, ezért csak ritkán, az esti behúzás során szállnak be az elárasztásokra 
ezres egyedszámban (38. ábra). 

39. ábra: A küszvágó csér (Sterna hirundo) 
vonulásdinamikája 

Fig. 39:  Migration dynamics of Sterna 
hirundo 

40. ábra: A fattyúszerkő (Chlidonias 
hybrida) vonulásdinamikája 

Fig. 40:  Migration dynamics of 
Chlidonias hybrida 

Küszvágó csér (Sterna hirundo) 

Az elárasztásokat követően telepedett meg a Fertő hazai részén, a tavak 
szigetein vagy víz fölé emelkedő csatornadepóniákon költ 10–30 pár, de nem 
minden évben. A kifejezetten e célra kísérletképpen kialakított mesterséges 
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fészkelőhelyeken is sikeresen költött (PELLINGER & MOGYORÓSI 1994). A 
fészkelőkön kívül más egyedek nemigen láthatók, a költők is nagyobbrészt a tóra 
járnak halászni, a fiókák kirepülése után pedig továbbállnak (39. ábra). 

Fattyúszerkő (Chlidonias hybrida) 

Az elárasztásokon rendszeresen minden évben, de változó, nem túl nagy 
egyedszámban átvonul (1–30 pld.). 1996-ban – a szokatlanul nagy vízborítás 
idején – fészkelt is a Cikesben és a Borsodi-dűlőben (DVORAK et al. 2010), majd a 
hansági elárasztásokon is. Alkalmi fészkelésére később is számítani lehet 
(40. ábra). 

Fehérszárnyú szerkő (Chlidonias leucopterus) 

A Dunántúlon a legritkább átvonuló szerkőfaj, ez a Fertőnél is így van. A 
három szerkőfaj vonulási mintázata hosszú távon különbözik egymástól. A 
kormos szerkőre (Chlidonias niger) aránylag stabil vonulási dinamika jellemző, 
de sohasem fészkelt, a fattyúszerkő (Chlidonias hybrida) vonulási időben mindig 
megjelenik, de az előzőnél kisebb számban, időnként fészkelhet is, és akkor 
egyedszáma megugrik. A fehérszárnyú szerkő ritkábban van jelen, egyedszáma 
többnyire alacsony (1–5 pld.), időnként átmenetileg egy-egy nagyobb csapat is 
felbukkanhat, olyankor a fattyúszerkőnél több is lehet. Nincsen ismert költése a 
Fertőn (PELLINGER 1995). 

Kormos szerkő (Chlidonias niger) 

Tavasszal minden évben rendszeresen átvonul (PELLINGER 1995), vonulása 
rendszerint 150–250 egyeddel tetőzik. Az átvonulók egyedszáma évről évre 
erősen ingadozhat, a vizsgált három évben a számlálások során a sokéves átlagnál 
kisebb mennyiségekkel tetőzött a vonulás (41. ábra). 

41. ábra: A kormos szerkő (Chlidonias 
niger) vonulásdinamikája 

Fig. 41:  Migration dynamics of 
Chlidonias niger 

42. ábra: A nagy kárókatona 
(Phalacrocorax carbo) vonulásdinamikája 

Fig. 42:  Migration dynamics of 
Phalacrocorax carbo 
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Kis kárókatona (Microcarbo pygmaeus) 

Gyors ütemben terjeszkedő faj, Magyarországon az 1980-as évektől fészkel. A 
Nyirkai-Hanyban 2009-ben találtuk első fészekaljait, a Dél-Hanságban ma már 
100 párnál is nagyobb a költőállománya fűzfabokrokon. A Fertő ausztriai részén 
2007-től nádasban létesült telepe, 2015-ben már 358 pár költött (NEMETH 2017). 
A magyar oldali nádasokban és öblözetekben mindenütt gyakori, olykor több száz 
egyed is összeverődik. Elképzelhető, hogy kisebb-nagyobb telepei lappanganak a 
hazai tórészen is. Az elárasztások nyílt részeit elkerüli, szívesebben tartózkodik 
takarásban, a csatornákon vagy a part menti bokrok alsó ágain, ezért kevés 
megfigyelése van itt. 

Nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) 

A Fertő mellett nincs költésére alkalmas facsoport, ezért a nádban fészkel a tó 
ausztriai oldalán. Első ízben 2012-ben telepedett meg, azóta az állomány lassan 
nő, jelenleg mintegy 50 fészke van (NEMETH 2017). 2001-től fészkel a Hanság 
elárasztásain. Állománya 50–130 pár között ingadozik. Valószínűleg a helyi 
állomány mellett a Dunáról is járnak táplálkozni a tóra. Bár a mekszikópusztai 
elárasztások nem tartoznak állandó előfordulási helyei közé, időnként nagyobb 
csapatai is megjelennek, ezért a faj bekerült a felmérésbe terjeszkedésének 
nyomon követése és halgazdasági jelentősége miatt. Főként tél végén és a 
fészkelési időszak után szaporodnak megfigyelései (42. ábra). 

Kanalasgém (Platalea leucorodia) 

Korábban a Fertő magyarországi részén is volt telepe, de pillanatnyilag csak 
Ausztriában és rendszertelenül a hansági élőhely-rekonstrukciós területeken 
fészkel. Hazai állománya az elmúlt évtizedekben csökkent. A vörös gémhez 
(Ardea purpurea) hasonlóan ez is hosszú távú vonuló faj, szinte biztos, hogy nem 
a fészkelőhelyein történt változások okozták a populáció csökkenését. Az osztrák 
oldalon fészkelő kanalasgémek gyakran járnak ki táplálkozni a mekszikópusztai 
elárasztásokra, nyár közepétől – a fiókák kirepülése után – időnként száznál több 
egyedből álló csapatai gyülekeznek itt. Az aszályos években a nádas öv tarfoltjain 
is jó táplálkozási lehetőséget találnak, így az állomány ebben az időszakban erő-
sebben szétszóródik. A gyűrűs egyedek megfigyelése alapján tudjuk, hogy ha-
zánk és Európa más vizes élőhelyeiről is megjelennek itt kanalasgémek (43. ábra). 

Bakcsó (Nycticorax nycticorax) 

Fészkel a Szigetközben, a Tóköz tavainál és 2001-től a hansági elárasztásokon 
is (PELLINGER & FERENCZI 2012), jellemzően fákon és bokrokon. A Fertő magyar 
részén nem költ, mert nincs számára alkalmas fészkelőhely. Ritkán a nád között 
is költ, a nagy fertői gémtelepben régóta találnak néhány fészket az osztrák 
oldalon. Különösen a fiókák kirepülését követően láthatók kisebb számban. 
Főként éjszaka aktív, ezért kevés alkalommal került szem elé a számlálások 
alkalmával. A már kirepült fiatalokkal a Hansági-főcsatorna fölé hajló ezüstfákon 
(Elaeagnus angustifolia) szeretnek üldögélni, a felriasztott madarak időnként a 
kiszáradó szikesekre is leszállnak. 
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43. ábra: A kanalasgém (Platalea 
leucorodia) vonulásdinamikája 

Fig. 43:  Migration dynamics of Platalea 
leucorodia 

44. ábra: A szürke gém (Ardea cinerea) 
vonulásdinamikája 

Fig. 44:  Migration dynamics of Ardea 
cinerea 

Szürke gém (Ardea cinerea) 

Ez a többnyire fán fészkelő faj kisebb számban költ nádasban is, a nagy 
kócsaggal (Ardea alba) és vörös gémmel (A. purpurea) közös telepekben. 
Korábban a hansági Csíkos-égerben évtizedeken át költött egy kb. 70 páros 
állománya az égerfák (Alnus sp.) koronájában. Az elárasztásokon és a csatornák 
mellett egész évben megfigyelhető. Egyedszámai gyakran meghaladják a 
költőállományét (44. ábra), ezért valószínű, hogy nem fészkelő egyedek is 
időznek itt, vagy távolabbi (hansági, szigetközi) fészkelőhelyekről is járnak ide 
táplálkozni. Szívesen társul nagy kócsagokhoz. 

