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Barna rétihéja (Circus aeruginosus) vonulásá-
nak, és területhasználatának vizsgálata műhol-
das jeladóval 
Survey of the migration and habitat use of the western marsh harrier (Circus 
aeruginosus) with satellite transmitter 

Untersuchung des Zugverhaltens und der Habitatnutzung von der 
Rohrweihe mit Satellitensendern 

VÁCZI MIKLÓS1 

Abstract 

The marsh harrier (Circus aeruginosus) is a poorly researched species in 
Hungary: we had insufficient information about its migration, wintering and 
especially its habitat use. In present research we applied experiences gained 
during a previous Interreg project, especially regarding capture and satellite 
tagging (choosing appropriate type of transmitters and their mount).  

Our goal was the survey of nesting habits, habitat use and feeding of this 
„conflict species”, however, we also gained information about its migration. 
Within the survey adult birds (7 ind) were tagged with Ecotone L1 Saker GPS-
GSM transmitters in the region of Lake Fertő/Neusiedl as a significant breeding 
site of the species, for feeding survey Reconyx HC600 cameras (4 pc) were 
purchased. The difficulty of capture is shown by the fact that in each season 
another type of trap was efficient, further, among birds captured too early 
(before May) there were still migrating ones. Locally breeding individuals can be 
caught with certainty only from the beginning of May.  

Based on our results so far, the species uses a far larger area in the breeding 
period compared to birds of prey investigated prior (e.g. common buzzard). 
Tagged individuals, despite returning to the site of capture don’t breed in certain 
years (however, this may vary from season to season). The migration of the 
species occurs in a wide path through the Mediterranean region in September 
and April, including the Mediterranean islands; its wintering grounds lie in the 
western part of Central Africa.  

Feeding survey has come up with less results up to now, partly due to difficult 
localization of nests, partly due to limits of the camera. It can be recommended 
to apply another technology and perhaps more cameras at each nest. The 
behavior of young birds not being tagged up to now needs further research, as 
well as the origin of individuals appearing in the winter. 

 
1 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 9435, Sarród, Rév-Kócsagvár, E-mail: vaczi.miklos@fhnp.hu 
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Bevezetés és előzmények 

A barna rétihéja (Circus aeruginosus) Magyarországon a kevésbé kutatott 
fajok közé tartozik. Vonulásáról, teleléséről és különösen területhasználatáról – 
de a költőállomány nagyságáról is – csupán kevés információval rendelkeztünk 
(TÓTH 2009). Vadgazdálkodók által vélelmezett károkozását – több más ragadozó 
madár fajhoz hasonlóan – csupán a ragadozók iránt megnyilvánuló általános 
ellenérzések táplálják (FABÓK et al. 2015), ám amíg az elmúlt évtizedekben több 
faj táplálkozási szokásait vizsgálták, a barna rétihéjával kapcsolatban ezek 
hiányosak (TÓTH et al. 2006). Ezért már korábbi projektek során is célul tűztük ki 
e faj vizsgálatát a mai kornak megfelelő modern eszközökkel, hiszen életmódjából 
adódóan – többnyire sűrű nádasokban költ, ideje nagy részét szántóföldi 
környezetben egész nap vadászgatva tölti (HARASZTHY 2000) – terepi 
megfigyelése időigényes feladat. A fészkelőhelyek megkeresése is nehéz pusztán 
vizuális megfigyeléssel, ezért feltételeztük, hogy a jeladózott madarak 
mozgásmintázata segítségével könnyebb lesz azokat megtalálni, és ezáltal a 
költés lefolyásáról, sikerességéről, a táplálék összetételéről több információt 
szerezni. Utóbbihoz a más ragadozó fajoknál bevált mozgásérzékelős 
vadkamerákat terveztük felszerelni, természetesen a terepi adottságokhoz 
igazítva (pl. külön rögzítési pontot kell a nádasban a kamera számára kiépíteni). 
Jelen kutatásunkhoz felhasználtuk a korábbi HU-SK Interreg és az AT-HU 
Madárvárta I. projektek keretében szerzett tapasztalatokat, különösen a befogás 
és a jeladó típusának kiválasztása, felszerelése tekintetében. 

Anyag és módszer 

A vizsgált faj életmódja 

Eurázsiában és Afrika északi részén költ, hozzá nagyon hasonló fajok élnek 
szinte az egész Óvilágban. Síkvidéki mocsarakban, nádasokban szinte mindenhol 
fészkel, ezek hiányában ritkán mezőgazdasági területeken, száraz gyepeken is 
megtelepszik. Tavaszi visszaérkezésük után a párok látványos nászrepülést 
mutatnak be. Fészkét nádszálakból építi. Mivel vizes környezetben költ a talajon, 
a fészekanyagnak magasan a vízszint fölött kell tartania a fészekaljat. A tojó 3-6 
tojást rak, a fiókák 32 nap kotlás után kelnek ki. A tojásokat csak a tojó melegíti, 
a fiókákat is ő eteti, eközben a hím vadászik, ő gondoskodik a család táplálékellá-
tásáról. A fiókák 40 napos korban hagyják el a fészket. A rétihéják sajátos módon 
vadásznak. A nyílt területen a növényzet felett néhány méterrel pásztázzák át 
vadászterületüket, ha megpillantanak valamit, rávágnak. A barna rétihéja táplá-
léka kisemlősökből, kisebb madarakból és fiókáikból, tojásokból, békákból, ritkán 
halakból áll. 

