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Nádi madárfajok felmérése a Fertőn, különös 
tekintettel a fülemülesitkére (Acrocephalus 
melanopogon) 
Survey of reed related birds in Lake Fertő with special focus on Moustached 
Warbler (Acrocephalus melanopogon) 

Erhebung von Schilfvogelarten am Neusiedler See, mit besonderer Hinsicht 
auf den Mariskensänger (Acrocephalus melanopogon) 

VILLÁNYI PÉTER1, NÉMETH ÁKOS1 & BODOR ÁDÁM2 

Summary 

In the research period of 2017 to 2019 we conducted a transect counting at 
Lake Fertő with special focus on the Moustached Warbler (Acrocephalus 
melanopogon). The method was done according to VADÁSZ (2008). The 7 km long 
transect starts from Csárda-kapu boat house between Fertőrákos and Balf until 
the Homoki-chanel. The aim of the research was to visualize the territories of 
singing reed birds on map. The recording was conducted with GPS-device from 
a slowly moving canoe along the chanels. The location of each singing individual 
of bird was recorded with the highest estimated accuracy. The recorded points 
of singing birds show the dispersion of each species in different reed classes. The 
recorded points are displayed on an economical reed classification map available 
from 2007 by Márkus István. After summarizing the detected territories in each 
reed classes, we were able to extrapolte our results of certain species to the whole 
area of the reedbed in the Hungarian part of the lake and estimate the possible 
population sizes. 

Bevezetés 

Magyarország nádas területeinek jelentős része eltűnt az évszázadok során 
(NÉMETH 1996), ezáltal a máig megmaradt nádasok természetvédelmi jelentősége 
óriási (VÁSÁRHELYI 1995). A fennmaradt nádasok megőrzése ezért rendkívül 
fontos feladat a természetvédelem számára. A nádas területek 
veszélyeztetettségéről számos publikáció látott napvilágot (OSTENDORP 1989, 
VAN DER PUTTEN 1997). A Fertő a Kárpát-medence legnagyobb nádasa, ezáltal az 
ott fészkelő madarak állományadatainak minél pontosabb megismerése 
nélkülözhetetlen a hazai természetvédelem számára. Jól mutatja ezt, hogy míg a 
2008-ban megjelent Magyarország madarainak névjegyzéke (MME 

NOMENCLATOR BIZOTTSÁG (2008) a fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon) 
 

1 Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület, 6070 Izsák, Matyó dűlő 64., E-mail: villanyi.peter664@gmail.com 
2 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár 
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országos állományát 5000 párban maximálja, addig a Vadász Csaba által 
ugyanazon évben publikált szakdolgozat – A Fertő-tavon fészkelő nádi 
énekesmadár fajok 2008. évi állományfelmérésének eredményei – csak a Fertő 
állományát 12 671 ± 3793 költőpárban adja meg. 

A Vogelwarte Madárvárta 2 program keretében a Vadász Csaba által 2008-
ban felmért területen belül, egy 7 km-es transzekt mentén végeztünk 
felméréseket. 

Anyag és módszer 

Az általunk 2017 és 2019 között végzett madártani felmérések alapját a Vadász 
Csaba által 2008-ban publikált szakdolgozat képezte. VADÁSZ (2008) akkor a min-
taterületet (transzekteket) sztratifikált kvázi-random eljárással jelölte ki. A 
sztratifikáció alapját a Márkus István 2007-ben végzett fertői nádas felmérése 
során megállapított (1. táblázat), a nádasok 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet sze-
rinti osztályba sorolása képezte. 

