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A haris (Crex crex) hansági fészkelő állomány-
nagyságának vizsgálata 2001-2020 között és a 
faj műhold-telemetriás vizsgálatának első 
hansági eredményei 
Research of the breeding population size of the corncrake (Crex crex) in the 
Hanság 2001-2020 and the first results of its satellite tracking  

Untersuchung der Brutpopulation des Wachtelkönigs (Crex crex) im Hanság 
2001-2020 und erste Ergebnisse der Satelliten-Telemetrie der Art im Hanság 

TATAI SÁNDOR1 

Abstract 

The goal of the research was to estimate the population size of the strictly 
protected Corncrake (Crex crex) breed in the period of 2001–2020 in the Hanság. 
The estimation was based on the number of the characteristic mating calls of the 
males at nighttime. 

Similar to other Hungarian and European sites, the size of breeding 
population of Corncrake in the Hanság showed large annual fluctuation. The size 
of breeding population varied between 1 and 38 pairs during the 20-year study 
period. In the average years there are 18–25 territories in the survey area. 

There may be local reasons for large stock fluctuations, for example: 
aridification of grasslands, early mowing, intensification of grassland 
management, excessive grazing, encroachment of grassland by bushes. However, 
similar population trends in some Hungarian and European Corncrake habitats 
suggest that global effects on migration routes and wintering grounds are likely 
in some of the years. 

Detailed occurrence data gathered during the survey period show that both 
for size and stability of the breeding population, North Hanság is the most 
important Corncrake habitat in the survey area.  

Staff of the Fertő–Hanság National Park Directorate supplied eight male 
individuals of Corncrake with satellite transmitters (Biotrack Pinpoint Argos 
Solar 6 g) during the period 2017–2020 in Hanság. Out of the eight tagged 
Corncrakes, one bird was caught within its territory by a Red Fox 12 days after 
tagging and one tag did not transmit any signals at all after application. Due to 
the above mentioned reasons, we have usable data about six tagged birds. We 
were able to make several statements and conclusions about territoriality, 

 
1 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 9435 Sarród, Kócsagvár, E-mail: tatai.sandor@fhnp.hu 
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dispersion of males in the breeding season and migration. Most important 
statements are as follows: 

 all of the Corncrakes nesting in Hanság occupied territories within wet 
hay-meadows with lush vegetation, being the classic habitat of the 
species,  

 results of the transmitter data showed that some male Corncrakes 
occupying several territories, one after another within one breeding 
period. Territories may be very distant to each other (in the case of two 
tagged birds the distances were 375 km and 780 km, respectively), 

 tagged birds began intense autumn migration on September 10th, 
September 11th and October 9th, respectively, 

 out of the three Corncrakes in migration, two specimens died in Egypt. 
The wintering area of the third migratory Corncrake was in Tanzania. 

We obtained practical knowledge towards conservation of the species from 
the telemetry data of the tagged Corncrakes in Hanság. In addition, the 
experience of studies will help to ask new questions to continue the research. 

Bevezetés 

A haris (Crex crex) a guvatfélék családjába (Rallidae) tartozó, gerle nagyságú 
madár, amely Eurázsiában nagy elterjedési területen fordul elő. Jellemző 
élőhelyei a nedves, dús vegetációjú gyepterületek. Rejtőzködő életmódot folytat, 
jelenlétét csak a hímek jellemző, recsegő hangja árulja el, amelyet főként az 
éjszakai órákban hallat. 

Az IUCN aktuális Vörös Listája szerint világállománya nem veszélyeztetett 
(BIRDLIFE INTERNATIONAL 2016), azonban európai állományának 
természetvédelmi státusza ennél kedvezőtlenebb, Magyarországon fokozottan 
védett madárfaj. Hazai fészkelő állománya 55%-kal csökkent az elmúlt 20 év 
során (SZENTIRMAI et al. 2016).  

Európai fészkelőterületein számos veszély fenyegeti, a legfontosabbak a 
gyepes élőhelyek megszűnése, kiszáradása, a túl korán végzett gépesített 
kaszálás, túlzott legeltetés. Hosszú távú vonuló, a telet Délkelet- és Közép-
Afrikában tölti. Angliai vizsgálatok alapján a faj éves túlélési rátája rendkívül 
alacsony, 0,2 – 0,3 közötti étékre becsülik (GREEN 2004). 