A faj állománya az 1970-es években nagyon megfogyatkozott. A dúvadirtás 
szabályainak szigorodása kedvezően hatott a fészkelő párok számára. A kedvező 
helyzet megőrzéséhez a vadászati és természetvédelmi szakemberek együttmű-
ködésére van szükség. Vonuló madár, április és október között tartózkodik ha-
zánkban. A telet általában Afrika Szaharán túli részén tölti, de egyre több esetben 
fordulnak elő áttelelő példányok. Hazai költőállományának becsült nagysága 
5000-10000 pár (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2020). 
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A vizsgálati helyek bemutatása 

Fertő keleti partvidéke 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park területe négy részre osztható. Az egyik névadó 
terület, a Fertő-táj foglalja magába a Fertő- tavat, a körülötte elterülő, helyenként 
több kilométer széles nádast, a part mentén található szikes réteket, mocsár- és 
lápréteket, illetve a Fertőmelléki-dombsor egy részét. A Fertő magyar oldalának 
nagy része nádas mocsár. Az összefüggő mocsárvilágot csak a belső tavak, vala-
mint a közlekedés céljára létrehozott vízi utak (csatornák) hálózata töri meg. A 
növénytani szempontból nem túlzottan változatos nádasok között, kisebb na-
gyobb foltokban gyékényes és telelősás állományok, a part menti területeken pe-
dig magassásosok találhatók (DINKA & ÁGOSTON-SZABÓ, 2012). A növényfajok 
közül a vízi gerincteleneket fogyasztó közönséges rence (Utricularia vulgaris) 
mellett a belső tavakon előforduló, hazánkban korábban ritka, újabban erősen 
terjedő tengermelléki kákát (Schoenoplectus litoralis) emeljük ki. A viszonylag 
szegényes növényvilág azonban rendkívül gazdag állatvilágnak biztosít élőhelyet 
– különösen a madarak tekintetében. A Fertő kiterjedt nádasainak természetvé-
delmi jelentőségét növeli, hogy kontinensünkön a nádasok kiterjedése gyors 
ütemben csökken. A vizsgálati helyszíneket az 1. ábrán láthatjuk, míg a fertői 
barna rétihéja befogások helyszíneit a 2. ábra mutatja be. 

 

1. ábra: Vizsgálati helyszínek a Kisalföldön 

Fig. 1:  Study sites in the Little Hungarian Plain 

Mosoni-sík 

Mezőgazdaság által erősen meghatározott terület, amelyen a Duntántúl 
egyetlen túzok-költőállománya (FARAGÓ 2018) található. Része a hazai Natura 
2000 hálózatnak, kiterjedése 13209 ha. A terület megőrzése érdekében a helyi 
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gazdálkodók bevonásával és a termelésszerkezet kedvező kialakításával agrár-
környezetgazdálkodási programok elősegítése zajlik (ÁNGYÁN & PODMANICZKY 
2003). 

A zömében szántóföldi környezetbe ékelődő kis élőhelyfoltok (fasorok, 
földutak szegélye, kisebb legelők stb.) nyomokban őrzik az itt feltételezhetően 
valamikor kiterjedt erdős sztyepp vegetáció maradványait tavaszi hériccsel 
(Adonis vernalis), árvalányhaj fajokkal (Stipa spp.), selymes boglárkával 
(Ranunculus illyricus). A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi 
jelentőségű madárfajok: túzok (Otis tarda), kerecsensólyom (Falco cherrug), 
rétisas (Haliaeetus albicilla), parlagi sas (Aquila heliaca), kék vércse (Falco 
vespertinus). Alkalmanként előfordul a hamvas rétihéja (Circus pygargus) és a 
tárgyi kutatás célfaja a barna rétihéja is, amennyiben alkalmas fészkelőhelyet 
talál az őszi vetésű gabonákban – elsősorban mezei pocok (Microtus arvalis) 
gradációs években.További jellegzetes emlős fajok a mezei nyúl (Lepus 
europaeus), és a már csak szórványosan előforduló mezei hörcsög (Cricetus 
cricetus), az közönséges ürge (Spermophilus citellus) pedig visszatelepítésre 
került e Natura 2000 oltalom alatt álló vidék egyetlen aktívan használt legelő 
területére, a Várbalogi Héricses TT-re. Külön érdekesség, hogy a szántóföldi 
szegélyekben fennmaradt egy kis populációja a molnárgörénynek is (CSERKÉSZ et 
al 2020) 

Érdekességképpen említhető, hogy egyes években nagyobb létszámú (20-50) 
fiatal és immatur tollazatú barna rétihéja nyaral át különösen Mosonszolnok 
környékén, ahol csoportos éjszakázó helyét is megfigyeltük (30 pd). 