Nagy kócsag (Ardea alba) 

A Fertő ausztriai részén nagy telepei vannak (kb. 700 pár), de mintegy 100 pár 
fészkel a Hanság és a Tóköz közeli tavainál (Fehér-tó, Barbacsi-tó) is, valamint a 
Szigetközben (Lipóti-morotva, Dunaszegi-morotva). A magyar Fertő-részen 2005-
ben találtuk először fészkelőként, jelenlegi állománya 10–150 pár között 
ingadozik. A gyűrűzött példányok megfigyelési adatai arra utalnak, hogy a 
kisalföldi állomány (esetleg a teljes Kárpát-medencei állomány) metapopulációt 
alkot, amelynek egyedei váltogatják a fészkelőhelyeket, és a költési időszakot 
követően nagy területen kóborolnak, ekkor táplálkozni messze eltávolodnak 
fészkelőhelyüktől. Szórványosan bárhol megjelenhetnek, mezőgazdasági terüle-
tekre is csapatosan kijárnak pockozni kaszálás, aratás után, esetenként több 
százan is összeverődnek. Éjszakázni az elöntéseken és a tó nádasaiban gyüle-
keznek. A be nem fagyó vizek mellett télen is látható néhány példány (45. ábra). 

Kis kócsag (Egretta garzetta) 

A Fertő magyar részén nem fészkel, az osztrák oldali nagy gémtelepben is csak 
kis számban (1–14 pár) költ (NEMETH 2017). Tavaszi vonuláson, nyár elején 
mutatkoznak kisebb csapatai, később, nyár végéig, megjelenhetnek magános 
egyedei, esetleg néhány példány együtt. Évtizedes időtávlatban növekszik 
egyedszáma, ami összefüggésben lehet hansági fészkelésével. Tavasszal az 
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elárasztás szélén, a sekély vízben táplálkoznak, a nyár elején, közepén pedig – a 
többi gémféléhez hasonlóan – a párolgás miatt bekövetkező gyors 
vízszintcsökkenés idején visszahúzódó vizekből szedegetik ki a halakat (46. ábra) 

45. ábra: A nagy kócsag (Ardea alba) 
vonulásdinamikája 

Fig. 45:  Migration dynamics of Ardea 
alba 

46. ábra: A kis kócsag (Egretta garzetta) 
vonulásdinamikája 

Fig. 46:  Migration dynamics of Egretta 
garzetta 

A számlálási eredmények értékelése 

A mekszikópusztai elárasztások szerepe a hazai vízimadár-vonulásban 
kiemelkedően jelentős, mind az itt előforduló fajok számát, mind pedig az egyes 
fajok egyedszámait tekintve. A monitoringba vont fajok túlnyomó többsége itt 
koncentrálódik a vonulási időszakban a Fertő hazai részén, annak ellenére, hogy 
az elárasztások területi kiterjedése nem mérhető össze a tó nyílt vízfelületével és 
nádasaival. Ennek oka az élőhely nagyobb diverzitásában rejlik, mivel a Fertő 
partvonalát övező széles nádas zóna miatt a tónak nincsen olyan partszakasza, 
ahol zátonyokkal, szigetekkel váltakozó sekély vízhez, illetve a homogén 
nádashoz képest változatosabb növényzethez kötődő vízimadárfajok tartósan 
megfelelő fészkelő- és táplálkozóhelyet találhatnának. Ilyen jellegű élőhelyekből 
a Fertőn egyébként is kevés van. Az ausztriai oldalon is hasonló a part menti sáv 
növényzete, ezért csak a Fertőzug szikes tavai, tócsái állnak a sekély vízhez 
kötődő madarak rendelkezésére. 

Az elárasztások tervezése során fontos szempont volt, hogy a vízszint 
változásai összhangban legyenek az éghajlatnak megfelelő eredeti vízjárással. 
Ennek fontos eleme a vízzel borított terület kiterjedésének folyamatos 
csökkenése a nyár elején emelkedő hőmérséklet miatti erős párolgás által, majd 
nyár végére, amikor a fészkelési időszak befejeződött, a terület teljes kiszáradása. 
Ez nem csupán a természetes állapothoz való közelítés miatt fontos, hanem a 
teljes kiszáradás időszakában – amikor a tómederben marad csupán némi víz – 
lehetőség nyílik a fenntartó kezelések munkálataira. A kiszáradás időszakában a 
fajok száma (47. ábra) csökken és az összes egyedszám (48. ábra) is erősen 
visszaesik. A kiszáradáskor a fajszám nem csökken olyan mértékben, mint a 
leghidegebb téli hetek idején (amikor a víz részlegesen, vagy teljesen befagy), 
viszont a jelen lévő fajok összesített egyedszáma megközelíti az akkori 
mennyiséget. 
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47. ábra: A fajszám változása a vizsgálati területen az év folyamán (2017–2019) 

Fig. 47:  Changes in the number of species on the site over the year (2017-2019) 

A jelen lévő fajok száma láthatóan magasabb a tavaszi vonulási időszakban, 
mivel néhány faj egyedei őszi átvonulásuk során nem érintik az elárasztásokat. 
Ezt a tendenciát nem befolyásolja lényegesen az sem, hogy a vizsgálatba fel nem 
vett fajok között több olyan van, amelyeknek az előfordulásai leginkább a 
szeptembertől februárig terjedő időszakra esnek. 