1. táblázat:  A Fertő magyarországi nádas osztályainak kiterjedése (Márkus István 2007. 
évi felmérése alapján) 

Table 1:  Extension of reed classes on the Hungarian side of Lake Fertő (based on the 
survey of Márkus István in 2007) 

Osztály hektár (ha) 

I.A Homogén, zárt nádasok 410,54 

II.A Homogén, fellazuló nádasok 920,76 

III.A Kiritkuló, elöregedő nádasok 2649,33 

IV.A Kiritkult, degradálódó nádasok 1101,02 

V.A Degradált nádasok, tarfoltok 803,06 

"A" Nádas osztályok összesen 5884,71 

"B" Nádas-magassásos, láprét osztályok  

I.B Természetes magassásosok 237,62 

II.B Gyomosodó magassásosok 102,05 

III.B Gyomos magassásosok 20,63 

IV.B Gyomok uralta kiszáradó területek 12,60 

V.B Ligetesedő, kiszáradó területek 32,53 

"B" Nádas-magassásos, láprét  405,43 

Összesen 6290,14 

Az osztályozás gazdasági célú, de mivel a nádas gazdasági értékét a vegetáció-
szerkezet határozza meg, ezért az állományfelmérés szempontjából élőhelytipi-
zálásnak is elfogadható. 

A számlálás kezdete minden esetben napfelkeltekor kezdődött a Csárda-
kaputól, és valamivel délelőtt 10 óra előtt ért véget a Homoki-csatornánál. 
Elengedhetetlen feltétele a számlálásnak a nyugodt, szélcsendes idő. A csatornán 
való közlekedéshez egy átalakított, elektromos motorral hajtott kenut 
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alkalmaztunk. A számlálás lényege, hogy alacsony, körülbelül 3-4 km/h 
sebességgel haladva minden a területen éneklő madárfaj egyedét rögzítettük 
GPS-eszköz segítségével. Mivel a kenuban ülő helyzetből a legtöbb esetben az 
éneklő egyedet nem lehet látni, ezért hang alapján kellett megbecsülni a madár 
feltételezett helyzetét. A távolság becslésének pontossága sok esetben igen nehéz 
és sok külső tényező is hatással lehet rá. Fontos figyelembe venni a széljárást, a 
terepi viszonyokat, a madár hangjának intenzitását, valamint azt, hogy 
feltételezhetően felénk vagy tőlünk elfordulva énekel-e. Mindenesetre a 20 m-en 
belül éneklő madarak helyzete 5-6 m-es pontossággal meghatározható. A 
nagyobb távolságra lévő madarak helyzetének meghatározása ennél nagyobb 
hibahatáron belül mozoghat. 

Az általunk végzett felmérés során valamelyest rövidítettünk Vadász Csaba 
2008-as nyomvonal-kijelöléséhez képest, mert véleményünk szerint az akkor 
kijelölt útvonal bejárása túl hosszú időt vesz igénybe, ezáltal az elhúzódó 
felmérés utolsó szakaszában a madarak aktivitása már jelentősen csökken. 
Emellett fontos szempontként vettük figyelembe az általunk felmért területek 
kapcsán, hogy kutatásunk fő célkitűzése a fülemülesitke (Acrocephalus 
melanopogon) fertői állományának megállapítása. A 2019-es felmérésből 
kimaradt a tóban jelentős területet borító, de a transzekt által minimálisan 
érintett nádosztályok – mint az I.A és a II.A – a fülemülesitke számára nem 
preferált élőhelytípusok. 

Az eredmények kiértékelésénél némileg eltértünk Vadász Csaba módszerétől. 
Egyik fontos különbség, hogy a közlekedésre használt csatorna két oldalán nem 
100-100 m-es, hanem csak 50-50 m-es párhuzamos zónát jelöltünk ki. Ennek fő 
oka Fertő ausztriai oldalán évtizedek óta folyó ponttérképezések eredménye, 
amely megállapítja, hogy a nádasban az éneklő hímek lokalizálása 50 m-es sugarú 
körben megbízható (DVORAK et al. 1997). 

A feldolgozás során jelen cikkünkben a fülemülesitke mellett két másik faj, a 
cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) és a nádi tücsökmadár 
(Locustella luscinioides) 2019-ben rögzített adatait is elemeztük. 

A terepen rögzített adatok feldolgozásának módszere. 

Az éneklő hím madarak észlelési pontjait – egy 40 m sugarú kör által kirajzolt 
feltételezett teritórumhatárral együtt – térinformatikai program segítségével je-
lenítettük meg. A transzekt nyomvonalával párhuzamosan egy mindkét irányban 
50 m-es pufferzónát jelöltünk ki. Az ezen a területen belül jelen lévő különböző 
nádosztályokban észlelt revírek voltak a Fertő teljes magyarországi nádas terü-
letére történő becslés alapjai, melyet extrapolációval történő kiterjesztéssel ha-
tároztunk meg. 