 

 

2. ábra: Befogási helyszínek a Fertő- tónál 

Fig. 2:  Sampling (capture) points at Lake Fertő/Neusiedl 
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Szigetköz 

A Szigetköz tipikus folyók szabdalta ártéri síkság, helyenként kisebb 
homokhátakkal. A középkorban bizonnyal ártéri – őserdő jellegű – vadban gaz-
dag erdőrengetegek uralták, vizeiben bőséges volt a halállomány. Azóta az ember 
az ősi tájat fokozatosan átalakította. Napjainkra erdők, rétek, láprétek és mocsa-
rak foltjaival, holtágakkal és vízfolyásokkal tarkított, jórészt mezőgazdasági 
kultúrtájjá változott, de legértékesebb részei 1987 óta a 9681 ha kiterjedésű 
Szigetközi Tájvédelmi Körzethez tartoznak. A természetközeli állapotú erdők őr-
zik a szigetközi erdők eredeti faji összetételét. Ezek legnagyobb részben 
alacsonyártéri bokorfüzesek és fűzligetek, melyek főként a Duna hullámterében 
fordulnak elő. Kisebb állomány képviseli a magas ártéri keményfaligetek, ezek a 
Mosoni-Duna mentén és Dunasziget térségében találhatók. 

A keményfaligetek lombkoronaszintjében a kocsányos tölgy (Quercus robur) 
és magas kőris (Fraxinus excelsior) jellemző, ritkábban hamvas éger. Cserjeszintje 
dús, gyepszintjében montán és alhavasi jellegű dealpin elemek, szubmediterrán 
és atlanti mediterrán orchideafélék, mint a ritka bangók kosborok, madársisak és 
kígyónyelv tenyésznek. Leggyakoribb növénytársulásuk a nádasok és a hozzájuk 
kapcsolódó magassásos rétek, ezen belül ritka reliktum a zsombéksásosok. A ned-
ves rétek közül legelterjedtebbek a mocsárréti társulások. Ritkák, reliktum jelle-
gűek az üde és hegyi láprét és a meszes talajú láprét maradványok. Gyakoriak a 
kaszálórétek (LOVÁSZI 2002). Egész Szigetközre a vízi és vízkedvelő fajok a jellem-
zők. A Duna elterelését követő azonnali hatások a vizes élőhelyek állatvilágát 
negatívan érintették, ám ennek ellenére a mai napig értékes a Szigetköz állatvi-
lága, különösen a madarak tekintetében (PELLINGER & TATAI 2014). 

Befogási időpontok 

Mivel a cél helyben költő adult madarak befogása volt, ezért a 
szakirodalomból és saját megfigyeléseinkből arra következtettünk, hogy az 
áprilistól augusztusig tartó költési időben kell megkísérelnünk a befogásokat. 
Más ragadozómadár-fajoknál alkalmazott eddigi technikákkal kezdtünk, melyek 
közül a legáltalánosabbak az élő házi galambbal felcsalizott különböző 
hálótípusok, ezeket azonban akkor célszerű használni, ha az átlagosnál nagyobb 
a madarak táplálék igénye – ez költési időben a nagyfiókás kor, ami esetünkben 
nagyjából júliusra esik. Ennél korábban a kisfiókás korban (májustól júniusig) 
valószínűsíthető, hogy a költőhelyek közelében agresszívan támadja a műuhuval 
felcsalizott hálót., később Később viszont a már kirepülő fiatalok miatt nem 
érdemes próbálkozni, mert nem volt cél fiatal madarak befogása. 

A több szezonon át tartó befogási kísérletek során jöttünk rá arra, hogy a 
főként tavasszal (áprilisban) a vadászható varjúfélék gyérítésére használt 
élvefogó, ún. „Larsen-csapda” (főként, ha tojással is fel volt csalizva) 
automatikusan fogja a rétihéjákat – de csak a vadászterületükön, pl. a nyílt 
legelőkön, jól látható helyen kihelyezve. Egy alkalommal a nyári (júniusi) 
hónapban is sikerült ugyanígy fogni egy hímet. Ettől eltérő időszakokról pedig 
azért nincs adatunk, mert akkor nincsenek is használatban ezek a típusú csapdák. 
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A napszakokat tekintve jóval több fogás esett a reggeli és késő délelőtti órákra 
(9-–11-ig hét estben), két esetben pedig délután 13-–15 óra között jártunk 
sikerrel. Erre eddig magyarázatot nem találtunk, viszont azt vizuális megfigyelé-
seink is megerősítették, hogy a rétihéják jóval többet mozognak a költőhelyeik 
közelében a délelőtti órákban (gyakrabban figyeltünk meg nászrepülést is), késő 
délutántól kezdve (17-–18 óra között) pedig feltűnően kisebb az aktivitásuk. 

Befogási módszerek 

Barna rétihéja befogásáról kevés tapasztalattal rendelkeztünk, ezért a más, 
hasonló méretű fajoknál már bevált módszerekkel kezdtünk próbálkozni (VÁCZI 
et al 2014). Ezek egyike a hagyományos „kockahálós” befogás, ahol élő 
házigalambot használtunk csalinak, mert ezzel korábban már sikerült olyankor is 
fognunk rétihéját, amikor nem ez volt a célfaj (3. ábra). Az tapasztaltuk, hogy 
abban az időszakban, amikor nagyobb a zsákmányigénye a fajnak – pl. 
nagyfiókás korban – akkor bátrabban támadja az élő csalit, ezen kívül azonban 
szinte soha nem reagált rá. Hasonló eredményeket értünk el a csapóhálóval, akár 
élő, akár zsákmánymaradék (nyúlláb, galambszárny stb.) volt a csali. 