Ugyanez nem mondható el ilyen határozottsággal az egy időben számlált 
összesített egyedszámról, mivel a monitoring keretében nem vizsgált fajok ebben 
az időszakban egyenként is nagy számban vannak a területen. (Hangsúlyozni 
kell, hogy a vizsgálatból azért zártuk ki ezeket a fajokat, mert napi aktivitásuk 
teljesen kiszámíthatatlan, a ki- és behúzó csapatok miatt az egyedszám szinte 
percről percre változik, és a tapasztalatok szerint a számlált mennyiség és a 
valóban itt tartózkodó egyedek száma között eléggé gyenge az összefüggés. Bár 
ezeknél a fajoknál is megtörtént a számlálás, az adatok szélsőséges ingadozása 
elfedheti a többi faj egyedszám változásából kirajzolódó általános tendenciákat). 
Az egyes fajok (három vizsgálati év valamennyi monitoringnapján számolt és 
összesített) mennyiségeit a 49. ábra mutatja be. A leggyakoribb és a 
legritkábbnak tekinthető vízimadárfajok átvonuló mennyiségei között több 
nagyságrendnyi különbség van, a legnagyobb tömegben vonulók (csökkenő 
sorrendben): a csörgő réce, a tőkés réce, a kanalas réce, a pajzsoscankó, a bíbic, a 
gulipán, a kendermagos réce, a fütyülő réce, a daru és az üstökösréce. 

Az összesített egyedszám változása a vízfelület nyár közepén bekövetkező 
gyakorlatilag teljes megszűnését erőteljesebben követi. A téli, befagyott 
vízfelülettel jellemezhető hetekben az egyedszám visszaesése ugyancsak 
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erőteljes, mert a madarak (zömmel récefélék) ekkor a tó – elsősorban a 
Madárvárta-öböl – egyes nehezen beálló részeire húzódnak be. 

Az őszi és tavaszi vonulási időszak fajszámában mutatkozó eltérést az 
összesített egyedszám változásának tendenciája nem követi, mert a néhány, nagy 
tömegben átvonuló récefaj – elsősorban a csörgő réce (Anas crecca) – miatt az 
egy időben jelen lévő összes egyedszám magas. Az egyes fajok 
monitoringnapokra vonatkozó összesített gyakoriságait a 48. ábra szemlélteti. 

 

48. ábra: Az összesített egyedszám alakulása a vizsgálati területen az év során (2017–2019) 
Fig. 48:  Changes in the summed-up number of individuals on the survey site over 

the year (2017-2019) 

Kétségtelen, hogy országos vagy ennél nagyobb, regionális, esetleg 
kontinentális léptékben havi számlálásokkal is nyomon követhetőek a 
vízimadárfajok populációs trendjei, illetve az egyes vonulási útvonalak 
jelentőségében esetlegesen bekövetkező változások (hiszen a madarakat egy 
kellően sűrű, jól működő megfigyelőhálózat valahol mindenképpen regisztrálja). 
Vizsgálati eredményeink azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy egyes 
vizimadár-élőhelyek országos és nemzetközi jelentőségének, illetve a különböző 
vízimadárfajok vonulásában betöltött szerepének megítéléséhez a havi 
számlálások nem elegendőek. 

Az e monitoringvizsgálat előzményének tekinthető, 1999-ben felvett 
adatoknak (PELLINGER 2000) a hat legnagyobb egyedszámban vonuló, 
leggyakoribb fajra elvégzett összehasonlító tesztje, a hetente és a havonta 
elvégzett számlálások eredményeinek szélső értékei között – fajtól függően – 
1,80–10,46-szoros különbséget mutatott ki (PELLINGER 2003). 
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A pusztán természettudományos ismereteken túlmenően ezeknek a 
számoknak az ismerete, az egyes fajok ökológiai igényeinek figyelembe vételével, 
meghatározó jelentőségű lehet a területek természetvédelmi kezeléséhez és az 
egyes természetvédelmi célú nemzetközi egyezmények különböző listáira való 
jelöléshez is. 