A térképeken kirajzolt körök tehát nem az adott év összes felvételezési napjain 
regisztrált összes észlelést jelölik, hanem az egyes feltételezett revíreket. Amen-
nyiben egy területen a felvételezési napok egy térképen való megjelenítése után 
sok kör mélyen metszette egymást, úgy azt egy revírként kezeltük. Amikor több 
kör csak a szélükön metszette egymást, akkor azokat a köröket különálló revír-
ként kezeltük, és a jobb szemléltetés érdekében térben elhúztuk egymástól. 
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Abban az esetben, amikor a szélükön találkoztak egymással a revírkörök, úgy fel-
tételezhető a revírharc az egyes egyedek között, amely az egyes egyedek revír-
határán zajlott. 

A felvételezett revíreket a Márkus-féle 2007-es és 2017-es gazdasági 
nádosztályozási térképek fedvényein is megjelenítettük. 

Az adatok extrapolálását és a revírszámok megbecsülését a következőképpen 
végeztük. Megvizsgáltuk, hogy az általunk bejárt mintaterület nádosztályonként 
hány ha-t érint, és ezeken a területeken fajonként mennyi becsült revírt állapí-
tottunk meg. A becsült revírszámot a teljes felmérés során a mintaterületen ész-
lelt összes revírszám és a legtöbb revírt mutató felmérési nap eredményének át-
lagával számítottuk ki. Azért döntöttünk a becsült revírszám alkalmazása mellet, 
mert a vizsgálati időszak öt felmérési napját figyelembe véve feltételezhető, hogy 
bizonyos párok pót-, illetve másodköltés alkalmával is rögzítve lettek. A transzekt 
50 m-es pufferzónáján belül becsült revírszámot extrapoláltuk a Fertő magyaror-
szági összterületére, a Márkus-féle térkép nádosztályainak figyelembevételével. 

Az osztrák kollégáinkkal is végeztünk pontszámlálást mind az osztrák, mind a 
magyar oldalon. Ezen felmérések alkalmával a Michael Dvorak és Erwin Nemeth 
által kifejlesztett módszert alkalmaztuk. A nádas különböző nádosztályaiban ran-
dom módon pontokat jelöltünk ki. Ezeken a pontokon elvégzett számlálások hasz-
nálhatóak arra, hogy a felmért madártani adatok extrapolációval az egész tó ná-
dasára kiterjeszthetőek legyenek. 

A kijelölt pontokat csónakkal vagy gyalog közelítettük meg, majd ott egy 
kétlábú alumíniumlétrát állítottunk fel. Minden egyes ponton 5-10 perc időt 
töltöttünk el, mely idő alatt az összes éneklő madarat rögzítettük a 
távolságadatokkal együtt. A távolságot egy lézeres távmérő segítségével 
állapítottuk meg. Az adatok feldolgozásánál volt fontos szerepe a távolságadatok 
feljegyzésének. Mivel a felméréseket több, akár 8-10 kutató is végezte egy 
szezonban, elkerülhetetlenül felmerül a kutatást végző személyek közötti 
távolságbecslési különbség. A kutatási projekt végén az összes felvételezett 
éneklő madár, valamint a hozzájuk rendelt létrától való távolság összegzésre 
került, és egy közös, átlagos észlelési távolságot állapítottunk meg minden faj 
esetében. Minél távolabb volt rögzítve egy egyed a kiszámított átlagos észlelési 
távolságtól, annál kisebb százalékban lett beleszámítva a felmérési ponthoz 
rendelt átlagosan észlelt példányszámba. 

Eredmények 

A kutatás során felmért terület nagysága 69,31 ha, melyben a különböző 
nádosztályok mérete a következő képen alakul. 