 

3. ábra: Hagyományos, kockahálós módszerrel fogott barna rétihéja hím 

Fig. 3:  Male marsh harrier captured using the traditional square net method 

Időközben kiderült, hogy a főként áprilisban használt ún. Larsen csapda 
(különösen, ha az élő varjú csali mellett tojás is volt behelyezve) is gyakran 
produkál fogást, főként, ha fáktól távolabb, nyílt területre helyeztük ki (4. ábra). 
Később már célzottan alkalmaztuk ezt a befogási módszert a rétihéják 
táplálkozóterületén (rövid füvű legelőkön, frissen kaszált lucernán stb.). 



230 Barna rétihéja (Circus aeruginosus) vonulásának, és területhasználatának vizsgálata műholdas jeladóval 

Rence 5. (2020) 

 

4. ábra: Barna rétihéják Larsen csapdában 

Fig. 4:  Marsh harriers in a Larsen trap 

 

A fészkelőhelyek közelében azonban a fentiek ritkán működtek, jóval több 
eredményt értünk el a május-júniusi időszakban a nádas szélén felállított 
műuhus függönyhálóval (10x10 cm-es lyukbőségű, 6-8 m hosszú, 2 m magas, egy 
vagy többzsebes háló rugalmasan rögzített bambusz stanglikra felállítva a földtől 
1,5 m magasságban, a madarak repülési irányára és a szélirányra merőlegesen), 
ahol csalinak műuhut használtunk (5. ábra). Bár az öreg madarak közül nem 
mindegyik támadta ezt a készséget, időnként azonban 5-7 madár is odagyűlt 
riasztó hangját hallatva és bukórepüléssel támadva a műbaglyot, míg egyikük túl 
alacsonyra szállva beleakadt a hálóba. A fogás többnyire akkor volt sikeres, ha a 
madár a földig lógva maradt a hálóban, ellenkező esetben néha kiszabadult. 
Természetesen ez a módszer csak állandó felügyelettel alkalmazható. 
Érdekességként említendő, hogy az összes ily módon fogott rétihéja (4 pd) de. 9 
és du. 13.00 között került kézre, késő du. 17–18 óra után pedig egyáltalán nem 
tapasztaltunk aktivitást a háló körül.  
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5. ábra: Műuhus módszerrel fogott barna rétihéja hím 

Fig. 5:  Male marsh harrier captured using a plastic eagle-owl 

Az alkalmazott jeladó típus és felszerelése 

A madarak jelölésére a korábbi projektekben is alkalmazott Ecotone L1 Saker 
GPS-GSM típusú, lengyel gyártmányú, 22 g tömegű készülékeket használtuk. 
Előnyük a kis súly és az önálló (napelemes) áramellátás mellett a 
távműködtethetőség. A gyártó által hozzáférhetővé tett kontroll-panelen tudtuk 
a jeladó beállításait ellenőrizni és szükség szerint változtatni – mint pl. a 
jelsűrűség (30 perctől a 24 óránkénti GPS koordináta mérés) vagy a működési 
időtartam (24 órában vagy a beállított reggeli és esti időpont között) 
tekintetében. Ezidáig az 1. táblázatban feltüntetett madarakat jelöltük meg 
jeladóval. 
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1. táblázat:  Az FHNPI által eddig jelölt összes barna rétihéja összefoglaló táblázata  

Table 1:  Summary table of all marsh harriers tagged by FHNPD so far 

No
. 

Jeladó 
azonosító 

Felszerelés 
ideje 

Helyszíne Fogási módszer Ivar 
Működés 

időtartama 

Jeladó/ 
madár 
sorsa 

HU-SK Interreg 

1 HUHA03 jún.14 Szigetköz kockaháló tojó 2016.03.01 ismeretlen 

Madárvárta I. 

2 FERT01 júl.14 Fertő műuhu+háló tojó 2014.10.01 nem ad/él 

3 FERT02 ápr.15 Fertő csapóháló hím 2016.08.01 visszafogás 

4 FERT04 jún.19 Mosoni-sík műuhu+háló tojó jelenleg is működik/él 

Madárvárta II. 

5 NEWD16 ápr.18 Fertő Larsen csapda tojó jelenleg is működik/él 

6 NEWD17 jún.18 Fertő műuhu+háló hím 2019.05.01 ismeretlen 

7 NEWD18 máj.18 Fertő műuhu+háló hím jelenleg is működik/él 

8 NEWD19 máj.20 Fertő műuhu+háló hím jelenleg is működik/él 

9 NEWD20 szept.17 Fertő 
sérülten 
kézrekerült 

hím 2017.10.01 elpusztult 

 

A költési időben a lehető legtöbb jelet vártuk az adótól, hogy a madár 
viselkedéséről, terület használatáról minél több, részletesebb adatot kapjunk – 
különösen a költési időszak elején, amikor a fészek megtalálása volt a fő cél – 
vonulásakor viszont elegendő a 3–12 óránkénti, a telelő helyen pedig a napi egy 
adat is. 

A szakirodalom (CALVO & FURNESS 1992) szerint az ilyen közepes testű 
ragadozómadár ragadozómadár-fajokra a jeladót célszerű a hátoldalra, a 
madarak súlypontjának közelében, hátizsákszerűen rögzíteni. Mi kétféle 
módszert, egyrészt a vállakon és a mellcsontnál keresztezve átvezetett, másrészt 
a háton a faroktőig, onnan a combok alatt a mellcsonton át a vállakig vezetett 
teflonszálakkal rögzítést alkalmaztuk (6. ábra). 