A monitoring vizsgálat hosszabb időtávon kimutatja a Fertő hazai részén 
fészkelő és átvonuló vízimadár-állományok populációs trendjeit és a vonulási 
útvonalak esetlegesen bekövetkező eltolódását. Ez utóbbira már példát 
szolgáltatott az ebben a vizsgálatban módszertani okok miatt nem szereplő nagy 
lilik (Anser albifrons), amelynek Közép-Európán átvonuló populációi az 1990-es 
évek közepén néhány év leforgása alatt az atlanti vonulási útra váltottak át. Ez a 
magyarországi vonuló és telelőállomány drasztikus csökkenését okozta. Ennek az 
akkor még nem kellően ismert folyamatnak volt a következménye, hogy a fajra 
vadászati tilalmat vezettek be. A jelenség ideiglenes jellegét mutatja, hogy 1999–
2000-től a korábbi mennyiségeket (pl. a Fertőn) nagyságrenddel meghaladó 
létszámban vonul át a nagy lilik a Kárpát-medencében. A vonulási útvonalak 
váltogatását az atlanti partvidéken gyűrűzött madarak hazai megkerülései is 
alátámasztották. 

Az 1989-ben megkezdett élőhely-rekonstrukciós program egy olyan területen 
valósult meg, amely a Fertő–Hanság élőhelykomplexum közel egy évszázadon 
keresztül tartó lecsapolása során átalakult, természetes – a Fertőből származó – 
vízutánpótlása megszűnt. Az extenzív mezőgazdasági hasznosítás a 
természetszerű vegetáció fennmaradását eredményezte, de a madárvilág 
átalakult, elsősorban a vízborításhoz nem kötődő fajok számára biztosított 
fészkelő- és táplálkozóhelyet (KÁRPÁTI 1989, TRASER 1983). 

Az elárasztások lehetővé tették a rekonstrukcióba vont mély fekvésű területen 
az eredeti vízviszonyoknak megfelelő fészkelő madárközösség újbóli kialakulását 
(KÁRPÁTI 1991, 1993). Kedvező vízviszonyok biztosítása mellett a terület a 
Dunántúl egyik legjelentősebb vízimadár-gyülekező helyévé vált, mind az itt 
előforduló fajok számát (HADARICS & PELLINGER 1993), mind a fajok 
egyedszámait tekintve. 

Az élőhely-rekonstrukciós program sikere, a bekövetkezett kedvező ökológiai 
változások felhívják a figyelmet a természetvédelem alatt álló átalakított 
területek eredeti élővilága helyreállításának szükségességére és lehetőségeire. 
Figyelembe kell venni azonban azt is, hogy az ökológiai folyamatok nem minden 
esetben és nem minden tekintetben fordíthatók vissza, maguk a rekonstrukciók 
is felvetnek és okozhatnak természetvédelmi problémákat – jelen esetben pl. az 
elnádasodás veszélye jelentős. Ezek kiküszöbölése csak a rendszeres monitoring 
által szolgáltatott információk természetvédelmi kezelésbe való folyamatos 
visszacsatolásával oldható meg. 

 



Vízimadár-számlálások a mekszikópusztai elárasztások területén 2017–2019 között 271 

Rence 5. (2020) 

 

49. ábra: Az egyes fajok halmozott egyedszáma a vizsgált három évben [nmin=4 
(kőforgató); nmax=241 513 (csörgő réce)] 

Fig. 49:  Cumulative number of individuals for each species in the three years of 
survey [nmin=4 (ruddy turnstone); nmax=241 513 (Eurasian teal)] 
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Összefoglalás 

2017–2019-ben a mekszikópusztai élőhely-rekonstrukciós terület 
elárasztásain (Nyéki szállás, Pap-rét, Borsodi-dűlő, Cikes) végeztünk 
madárállomány-számlálásokat, amelyek 69 kiválasztott vízimadárfajra 
irányultak. A munka egy korábban megkezdett monitoring folytatása, amely a 
fenti területek hetenkénti felmérését foglalja magában. A vizsgálat időszakában 
az időjárást az aszály folytatódása jellemezte, emiatt a területek egy része 
viszonylag korán kiszáradt. A szárazság nem kedvezett a vízimadarak 
fészkelésének, és a száraz időszakban a terület állapota elmaradt az átvonuló és 
táplálkozó madárcsapatok optimális igényeitől. Kedvező volt viszont a száraz 
időjárás az élőhelyfenntartó kezelések elvégzéséhez, amely elsősorban a 
terjeszkedő nádas visszaszorítása érdekében igen fontos. Ezek a kezelések 
kaszálást, szárzúzózást, valamint racka juhval és szürke marhával végzett 
legeltetést jelentenek. A kezeléseket a korábbi éveknél nagyobb területen és jobb 
minőségben sikerült elvégezni, ami hozzájárul a terület szikes jellegének 
fenntartásához. 