A Hanságból kevés irodalmi adata ismert. Fülöp Tibor szerint még az 1970-es 
években is gyakori volt, például a fürjhöz (Coturnix coturnix) képest, de az 1990-
es évekre szinte teljesen eltűnt a Hanságból (FÜLÖP 1999).  

Vizsgálataink során a 2001–2020 közötti időszakban minden évben felmértük 
hansági fészkelő-állományát a számára alkalmas összes gyepterületen, amelyek 
kiterjedése kb. 5200 hektár. Az állományfelmérést a kakasok hangadása alapján 
végeztük az éjszakai órákban. 

Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban keretében 
magvalósuló „ATHU 2 Vogelwarte Madárvárta 2” projekt, valamint a KEHOP-
4.1.0 program keretében megvalósuló „A Hanság természetes élőhelyeinek 
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komplex helyreállítása és fejlesztése” projektek részeként 2017–2020 között 
lehetőségünk volt műholdas jeladók beszerzésére és üzemeltetésére. A jeladók 
segítségével a következő tényezőket vizsgáltuk: revírtartás, a revírek kiterjedése, 
a kakasok fészkelési területen belüli diszperziója, a vonulás dinamikája és 
útvonala, a telelőterületek használata. 

Anyag és módszer 

A vizsgálati terület (Hanság) általános bemutatása 

Az ország észak-nyugati sarkában található Hanságot délen a Rábaköz, 
nyugaton a Fertő-medence, északon a Mosoni-sík, keleten pedig a Szigetköz 
határolja. Győr-Moson-Sopron megyében fekvő kistáj, amely a Kisalföld nagytáj, 
ezen belül a Győri-medence középtáj részét képezi (DÖVÉNYI 2010).  

A Hanság két medencéjét, a Dél-Hanságot és az Észak-Hanságot a bősárkányi 
láptorok választja el egymástól, amely 121 mBf magasságon található. A két 
medencét Nyugati-Hanságnak és Keleti-Hanságnak, illetve Kapuvári-Hanságnak 
és Lébényi-Hanságnak is nevezik. A déli-medence egy része ma Ausztriához 
tartozik. 

A Hanság déli peremén található Tóköz két nagy mozaikból tevődik össze. Az 
egyiket a Fehér-tó és a körülötte lévő gyepek, a másikat a Maglócától Kónyig 
észak-déli irányban húzódó gyepek, a Barbacsi-tó, illetve a Kónyi-tó alkotja 
(BOTANIKUS BT. 2001).  

A Hanság- és a Fertő-medence kialakulásától fogva egységes vízrendszert 
alkotott, a nagyrészt lefolyástalan medencékben óriási mocsárvilág alakult ki.  

Az első valódi természeti védettség Kaán Károly és Földváry Miksa 
erdőmérnökök közbenjárására valósult meg a Hanságban 1934-ben. A kapuvári 
hercegi erdőgondnokság „A” gazdasági osztályának 43/b erdőrészletéből 
50 kataszteri hold égeres természetvédelmi területté történő kijelöléséhez járult 
hozzá Hg. Esterházy Pál, a terület tulajdonosa (KÁRPÁTI 2012).  

Intézményesült természetvédelemről 1977-től, a Hansági Tájvédelmi Körzet 
megalakításától beszélhetünk, amely jogilag a 14/1976. OTVH számú határozattal 
jött létre. A Fertő-tavi Nemzeti Parkhoz 1994-ben csatolták hozzá a Hanság 
Tájvédelmi Körzet területeit, így a 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelettel létrejött a 
Fertő-Hanság Nemzeti Park. A Kónyi-tó és környéke 1999-ben került 
természetvédelmi oltalom alá, az 1/1999. (I. 18.) KöM rendelet által lett a nemzeti 
park része. 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 
szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján kijelölésre került Natura 2000 
hálózat részeként, HUFH30005 kódszámon, Hanság elnevezéssel kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési terület és különleges madárvédelmi terület is 
egyben. A Natura 2000 terület kiterjedése 13 557,4 ha, az országos jelentőségű 
védett természeti területek kiterjedése 10 546,5 ha (FERTŐ-HANSÁG NEMZETI 

PARK IGAZGATÓSÁG 2014). 