 I.A – Homogén, zárt nádasok: 0,946 ha 
 II.A – Homogén, fellazuló nádasok: 3,705 ha 
 III.A – Kiritkuló, elöregedő nádasok: 38,851 ha 
 III.B – Gyomos magassásosok: 0,009 ha 
 IV.A – Kiritkult, degradálódó nádasok: 11,576 ha 
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 IV.B – Gyomok uralta kiszáradó területek: 0,225 ha 
 V.A – Degradált nádasok, tarfoltok: 11,576 ha 
 NYV – Nyílt vízfelület:0,278 ha 

A következőkben bemutatjuk három madárfaj, a fülemülesitke (Acrocephalus 
melanopogon), a cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) és a nádi 
tücsökmadár (Locustella luscinioides) transzekten belüli állományadatait, vala-
mint a tó teljes területére extrapolált adatokból nyert populációadatokat. 

Fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon) 

 

1. ábra: A fülemülesitkék (Acrocephalus melanopogon) revírjei a transzekt mentén 

Fig. 1:  Moustached warbler (Acrocephalus melanopogon) territories along the transect 

A teljes felmért területből adataink alapján a fülemülesitke számára alkalmas 
élőhely 67,85 ha. A homogén, zárt nádasokban (I.A) és a homogén, fellazuló ná-
dasokban (II.A) nem észleltünk fülemülesitke-revírt. Ez a két nádosztály a Fertő 
nádasainak a nyílt víz felőli, illetve a part menti szegélyzónái. Ezek mellett még 
két nádosztály bizonyult alkalmatlannak a fülemülesitkék költésére, ezek a gyo-
mos magassásos (III.B) állományok és a gyomok uralta kiszáradó területek (IV.B). 
A degradált nádasok, tarfoltok (V.A) osztályban észleltük a legnagyobb arányban 
a faj éneklő hímjeit (1,82 revír/ha). Ezt követik a kiritkuló, elöregedő nádasok 
(III.A) (1,46 revír/ha). A legkisebb arányban a kiritkuló, elöregedő nádasokban 
(III.A) észleltük a fajt (0,79 revír/ha). 

A 2. táblázatban feltüntettük az egyes nádosztályokban a pufferzónán belül 
felvételezett territóriumok számát, és azok ha-onkénti eloszlását.  
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2. táblázat:  A fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon) territóriumainak száma 
nádosztályonként 

Table 2:  Number of moustached warbler (Acrocephalus melanopogon) territories for 
each reed class 

 
Kiritkuló, 
elöregedő 
nádasok 

Kiritkult, 
degradálódó 

nádasok 

Degradált 
nádasok, 
tarfoltok 

Összesítés 

Nád osztály III.A IV.A V.A  

össz. (ha) 38,85 11,57 13,72 64,15 

2019 revír 31 17 25 73 

2019 (revír/ha) 0,79 1,46 1,82  

A 3. táblázat azt mutatja, hogy a mintavételi transzekten belül felvételezett 
revírek milyen összértéket mutatnak a Fertő egész magyarországi területére 
extrapolálva. A táblázatból megfigyelhető, hogy amennyiben az összes felmérési 
napból kalkulált revírek számát extrapoláljuk a Fertő magyarországi nádasának 
egész területére, akkor 5494 pár fülemülesitke költését valószínűsíthetjük. 
Amennyiben a felvételezési napok közül a legeredményesebb napon rögzített 
revírek számával kalkulálunk, úgy 2561 fészkelőpárt kapunk. 

Ezáltal az általunk meghatározott populáció méret 3842 ± 1352 pár a Fertő 
magyarországi nádasában. 

3. táblázat:  A fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon) territóriumainak száma az 
egész nádasra vetítve 

Table 3:  Number of moustached warbler (Acrocephalus melanopogon) territories 
projected to the entire reed bed 

 
Kiritkuló, 
elöregedő 
nádasok 

Kiritkult, 
degradálódó 

nádasok 

Degradált 
nádasok, 
tarfoltok 

Összesítés 

Nád osztály III.A IV.A V.A  

össz. (ha) 2649,27 1100,98 803,10 4553,36 

2019 revír 2114 1617 1463 5194 

2019 (revír/ha) 0,79 1,46 1,82  

 

Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) 