A hetente végzett monitoring madárszámlálások részletes képet adnak a 
vizsgálati terület madármozgalmairól, amely különösen fontos a Fertő esetében, 
ahol annak határsávi fekvése miatt több évtizedes időtávlatban – a terület 
jelentőségéhez képest – csak kevés madártani felmérés történt. Ezt a 
monitoringot a jövőben is fenn kell tartani, hogy hosszú távú részletes 
adatsorokat kapjunk a vízimadár-vonulásról, a fajok állományviszonyainak 
alakulásáról. 

A vizsgált időszakban legnagyobb egyedszámban előforduló fajok a csörgő 
réce, a tőkés réce, a kanalas réce, a pajzsoscankó, a bíbic, a gulipán, a 
kendermagos réce, a fütyülő réce, a daru és az üstökösréce voltak. A fajok száma 
tavasztól őszig viszonylag kiegyenlített volt, azonban az egyedszámok a nyári 
kiszáradást követő visszaesés után ősszel jelentősen meghaladták a tavaszi 
időszakéit. 

Zusammenfassung 

In den Jahren 2017–2019 führten wir Vogelpopulationszählungen an den 
überschwemmten Bereichen der Feuchtgebietsrekonstruktion bei Mekszikó-
puszta (Nyéki szállás, Pap-rét, Borsodi-dűlő, Cikes), die auf 69 ausgewählte Was-
servogelarten abzielten. Die Arbeit ist Fortsetzung eines früher begonnenen 
Monitorings, das eine wöchentliche Erhebung der oben genannten Gebiete bein-
haltet. In der erwähnten Periode war das Wetter von der Fortsetzung der Dürre 
geprägt, was die vorzeitige Austrocknung von Teilbereichen bewirkte. Die Tro-
ckenheit war nicht zugunsten der Brut der Wasservögel, und auch für die 
durchziehenden und sich ernährenden Vogeltruppen war der Zustand des 
Gebiets in der Trockenheit nicht optimal. Das Wetter begünstigte wiederum das 
Habitatmanagement im Interesse der Unterdrückung des sich verbreitenden 
Schilfs. Dieses Management beinhaltet Mähen, Mulchen sowie Beweidung mit 
Zackelschafen und Graurindern. Das Management konnte im Vergleich zu den 



Vízimadár-számlálások a mekszikópusztai elárasztások területén 2017–2019 között 273 

Rence 5. (2020) 

früheren Jahren auf einer größeren Fläche und in besserer Qualität verrichtet 
werden, was zur Aufrechterhaltung des Salzcharakters im Gebiet beiträgt.  

Die wöchentlich ausgeführten Monitoring-Vogelzählungen bieten ein 
detailliertes Bild über die Vogelbewegung im Untersuchungsgebiet, was im Fall 
des Neusiedler Sees besonders wichtig ist, wo wegen der Grenzlage über mehrere 
Jahrzehnte – im Verhältnis zur Bedeutung des Gebiets – nur wenige ornitholo-
gische Erhebungen erfolgt sind. Dieses Monitoring soll auch in der Zukunft be-
ibehalten werden, um langzeitige, detaillierte Datenreihen über den Wasservog-
elzug und die Populationsschwankngen der Arten zu erhalten.  

In der Untersuchungsperiode waren die Arten mit den größten 
Individuenzahlen die folgenden: Krickente, Stockente, Löffelente, Kampfläufer, 
Kiebitz, Säbelschnäbler, Schnatterente, Pfeifente, Kranich und Kolbenente. Die 
Anzahl der Arten war von Frühjahr bis Herbst relativ ausgeglichen, die 
Individuenzahlen aber, nach einem Rückfall der sommerlichen Dürre zufolge 
übertrafen im Herbst die Frühjahrswerte bei weitem. 
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