A mezőgazdasági tevékenységek kiterjesztése és fejlesztése érdekében 
végrehajtott vízrendezési munkálatok már a rómaiak hódításától kezdődően 
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nyomon követhetők a Hanságban. A szervezettnek mondható, de nem átfogó 
szemlélettel végrehajtott beavatkozások azonban csak 1775-től származtathatók 
(KOVÁCS 2012).  

Az 1970-es évekig két évszázadon át tartó vízrendezési beavatkozások 
eredményeképpen a többé-kevésbé állandónak mondható nyílt vízfelületek, 
lápok, mocsarak megszűntek.  

A Hanság természetvédelmi szempontból legfontosabb élőhelyeit 
napjainkban a Tóköz fennmaradt tavai, a csatornahálózat víztestei, az elmúlt két 
évtizedben létrehozott vizes élőhely-rekonstukciók, a gyepterületek, a láperdők, 
illetve a puhafás- és keményfás ligeterdők jelentik. A természetes és 
természetszerű élőhelyek jelentős részét adják a nagy kiterjedésben 
megtalálható, különböző vízellátottságú gyepek: láprétek, mocsárrétek, 
kaszálórétek, száraz gyepek, amelyek potenciális élőhelyei a jelen vizsgálat 
tárgyát képező, hazánkban fokozottan védett harisnak. 

A vizsgálat tárgya: a haris általános bemutatása 

A haris - Crex crex (Linnaeus, 1758) - a daru alakúak rendjébe (Gruiformes), 
azon belül a guvatfélék családjába (Rallidae) tartozó zömök testű, gerle méretű 
madár. A család legtöbb európai fajával ellentétben nem az állandóan vízzel 
borított élőhelyekhez kötődik, hanem a különböző vízellátottságú, de általában 
üde, dús vegetációjú gyepeket részesíti előnyben. Rejtőzködő életmódot folytat, 
nagyon ritkán kerül szem elé. Jelenlétét csak a hímek jellemző recsegő hangja 
árulja el, amelyet főként az éjszakai órákban hallat, de a revírfoglalás 
csúcsidőszakában néha nappal is megszólal. A hímek revírfoglalása során 
jellemző az aggregáció, ennek segítségével hatékonyabban tudják behívni a 
tojókat nagyobb területről is (PEŠKE et al. 2017). A tojások lerakása után a hímek 
gyakran elhagyják a tojót és új revírt foglalnak, nemritkán az előző revírtől nagy 
távolságra, ami akár több száz kilométer is lehet. 

Eurázsiai elterjedésű, nagy területen megtalálható faj. A Brit-szigetektől 
Nyugat-Szibériáig költ a 45. és 60. szélességi fokok közt, de elterjedési területén 
csak foltokban van jelen (HORVÁTH 2000).  

A faj telelőterületei Közép és Dél-kelet-Afrikában találhatók (WALTHER et al. 
2013). A vonulás csúcsa Észak-Afrikában október második felére – november 
elejére esik, a telelőterületeken novembertől - februárig tartózkodnak. A költő 
területekre április végén, május elején érkeznek vissza (STOWE & BECKER 1992). 
A faj globális elterjedését az 1. ábra szemlélteti. 

Az IUCN Vörös Listájának felülvizsgálatai során az elmúlt időszakban kétszer 
is leminősítették a faj besorolását. Az aktuális lista alapján globális állománya 
nem veszélyeztetett, állománynagyságát 3 000 000–7 000 000 egyedre becsülik, a 
populáció trendje stabil besorolású (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2016). 

A kedvező IUCN besorolás ellenére számos kutató felhívja a figyelmet az 
európai állományok figyelemmel kísérésének és a természetvédelmi erőfeszítések 
fenntartásának fontosságára (SZENTIRMAI et al. 2016). 