A teljes felmért területből adataink alapján cserregő nádiposzáta számára 
alkalmas élőhely 68,80 ha volt. A gyomos magassásosokban (III.B) és a gyomok 
uralta kiszáradó területeken (IV.B) nem észleltünk éneklő hímeket. A homogén, 
zárt nádasokban (I.A) 1,06 revír/ha, a homogén, fellazuló nádasokban (II.A) 
2,16 revír/ha, a degradált nádasok, tarfoltok (V.A) nádosztályban 1,97 revír/ha, a 
kiritkuló, elöregedő nádasokban (III.A) 1,98 revír/ha, a kiritkult degradálódó 
nádasokban (IV.A) pedig 2,42 revír/ha. 
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2. ábra: A cserregő nádiposzáták (Acrocephalus scirpaceus) revírjei a transzekt mentén 

Fig. 2:  Territories of the Eurasian reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) along the transect 

A 4. táblázatban feltüntettük az egyes nádosztályokban a pufferzónán belül 
felvételezett teritóriumok számát, és azok ha-onkénti eloszlását. 

4. táblázat:  A cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) territóriumainak száma 
nádosztályonként 

Table 4:  Number of Eurasian reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) territories for 
each reed class 

 
Homogén, 

zárt 
nádasok 

Homogén, 
fellazuló 
nádasok 

Kiritkuló, 
elöregedő 
nádasok 

Kiritkult, 
degradálódó 

nádasok 

Degradált 
nádasok, 
tarfoltok 

Összesítés 

Nád 
osztály 

I.A II.A III.A IV.A V.A  

össz. (ha) 0,94 3,70 38,85 11,57 13,72 68,80 

2019 
(revír) 

1 8 77 28 27 141 

2019 
(revír/ha) 

1,06 2,16 1,98 2,41 1,97  

Az 5. táblázat azt mutatja, hogy a mintavételi transzekten belül felvételezett 
revírek milyen összértéket mutatnak a Fertő egész magyarországi területére 
extrapolálva. A táblázatból megfigyelhető, hogy amennyiben az összes felmérési 
napból kalkulált revírek számát extrapoláljuk a Fertő magyarországi nádasának 
egész területére, 11 915 pár cserregő nádiposzáta költését valószínűsíthetjük. 
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Amennyiben a felvételezési napok közül a legeredményesebb napon rögzített 
revírek számával kalkulálunk, úgy 7098 fészkelőpárt kapunk. 

Ezáltal az általunk meghatározott populációméret 9507 ± 2408 pár a Fertő 
magyarországi nádasában. 

5. táblázat:  A cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) territóriumainak száma az 
egész nádasra vetítve 

Table 5:  Number of Eurasian reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) territories 
projected to the entire reed bed 

 Homogén, 
zárt 

nádasok 

Homogén, 
fellazuló 
nádasok 

Kiritkuló, 
elöregedő 
nádasok 

Kiritkult, 
degradálódó 

nádasok 

Degradált 
nádasok, 
tarfoltok 

Összesítés 

Nád 
osztály 

I.A II.A III.A IV.A V.A  

össz. (ha) 410,57 920,80 2649,27 1100,98 803,10 5884,74 

2019 
(revír) 

433,80 1987,92 5250,60 2662,84 1579,97 11 915,16 

2019 
(revír/ha) 

1,06 2,16 1,98 2,41 1,97  

Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) 

3. ábra: A nádi tücsökmadarak (Locustella luscinioides) revírjei a transzekt mentén 

Fig. 3:  Savi's warbler (Locustella luscinioides) territories along the transect 
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A teljes felmért területből adataink alapján nádi tücsökmadár számára 
alkalmas élőhely 67,85 ha. A gyomos magassásosokban (III.B), a gyomok uralta 
kiszáradó területeken (IV.B) és a homogén zárt nádasokban (I A) nem észleltünk 
éneklő hímeket. A homogén, fellazuló nádasokban (II.A) 1,35 revír/ha, a degradált 
nádasok, tarfoltok (V.A) nádosztályban 2,04 revír/ha, a kiritkuló, elöregedő 
nádasokban (III.A) 1,24 revír/ha, a kiritkult degradálódó nádasokban (IV.A) pedig 
2,04 revír/ha. 