Az eddigi tapasztalatok alapján a madarakat nem befolyásolhatja jelentősen 
negatív módon a hátukon hordott jeladó, mert két egyed második, éve, egy 
korábbi projektből projekt során felszerelt madár pedig már hatodik éve viseli 
azt. Az eddigi egyetlen visszafogott hím madár (FERT02) tollai, bár kopottak 
voltak a hátoldalon a meghibásodott jeladó alatt, de a hím madár jó kondíciója, 
tollazatának épsége és az a tény, hogy társaihoz hasonlóan megjárta Afrikát, arra 
enged következtetni, hogy módszerünk nem befolyásolta negatívan ezeket az 
egyedeket. 
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6. ábra: Barna rétihéja hím a felszerelt jeladóval a hátán 

Fig. 6:  Male marsh harrier with mounted transmitter 

Táplálék vizsgálat vadkamerával 

A barna rétihéja táplálékösszetételét már vizsgálták hazánkban a fészkekhez 
behordott táplálék alapján (TÓTH et al. 2008). Ezt a már jól bevált módszert 
alkalmaztuk mi is és ehhez szereztünk be Reconyx Hyperfire HC600 vadkamerát 
a Madárvárta II. projekt során, mert tapasztalataink szerint eddig minden 
körülmények között megbízhatóan működött. A készülék mozgásérzékelős és 
infravakuval is ellátott, ezért éjjel-nappal működik a változó fényviszonyoktól 
függetlenül. A képkészítés módját és sebességét szintén korábbi tapasztalatok 
alapján úgy választottuk meg, hogy a lehető legtöbb kép készüljön a behordott 
zsákmányról (minden mozgásra három fotó 1-5 másodpercenként, majd 1-3 perc 
szünettel), de ne terhelje feleslegesen a készülék memóriakártyáját. 

Egyedüli problémát a kamera stabil rögzítése okozta, hiszen alapesetben 
ezeket egy pánttal valamilyen szilárd függőleges tárgyra (pl. fatörzsre) szokás 
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rögzíteni, a nádban pedig erre csak úgy volt lehetőségünk, ha legalább egy, de 
gyakran két 5x5 cm-es, 2 m hosszú akáckarót vertünk bele a mocsaras talajba, a 
fészektől 0,5-1 m távolságban. 

A felvételek alapján a madarak (fiókák és szüleik) viselkedését a kihelyezett 
készülék nem, vagy alig befolyásolta, az etetések, a kis fiókák takarása, majd a 
kirepülés az elvártnak megfelelően történt. Egy esetben tapasztaltuk, hogy a tojó 
madár nem mert etetéskor a fészekre szállni a kamerával vizsgált időszakban, 
ezért szerepét a hím vette át. 

A barna rétihéja táplálkozásvizsgálatát 2019-ben kezdtük meg. Három aktív 
fészket sikerült megtalálnunk, többnyire a terepen megfigyelt zsákmányt hordó 
hím egyedek követésével. A jeladóval szerelt madarak közül csak a kotló tojók 
jelölik ki pontosan a fészek helyét, azonban még ilyenkor is előfordul, hogy csak 
hosszas földi és légi (drónos) keresés után sikerült azt fellelni a sűrű nádasban. A 
hímek a költési idő elején jobbára a territórium kijelölésével és nászrepüléssel 
foglalkoznak, kotláskor rendszerint átadják a fészekről felszálló tojónak a 
zsákmányt, és csupán nagyfiókás korban szállnak be néha a fészekre a fiókák 
etetése céljából. Így az ő adataik nem alkalmasak fészkelőhely-beazonosítására – 
annál inkább a territórium és a vadászterület paramétereinek meghatározására. 

Eredmények és értékelésük 

Fészkelőhely-választás 

A vizsgálataink során a fajra jellemző (HARASZTHY 2000) fészkelőhelyeket 
regisztráltuk, úgymint vízben álló nádas (n=4) és magassásos mocsárrét (n=1). Az 
előbbi élőhelyből három a Fertő-tó kiterjedt nádasában, míg egy további a 
Mosoni-síkon, kubikgödörben volt. Az összes említett élőhelynél legalább a költés 
kezdetén 0,5-1m mély víz állt a fészek alatt, ami a legsűrűbb foltokban, az előző 
évi avas nádra épült.  

A különböző években a madarak nem használták az előző évi fészküket. Az 
előző projektek során (HU-SK Interreg 2014.) jelölt egyik tojó a különböző 
években hasonló élőhelyen (nádasodó holtág vagy mellékág a Szigetközben), de 
nem azonos helyszínen költött – a két különböző költőhely távolsága 2 km volt. 
Egy szintén korábban (Madárvárta I. projektben 2014-ben) jelölt fertői tojó, 
melynek nem működik az adója, mind a mai napig megfigyelhető a befogásának 
közelében, és bár konkrét fészkét egyszer sem sikerült megtalálni, de vizuális 
megfigyeléseink alapján az eredetileg feltételezetthez képest legalább 1km-re 
választott költőhelyet. A terepi munka során egy jelöletlen pár 2019. és 2020. évi 
fészkelőhelyét is sikerült megtalálnunk, ezek közötti távolság legalább 250 m volt 
(az előző évi fészkelőhelyet nem használták, ez esetben lehetséges, hogy nem 
ugyanazok az egyedek voltak, de ettől függetlenül a konkrét fészkek helye a 
territóriumon belül biztosan változott). A mosoni-síki madár költőhelye egy 
100m2 kiterjedésű nádas egy kubikgödörben, ahol túl sok választása nem 
lehetett, ennek ellenére ott sem tért vissza a korábbi fészkére. 
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A territóriumok mérete 