Angliai vizsgálatok alapján a faj éves túlélési rátája rendkívül alacsony, 0,2–
0,3 közötti étékre becsülik (GREEN 2004). 
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1. ábra: A haris globális elterjedési térképe (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2016) 

Fig. 1:  Global distribution map of the corncrake (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2016) 

Az aktuális nemzetközi fajvédelmi terv (KOFFIJBERG & SCHAFFER 2006) az 
alábbi legfontosabb veszélyeztető tényezőket határozta meg fontosságukat is 
jelölve: 

 fészekmegsemmisülés korai kaszálás miatt – kritikus, 
 fiókapusztulás kaszálás miatt – kritikus, 
 a gyepgazdálkodás intenzívebbé válása – magas, 
 kaszálórétek, vizes élőhelyek megszűnése – magas, 
 élőhelyek megszűnése öröklések miatt (felhagyás) – magas/közepes, 
 elégtelen mennyiségű és minőségű védelmi intézkedés – 

közepes/alacsony, 
 felnőtt madarak pusztulása kaszálás miatt – alacsony, 
 vadászat és csapdázás – alacsony, 
 zavarás – lokális, 
 predáció – lokális. 

A felsorolt veszélyeztető tényezők alapján a fajvédelmi terv a következő 
természetvédelmi prioritásokat határozta meg: 

 meg kell őrizni az alkalmas élőhelyeket és 20%-kal növelni kiterjedésüket, 
amely a 20. század második felében hosszú távú csökkenést mutatott, 

 jelentősen csökkenteni kell a mezőgazdasági gyakorlat káros hatásait,  
 javítani kell a védelmi helyzetet azokban az országokban, ahol még 

előfordul a faj vadászata és csapdázása, 
 meg kell őrizni az afrikai telelőterületek jelenlegi kiterjedését, 
 monitorozást és kutatást kell folytatni a hiányos ismeretek pótlása 

érdekében. 
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Magyarországon ma fokozottan védett státuszú, Natura 2000 jelölő faj. 
Chernel István leírása szerint a 19. században még közönséges madár volt, bár 
állománynagysága akkor is erősen függött az egyes évek csapadékviszonyaitól 
(CHERNEL 1899). Az 1950-es és 1960-as években a hazai állomány jelentősen 
lecsökkent, majd az 1980-as évek második felétől az élőhelyek száradása miatt 
még tovább fogyatkozott (HORVÁTH 1998).  

A faj magyarországi helyzetét átfogóan feldolgozó legfrissebb szakirodalmi 
forrás szerint hazai fészkelő állománya 55%-kal csökkent az elmúlt 20 év során. 
A faj hazai állományának jelentős része továbbra is az észak-keleti országrészben 
lévő Aggtelek környékén, a Zempléni-hegység térségében, a Tisza- és a Bodrog 
árterében, valamint Szatmár–Beregben található. A tíz magyarországi nemzeti 
park igazgatóság szakembereinek tapasztalatait összegezve hazánkban a három 
legjelentősebb veszélyeztető tényező a gépesített kaszálás (a fészkelő területek 
83%-át érinti), a legeltetés (a fészkelő területek 13%-át érinti) és a gyepterületek 
cserjésedése, illetve szárazodása (a fészkelő területek 10%-át érinti) (SZENTIRMAI 
et al. 2016).  

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2020) legfrissebb adatai 
szerint a fészkelési időszakban a hangot adó hímek száma hazánkban 500–2 000 
közötti (2008–2012) és ingadozó trendet mutat (2000–2012). 

A Hanságból kevés irodalmi adata ismert. Sey Ottó 1959–1963 közötti 
megfigyelései alapján – az állománynagyság számszerűsítése nélkül – ritka 
madárként említi (SEY 1964). Fülöp Tibor szerint a Hanságban még az 1970-es 
években is gyakori volt például a fürjhöz képest. Az 1980-as években viszont – a 
gyepek kiszárításával és a hereford marhákklt történő legeltetés következtében – 
a korábbi 100–120 példányos (kakasok száma) állomány a negyedére csökkent. 
Az 1990-es évekre szinte teljesen eltűnt a Hanságból, csupán évi 3–5 revírt 
találtak (FÜLÖP 1999). WINKLER et al. (2014) az Úrhanyi-réten végzett felmérés 
során alkalmanként legfeljebb kilenc harsogó kakast észlelt. 