A 6. táblázatban feltüntettük az egyes nádosztályokban a puffer zónán belül 
felvételezett teritóriumok számát, és azok hektáronkénti eloszlását. 

6. táblázat:  A nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) territóriumainak száma 
nádosztályonként 

Table 6:  Number of Savi's warbler (Locustella luscinioides) territories for each reed class 

 
Homogén, 
fellazuló 
nádasok 

Kiritkuló, 
elöregedő 
nádasok 

Kiritkult, 
degradálódó 

nádasok 

Degradált 
nádasok, 
tarfoltok 

Összesítés 

Nád osztály II.A III.A IV.A V.A  

össz. (ha) 3,70 38,85 11,57 13,72 67,85 

2019 (revír) 5 48 24 28 105 

2019 
(revír/ha) 

1,34 1,23 2,07 2,04  

A 7. táblázat azt mutatja, hogy a mintavételi transzekten belül felvételezett 
revírek milyen összértéket mutatnak a Fertő egész magyarországi területére 
extrapolálva. A táblázatból megfigyelhető, hogy amennyiben az összes felmérési 
napból kalkulált revírek számát extrapoláljuk a Fertő magyarországi nádasának 
egész területére, akkor 8436 pár nádi tücsökmadár költését valószínűsíthetjük. 
Amennyiben a felvételezési napok közül a legeredményesebb napon rögzített 
revírek számával kalkulálunk, úgy 4035 fészkelőpárt kapunk. 

Ezáltal az általunk meghatározott populációméret 6225 ± 2211 pár a Fertő 
magyarországi nádasában. 

7. táblázat:  A nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) territóriumainak száma az egész 
nádasra vetítve 

Table 7:  Number of Savi's warbler (Locustella luscinioides) territories for each reed class 

 
Homogén, 
fellazuló 
nádasok 

Kiritkuló, 
elöregedő 
nádasok 

Kiritkult, 
degradálód
ó nádasok 

Degradált 
nádasok, 
tarfoltok 

Összesítés 

Nád osztály II.A III.A IV.A V.A  

sum (ha) 920,80 2649,27 1100,98 803,10 5474,16 

2019 (revír) 1242 3273 2282 1638 8436 

2019 
(revír/ha) 

1,34 1,23 2,07 2,04  
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Értékelés 

A nádi énekesmadarak költőállományainak becslése igen összetett és 
bonyolult feladat, éppen ezért a hazai költőállományokkal kapcsolatban nagyon 
eltérő adatokkal találkozhatunk. Magyarország legnagyobb nádas élőhelyének, 
a Fertő nádasának a minél pontosabb feltérképezése megkerülhetetlen a 
magyarországi állományok pontos becslése érdekében. A Vogelwarte 
Madárvárta 2 program keretében, együttműködve az osztrák kollégákkal, 
próbáltunk megbízható adatokat szerezni a populációnagyságokról. A határ 
mindkét oldalán felvett adatokat közösen elemeztük, hogy a lehető legpontosabb 
eredményeket kapjuk. Az elemzés során két különböző mintavételi módszer 
került összehasonlításra. Míg Ausztriában véletlenszerűen kijelölt pontokon 
történő pontszámlálás zajlott, addig Magyarországon egy transzekt mentén 
történő felvételezés volt a módszer. 

A 2017-ben megkezdett felméréseket három év költési szezonjában végeztük 
el, de az adatok feldolgozását csak a legoptimálisabb eredményeket mutató 2019-
es adatsoron végeztük el. A 2017-es és a 2018-as évben a Kiskunsági Nemzeti 
Park által alkalmazott eszközökkel és terepi felvételező szoftverrel dolgoztunk, 
ami kevésbé bizonyult hatékony módszernek, mint a 2019-es évben alkalmazott 
SW Maps okostelefonos alkalmazás. A 2017-ben és 2018-ban használt AgyMind 
szoftver kezelése és működtetése egy mozgó kenuból történő, transzekt menti 
GPS-pontrögzítéses felméréshez lassúnak bizonyult. Ezt támasztatja alá, hogy a 
2019-ben alkalmazott SW Maps program segítségével gyűjtött adatok sokkal 
közelítőbb eredményeket hoztak az osztrák felmérésekhez. 