Az eddig jelölt összes madár (n=9) közül csak a költő hímeknél figyeltünk meg 
territoriális viselkedést, a tojók a telelőhelyről történt megérkezésük után 
rövidesen kotlásba kezdtek, ezért nem alkalmasak a territóriumok méretének 
megállapítására. Így megállapításainkat az eddigi 4 hím egy-egy költési 
szezonjára tudjuk vonatkoztatni, egyrészt azért, mert egyes példányoknál a 
jeladó egy szezon után elromlott (FERT02, NEWD17), míg másoknál (NEWD18 
és NEWD19) mindeddig csak egy költés volt. 

 

7. ábra: A költő és átnyaraló öreg madarak mozgásmintázatának összehasonlítása a 
nyári hónapok adatai alapján  

(citromsárga: költésben levő hím, narancssárga: átnyaraló hím) 

Fig. 7:  Comparison of the movement pattern of breeding and over-summering adult 
birds based on summer data  

(yellow: breeding male, orange: over-summering male) 

Azt, hogy költő (territóriumot foglaló) madárról van-e szó, részben terepi 
megfigyelésekből (nászrepülés, zsákmány átadás a tojónak), részben pedig a 
teljes költési időben a jeladó által mért GPS koordináták eloszlásából 
következtettünk (7. ábra). Míg a territoriális madarak jelei a teljes költési időben 
a fészkelőhely egy bizonyos szűk területére koncentrálódtak, addig a nem költőké 
néhány hetente változott, esetenként 5–20 km-re egymástól – feltételezhetően a 
táplálékkínálat függvényében. Esetükben gyakran volt megfigyelhető, hogy a 
tipikus élőhelyeiktől (nádasok, vizes élőhelyek) távol, mezőgazdasági 
környezetben tartózkodtak hetekig, gyakran ott is éjszakáztak. Az 
éjszakázóhelyek mindig a szántóföldek közé ékelődött magasabb növényzetű 
(nádas, sásos, de legalábbis gazos, művelés nélküli) foltokban, sávokban voltak. 
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Vonulás 

A nagy mennyiségű adat részletesebb, tudományos szintű elemzése külön 
kerül publikálásra, röviden összefoglalva az eddigi eredményeket 
megállapítottam, hogy a hazánkban költő barna rétihéják április második felében 
érkeznek vissza telelőhelyeikről (n = 5), azonban ekkor még lehetnek nálunk 
északabbra költő populációk átvonuló egyedei (n = 2). A helyben fészkelők 
szeptember első hetében indulnak délre (n = 7), az északabbra költők előbb (n = 
2). A telelőhelyre október/novemberben érkeznek meg (n = 5). Vonulásuk 
kontinensünkön egy szűk sávban halad DNy felé, a Mediterráneumon történő 
átkelés során szétszóródnak és az ottani szigetek érintésével szelik át a Földközi-
tengert (n = 7). A telelőhelyek a Szaharától délre, Mauritania, Mali és Niger déli 
részeire esnek (8. ábra), a 9. és 18. szélességi kör között, a 4. hosszúsági körtől 
Ny-ra (n = 5). Kérdéses azonban, hogy honnan származnak a nálunk telelő 
példányok (a Fertőn 3-8 pd). 

 

 

8. ábra: Az eddig jelölt barna rétihéják vonulási útvonalai 

Fig. 8:  Migration paths of marsh harriers tagged so far 

A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a tavaszi hónapokban hazánkban 
megfigyelhető, adult tollazatú madarak gyakran csak átvonulók, illetve a teljes 
költési időszakban itt (költési időben, költésre alkalmas helyen) tartózkodó 
egyedek nem mindegyike fészkel, ami aztán évről évre változhat. Emiatt az öreg 
madarak egyszerű összeszámolása nem ad pontos információt az adott év 
költőállományára vonatkozóan. 

Táplálékvizsgálat 

A behordott zsákmányállatok faji összetételét nehéz volt megállapítani, mert 
azok gyakran vagy a szülők, vagy a fiókák takarásában voltak. Az eddigiek során 
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kiértékelt 2292 felvételből csupán 55-ön látszik etetés, ezeken 23 különböző 
zsákmányállat, túlnyomó többségben (13 pd = 57%) mezei pocok (Microtus 
arvalis), vagy egyéb hasonló méretű kisemlős látható. A többi felvételen 4 pd 
(17%) fiatal mezei nyúl (Lepus europaeus) és 6 pd (26%) egyéb, nem 
meghatározható kistestű zsákmány van (2. táblázat) A kapott eredmények 
jórészt átfednek az eddigi kutatások megállapításaival (PALLOS 2010). 