Vizsgálati módszerek 

Állománynagyság becslése 

Az előző fejezetben összegeztük a haris Hansághoz kapcsolódó ismert 
irodalmi adatait, amelyek nem szisztematikus felmérések eredményei. A faj itteni 
helyzetének megismerése és a szükséges természetvédelmi intézkedések 
megalapozása érdekében 2001-ben kezdtük meg a tervszerű és rendszeres 
állományfelmérést a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
Kisalföldi Helyi Csoportjának koordinálásával, az egyesület önkéntesei és a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai segítségével. 

A korábbi tapasztalatok alapján a haris a Hanságban szinte kizárólag nedves, 
üde, esetenként szárazabb gyepeket foglal el fészkelő helyként, az északabbra 
előforduló, gabonatáblákban történő fészkelését nem tapasztaltuk a térségben, 
ezért a felméréseket a gyepterületeken végeztük. Összesen 5120 ha kiterjedésű 
potenciális élőhelyet vizsgáltunk. A 2001-2020 között rendszeresen felmért, 
potenciális haris élőhelyeket a 2. ábra szemlélteti. 
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2. ábra: 2001-2020 között rendszeresen felmért potenciális haris élőhelyek a Hanságban 

Fig. 2:  Potential corncrake habitats surveyed regularly in the period 2001-2020 

Az állományfelmérést a kakasok hangadása alapján végeztük az éjszakai 
órákban, tapasztalataink alapján a madarak a 22 és 2 óra közötti időszakban a 
legaktívabbak. Minden potenciális fészkelőhelyet legalább két alkalommal 
kerestünk fel a május 15. – július 20. közötti időszakban, de ahol a revírek 
meghatározása miatt szükséges volt, ott harmadik, sőt akár negyedik felmérést 
is végeztünk. A kakasok hangja alapján beazonosított revírek helyét GPS 
készülék segítségével rögzítettük. Az éneklő kakasokat az esetek többségében 
csak legfeljebb 50-100 m távolságra közelítettük meg annak érdekében, hogy az 
esetlegesen már fészkelő tojókat ne zavarjuk, valamint a revírt ne tárjuk fel a 
szőrmés ragadozók előtt. 

Vizsgálat műholdas jeladókkal 

Az INTERREG V-A Ausztria–Magyarország Programban keretében 
magvalósuló „ATHU 2 Vogelwarte Madárvárta 2” projekt, valamint a KEHOP-
4.1.0 program keretében megvalósuló „A Hanság természetes élőhelyeinek 
komplex helyreállítása és fejlesztése” projektek részeként 2017–2020 között volt 
lehetőségünk műholdas jeladók beszerzésére és üzemeltetésére. A haris 
viszonylag kis testtömege miatt jelenleg még kevés olyan eszköz érhető el, 
amelyekkel a madarak ismételt befogása nélkül végezhetők térben és időben 
közép- és hosszútávú vizsgálatok. Vizsgálatainkhoz a BioTrack-Lotek cégcsoport 
6 g tömegű PinPoint Argos Solar jeladóit használtuk. A készülékek az Argos 
műholdrendszeren keresztül pozícionálják magukat és továbbítják a keletkezett 
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adatokat a szolgáltató szerverére, ahonnan online felületen tölthetők le. A 
helyadatok mellé csak az adat keletkezési ideje és az adat minőségét jelző kód 
társul, a nagyobb méretű GPS–GSM jeladóknál megszokott egyéb adatok 
(akkumulátor töltöttségi állapota, környezeti hőmérséklet) nem elérhető. A 
jeladó programozását csak a felhelyezés előtt, számítógéphez csatlakoztatva 
lehet elvégezni. 

A jeladóra szerelt apró napelem panel elvileg folyamatosan biztosítja a 
készülék energia ellátását, azonban a haris sajátos életmódja miatt (éjszakai 
aktivitás, ideje nagy részét sűrű növényzetben tölti) kétségeink voltak az 
energiaellátással kapcsolatban. Ismereteink szerint ezt a típusú jeladót korábban 
még nem alkalmazták harison, így tapasztalati adatok nem álltak rendelkezésre 
ezzel kapcsolatban. A gyártóval történő konzultáció után arra a döntésre 
jutottunk, hogy a vizsgálatainkhoz még elégséges 12 óránkénti jelsűrűséget 
állítjuk be az akkumulátor kímélete érdekében. 