Véleményünk szerint a kapott eredményeink aktuálisan a legpontosabbak, de 
módszertani problémák miatt a cserregő nádiposzáta állománynagysága 
alulreprezentált. Ezt jól mutatja, hogy az osztrák kollégák által alkalmazott 
pontszámlálási módszer esetén nagyobb számban lettek cserregő nádiposzáták 
rögzítve. A „létrás” pontszámlálási módszer esetén a megfigyelő 5-10 percet is 
eltölt egy felvételezési ponton, ezáltal nagyobb eséllyel hallja meg az éneklő 
madarakat, illetve azokat vizuálisan is beazonosítja. A cserregő nádiposzáta 
esetében ez azért különösen fontos, mert sokkal kevésbé hallható és sokkal 
kevésbé jellegzetes énekű fajról beszélünk, mint a nádi tücsökmadár vagy az 
általunk különös figyelemmel felvételezett fülemülesitke. A transzektünk 50 m-
es pufferzónáján belül a legtöbb esetben csak 20 m-en belül rögzítettünk 
cserregőnádiposzáta-revíreket a madár feltehetően kevésbé jellegzetes éneke 
miatt. Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy e faj esetében a tó teljes területére 
extrapolált eredményünk kisebb revírszámot mutat a valósnál. 

A felmérés során tapasztaltakat értékelve arra a következtetésre jutottunk, 
hogy nádas élőhely esetén a létráról történő pontszámlálás megbízhatóbb 
eredményeket produkál, mint a transzekt mentén végzett számlálás. A pontosabb 
populációbecslés, valamint az osztrák kollégáink felméréseinek a mieinkkel való 
összehasonlíthatóságának érdekében javasoljuk a létráról történő pontszámlálási 
módszer használatát a nádas élőhelyek vizsgálatakor. 
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Összefoglalás 

A 2017-től 2019-ig tartó kutatási időszakban egy transzekt mentén történő 
madárszámlálást végeztünk, különös tekintettel a fülemülesitkére. A módszer 
alapját egy már korábban végzett felmérés adta (VADÁSZ 2008). A 7 km 
hosszúságú transzekt a Csárda-kaputól egészen a Homoki-csatornáig terjedt. A 
felmérés célja, hogy a territoriális viselkedést mutató éneklő hím madarakat a 
transzekt mentén elektromos motor hajtotta kenuval közlekedve, GPS-alapú 
felvételező eszköz segítségével a lehető legnagyobb becsült pontossággal 
rögzítsük. Az így felvételezett pontok kirajzolják, hogy adott nádosztályban 
milyen a madárfajok eloszlása. A gyűjtött pontadatokat a 2007-ben készült 
Márkus-féle nádosztályozási térképen jelenítettük meg. Az egyes 
nádosztályokban rögzített revírek mennyiségének átlagolása után a Fertő egész 
magyarországi nádas területére extrapolálva kaptuk meg a lehetséges 
költőállomány-nagyságokat. 

Zusammenfassung 

In der Forschungsperiode 2017-2019 wurden Vogelzählungen entlang eines 
Transekts durchgeführt, mit besondere Hinsicht auf den Mariskensänger. Die 
Basis der Methode lieferte eine frühere Erhebung (VADÁSZ 2008). Der 7 km lange 
Transekt erstreckt sich von Csárda-kapu bis zum Kanal Homoki-csatorna. Ziel 
der Erhebung war, die sich territorial verhaltende, singende Männchen entlang 
des Transekt von einem Kanu mit Elektromotor aus mit einem GPS-basierten 
Gerät mit einer größtmöglichen Präzision aufzunehmen. Die so aufgenommenen 
Punkte ergeben eine Zeichnung über die Verteilung der Vogelarten in den 
einzelnen Schilfklassen. Die gesammelten Punktdaten wurden in der 
Schilfklassifizierungskarte nach MÁRKUS (2007) dargestellt. Nach der Mittelung 
der Anzahl von Territorien für jede Schilfklasse erhielten wir nach einer 
Extrapolierung für das ganze Schilfgürtel des Neusiedler Sees auf ungarischer 
Seite die mögliche Größe der Brutbestände. 
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