Ezek az első eredmények arra engednek következtetni, hogy 2019-ben a jelölt 
madarak vadászterületén (Fertő környéke, Dél-Hanság és Mosoni-sík) mezei 
pocok gradáció lehetett, amit megerősített az a tény is, hogy abban az évben 
(2014 óta először) számos réti fülesbagoly (Asio flammeus) költést is 
regisztráltunk, ami tipikusan e zsákmányfaj felszaporodásakor jelenik meg 
nagyobb számban. 

2. táblázat:  Barna rétihéja táplálkozás vizsgálatának eredményei egy fészekalj alapján 2019-ben 
Table 2:  Detailed results of the feeding survey of marsh harrier based on one brood in 2019 

Ssz Dátum Időpont Megjegyzés Zsákmány 

_0172 2019.06.24 6:39 öreg madár kisemlős 

_0442 2019.06.24 2:46 öreg madár mezei pocok 

_0443 2019.06.24 2:46 fióka eszik 
 

_0504 2019.06.24 4:56 öreg madár kisemlős 

_0544 2019.06.24 6:14 öreg madár kisemlős 

_0582 2019.06.24 7:53 öreg madár kisemlős 

_0769 2019.06.25 7:19 öreg madár nem látszik 

_0814 2019.06.25 9:03 öreg madár nem látszik 

_0832 2019.06.25 10:02 öreg madár mezei nyúl 

_0833 2019.06.25 10:02 fióka eszik 
 

_0834 2019.06.25 10:02 fióka eszik 
 

_0949 2019.06.25 2:09 öreg madár nincs zs 

_0950 2019.06.25 2:09 öreg madár 
 

_0951 2019.06.25 2:09 öreg madár 
 

_0964 2019.06.25 2:41 öreg madár+fióka eszik mezei nyúl 

_0965 2019.06.25 2:41 fióka eszik 
 

_1240 2019.06.26 6:18 öreg madár nem látszik 

_1241 2019.06.26 6:18 öreg madár 
 

_1258 2019.06.26 7:02 öreg madár nem látszik 

_1259 2019.06.26 7:02 öreg madár 
 

_1260 2019.06.26 7:02 öreg madár 
 

_1288 2019.06.26 8:47 öreg madár kisemlős 

_1289 2019.06.26 8:47 öreg madár 
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Ssz Dátum Időpont Megjegyzés Zsákmány 

_1300 2019.06.26 9:03 öreg madár mezei pocok 

_1301 2019.06.26 9:03 öreg madár 
 

_1302 2019.06.26 9:03 öreg madár 
 

_1363 2019.06.26 11:25 öreg madár kisemlős 

_1364 2019.06.26 11:25 öreg madár 
 

_1365 2019.06.26 11:25 öreg madár 
 

_1369 2019.06.26 12:02 öreg madár mezei pocok 

_1370 2019.06.26 12:02 öreg madár 
 

_1371 2019.06.26 12:02 öreg madár 
 

_1405 2019.06.26 3:13 öreg madár mezei nyúl 

_1406 2019.06.26 3:13 öreg madár 
 

_1407 2019.06.26 3:13 öreg madár 
 

_1828 2019.06.27 11:02 öreg madár 
 

_1829 2019.06.27 11:02 öreg madár mezei pocok 

_1830 2019.06.27 11:02 öreg madár 
 

_1858 2019.06.27 1:48 öreg madár mezei nyúl 

_1859 2019.06.27 1:49 öreg madár 
 

_1860 2019.06.27 1:49 öreg madár 
 

_1921 2019.06.27 5:08 öreg madár mezei pocok 

_1922 2019.06.27 5:08 öreg madár 
 

_2023 2019.06.27 8:33 öreg madár nem látszik 

_2024 2019.06.27 8:33 öreg madár 
 

_2230 2019.06.28 7:47 öreg madár 
 

_2231 2019.06.28 7:47 öreg madár 
 

_2232 2019.06.28 7:47 öreg madár mezei pocok 

_2260 2019.06.28 8:35 öreg madár nem látszik 

_2261 2019.06.28 8:35 öreg madár 
 

_2278 2019.06.28 9:25 öreg madár kisemlős 

_2279 2019.06.28 9:25 öreg madár 
 

_2280 2019.06.28 9:25 öreg madár 
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Feladatok és javaslatok a további vizsgálatokkal kapcsolatban 

 a befogásokat célszerűbb a nyári hónapokra időzíteni a költőhelyek 
közelében 

 fészkelőhelyek keresése vizuális háromszögelés, vizuális megfigyelés 
ésdrón használat együttes alkalmazásával 

 további jelölések: párok, fiókáik, és az áttelelők jelölése is fontos lenne a 
jövőben 

 fészekkamerázás javítása (pl. két kamera alkalmazása, video frame-ek 
elemzése stb.) 

 jóval részletesebb, statisztikai elemzés minél több madár minél több 
szezont lefedő adataiból, ami többek között arra is enged következtetni, 
mekkora lehet egy-egy költőpár területigénye, így akár egy térség 
költőállományának nagyságára is következtethetünk (ezzel a módszerrel 
inkább minimum-maximum értékeket, vagy akár egy terület 
eltartóképességét határozhatjuk meg, ami azonban a táplálékellátottság 
függvényében évente változhat). Ehhez jóval több madár jelölése 
szükséges a jelenleginél – különböző élőhelyeken és tájegységekben. 

 más élőhelyeken (pl. gabonában) költő párok jelöléses vizsgálata is 
szükséges a jövőben. 