 
3. ábra: Műholdas jeladóval jelölt haris (Crex crex) 

Fig. 3:  Corncrake (Crex crex) supplied with a satellite transmitter 

Fotó: Tatai Sándor 

A jeladókat a klasszikus hátizsákos módszerrel, 5 mm széles teflonszalag 
segítségével rögzítettük a madarakra. 

A vizsgálat során kakasokat jelöltünk, amelyeket a revírjükben hívóhang 
segítségével fogtunk meg 16x16 mm lyukbőségű függönyhálóval.  

A rendelkezésünkre álló információk szerint hasonló műholdas jeladókkal 
eddig csak egy kutatási projektben vizsgáltak harisokat. A Csehországban és 
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Németországban 2012-2015 között végzett hasonló vizsgálatok (PEŠKE et al. 2017) 
egyes eredményeit összevetettük saját vizsgálati eredményeinkkel. 

Tudomásunk van továbbá az RSPB Scotland kutatói által 2011-2012-ben, 50 
geolokátorral végzett hasonló témájú vizsgálatról, de ennek részletes ered-
ményeit nem ismerjük. 

Eredmények 

Állománynagyság 

A Hanságban fészkelő haris állománynagyságát a hangot adó kakasok száma 
alapján becsültük. A felmérések során minden kakas előfordulási adatát 
rögzítettük, az éves állomány nagyságok meghatározása során viszont csak a 
tartósan revírben lévő madarak számát vettük figyelembe. A Hanságban fészkelő 
harisállomány 2001–2020 közötti alakulását a 4. ábra szemlélteti.  

 

4. ábra: A haris (Crex crex) revírjeinek száma a Hanságban 2001-2020 között 

Fig. 4:  Number of corncrake (Crex crex) territories in the Hanság 2001-2020 

Hasonlóan az Aggtelek környékén és Szatmár Beregben végzett (SZENTIRMAI 
et al. 2016), valamint a Csehországban folytatott vizsgálatok (PEŠKE et al. 2017) 
eredményeihez, a hansági fészkelő állomány nagyságában is jelentős mértékű az 
évek közötti ingadozás.  

Ennek lehetnek helyi okai, például a kedvezőtlen hidrológiai állapotok (ami 
túl sok csapadék esetén egyes élőhelyeken kialakuló állandó vízborítás, szárazság 
esetén pedig a gyepek kiszáradása formájában is megjelenhet), természetvédelmi 
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szempontból kedvezőtlen mezőgazdasági hasznosítás (túl korai kaszálás, túl in-
tenzív módszerrel végzett kaszálás, túlzott mértékű legeltetés), egyes gyepterü-
letek túlzott cserjésedése.  

A kedvezőtlen helyi viszonyokon túlmenően azonban egyes években valószí-
nűsíthetők globális léptékű hatások is, amelyek feltételezhetően a vonulási útvo-
nalakon, illetve a telelőhelyeken terhelik az ott megjelenő harisállományokat. Ezt 
támasztják alá a fent hivatkozott kutatások által közzétett állományadatok is. A 
csehországi vizsgálatok 2012–2015. közötti adatokat közölnek (PEŠKE et al. 2017), 
ezekben a 2012. évi állománynagyság csupán 42-46%-a a következő három év 
adatainak. Az Aggtelek környékén és Szatmár-Beregben végzett vizsgálatok 
(SZENTIRMAI et al. 2016) szintén határozott mélyponton jelzik a 2012. évi állo-
mánynagyságot, amely populációtrendek összhangban vannak a Hanságban azo-
nos időszakban tapasztalt állományalakulással. Szintén hasonló képet mutat az 
Aggtelek környékén, Szatmár-Beregben és a Hanságban 2002–2003-ban tapasz-
talt rendkívül alacsony állomány alakulás. 