Köszönetnyilvánítás 

A kutatásban az alábbi személyek nyújtottak segítséget, akiknek ezúton is 
köszönjük a munkáját: Ásványi Antal, Győrig Előd, Kalocsa Béla, Kozma László, 
Kugler Péter, Németh Árpád, Pető Zsolt, Szabó Csaba, Tamás Enikő Anna Dr., 
Tóth László Dr., Zuberecz Boglárka. 

Összefoglalás 

A barna rétihéja a Magyarországon kevésbé kutatott fajok közé tartozik, 
vonulásáról, teleléséről és különösen területhasználatáról kevés információval 
rendelkeztünk. Jelen kutatásunkhoz felhasználtuk a korábbi Interreg projektek 
keretében szerzett tapasztalatokat, különösen a befogás és a jeladó típusának 
kiválasztása, felszerelése tekintetében. 

Célunk elsősorban e „konfliktus faj” fészkelési szokásainak, 
területhasználatának és táplálkozásának vizsgálata, de képet kaptunk a 
vonulásáról is. A vizsgálatokhoz a Fertő-tó térségében, mint jelentősnek ismert 
fészkelő területén kerültek felnőtt madarakra (7 pd) Ecotone L1 Saker GPS-GSM 
típusú jeladók, a táplálkozás vizsgálatokhoz Reconyx HC600 vadkamerákat (4 
db) szereztünk be. A befogás nehézségeit jelzi, hogy minden időszakban más 
csapda volt alkalmas, illetve a túl korán (május előtt) befogott madarak között 
átvonulók is voltak, helyben költőket csak ezután lehet nagy biztonsággal 
befogni.  

Eddigi eredményeink szerint a faj jóval nagyobb területet használ költési 
időben, mint az eddig vizsgált ragadozómadár ragadozómadár-fajok (pl. 
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egerészölyv). A jelölt egyedek bár visszatérnek a befogás helyszínére, de bizonyos 
években nem költenek (ez azonban szezononként változhat). Vonulása széles 
sávban zajlik a mediterráneumon Mediterráneumon keresztül szeptemberben és 
áprilisban a földközi-tengeri szigetek érintésével, telelni Közép-Afrikába nyugati 
felébe megy (TÓTH 2014). 

Táplálkozás vizsgálata – részben a fészkek nehéz felderíthetősége, részben a 
vadkamera korlátai miatt – kevés eredményt hozott eddig, célszerű lenne más 
technológiát és esetleg fészkenként több kamerát alkalmazni. További vizsgálatot 
igényel az eddig még nem jelölt fiatal madarak viselkedése, illetve annak 
tisztázása, hogy a faj télen is megfigyelhető egyedei honnan származnak. 

Zusammenfassung 

Die Rohrweihe ist in Ungarn eine wenig erforschte Art: Wir hatten 
ungenügend Informationen über ihre Wanderung, Überwinterung und vor allem 
ihre Lebensraumnutzung. In der hier vorgestellten Forschung haben wir die 
Erfahrungen aus einem früheren Interreg-Projekt angewendet, besonders in 
Bezug auf den Fang und die Satellitenmarkierung (Auswahl geeigneter 
Sendertypen und ihrer Befestigung).  

Unser Ziel war die Erfassung der Nistgewohnheiten, der Habitatnutzung und 
der Fütterung dieser "Konfliktart", aber auch Informationen über ihre Migration. 
Im Rahmen der Erhebung wurden erwachsene Vögel (7 Ind.) mit Ecotone L1 
Saker GPS-GSM-Sendern in der Region des Fertő/Neusiedler Sees als 
bedeutender Brutplatz der Art markiert, für die Fütterungsuntersuchung wurden 
Reconyx HC600 Kameras (4 Stk.) angeschafft. Die Schwierigkeit des Fangens 
zeigt sich in der Tatsache, dass in jeder Jahreszeit ein anderer Fallentyp wirksam 
war, außerdem gab es unter den zu früh (vor Mai) gefangenen Vögeln noch 
Zugvögel. Vor Ort brütende Individuen können erst ab Anfang Mai mit 
Sicherheit gefangen werden.  

Nach unseren bisherigen Ergebnissen nutzt die Art in der Brutzeit eine 
weitaus größere Fläche als die zuvor untersuchten Greifvögel (z.B. 
Mäusebussard). Markierte Individuen brüten trotz der Rückkehr an den Fangort 
in bestimmten Jahren nicht (dies kann jedoch von Jahreszeit zu Jahreszeit 
variieren). Die Wanderung der Art erfolgt im September und April auf einem 
breiten Zugweg durch den Mittelmeerraum, einschließlich der Mittelmeerinseln; 
ihre Überwinterungsgebiete liegen im westlichen Teil Zentralafrikas.  

Die Fütterungserhebung hat bisher weniger Ergebnisse erbracht, teils wegen 
der schwierigen Lokalisierung der Nester, teils wegen der Limits der Kamera. Es 
wird empfohlen, eine andere Technologie und vielleicht mehr Kameras an jedem 
Nest einzusetzen. Das Verhalten der Jungvögel, die bisher nicht markiert wurden, 
muss noch weiter erforscht werden, ebenso wie die Herkunft der im Winter 
erscheinenden Individuen. 
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