Fenti eredmények is megerősítik azt a természetvédelmi alapvetést, miszerint 
a hosszú távon vonuló fajok védelmét csak a fészkelőhelyek, a vonulási útvonalak 
és a telelőhelyek összehangolt megőrzésével lehet biztosítani. 

A vizsgálati időszak utolsó négy évének (2017–2020) adatait az összesített 
hansági állományalakuláson túl pontosabb területi eloszlásban is megvizsgáltuk. 
A felmérések során pontos helyadatokkal is rögzített előfordulásokat egyesével 
megjelenítettük a vizsgálati terület térképén. A 2017–2020 közötti években a 
Hanságban regisztrált haris-revíreket az 5-8. ábrákon jelenítjük meg. 

 
5. ábra: A haris (Crex crex) revírjei a Hanságban 2017-ben 

Fig. 5:  Corncrake (Crex crex) territories in the Hanság in 2017 
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6. ábra: A haris (Crex crex) revírjei a Hanságban 2018-ban 

Fig. 6:  Corncrake (Crex crex) territories in the Hanság in 2018 

 

7. ábra: A haris (Crex crex) revírjei a Hanságban 2019-ben 

Fig. 7:  Corncrake (Crex crex) territories in the Hanság in 2019 
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8. ábra: A haris (Crex crex) revírjei a Hanságban 2020-ban 

Fig. 8:  Corncrake (Crex crex) territories in the Hanság in 2020 

A fenti térképeken ábrázolt haris előfordulások képe összhangban van a 
hansági harisállománynak a teljes 2001–2020 közötti vizsgálati időszakban 
tapasztalt területi eloszlásával: az állomány jelentős része az Észak-Hanságban 
fészkel, a Dél-Hanságban is szinte minden évben megjelenik kis számban, a 
Tóközben és a peremterületeken pedig csak rendszertelenül és kis számban 
alakulnak ki revírek. 

Jeladózott harisok adatainak értékelése 

A 2017–2020 közötti időszakban összesen nyolc hím harist jelöltünk műholdas 
jeladóval. A befogás során azokat a madarakat céloztuk meg, illetve tudtuk 
befogni, amelyek (látszólag) stabilan tartották revírjüket és azt védelmezve 
odajöttek az általunk használt hívóhanghoz (ezt a viselkedést a hímek 60-70%-a 
mutatta). A befogott madarak mindegyike a faj klasszikus élőhelyének számító 
üde, dús vegetációjú kaszálóréten tartott revírt. A jeladózott harisok átlagos 
testtömege 165,7 g volt. A jelölt harisok alapadatait az 1-2. táblázatokban 
ismertetjük. 

A táblázatokban „Megálló” alatt azokat a helyzeteket értjük, amikor még a 
vonulás határozott megkezdése előtt, adott helyen hosszabb időt töltöttek a 
madarak (>3 nap), de késői, feltételezhetően a fészkelési időszakon túli időpontról 
van szó. 
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1. táblázat:  A 2017–2018-ban jeladózott harisok alapadatai 

Table 1:  Basic data of corncrakes supplied with a transmitter 2017-2018 

Jeladó 037252 037251 037255 037254 

Gyűrűszám HA28851 HA28867 HA28869 HA28870 

Gyűrűzés 
helye 

Lébény, 
Pintér-Hany 

Bősárkány, 
Öreg-Hany 

Lébény, 
Korcsmáros 

rét 

Lébény, 
Fűzfasziget 

Jelölés dátuma 2017.07.07 2018.05.27 2018.06.11 2018.06.16 

Revírt (1) elhagyta 
2017.07.24 2018.06.21 

róka 
megfogta 

2018.06.23 

Revír (2)  Lébény, 
Pintér-H. 

08.09.?-08.22. 

Ukrajna 
07.10.-08.12. 

- 
Bihar (Ro) 

06.24.-08.19. 

Revír (3) időszak 
- 

Ukrajna 
08.13.-09.09. 

- - 

Revír kezelés (1) kaszálás 
később 

kaszálás 
később 

kaszálás 
később 

kaszálás 
később 

Revír kezelés (2) kezeletlen ismeretlen - kezeletlen 

Revír (1) sugara 100 m 160 m 150 m 100 m 

Revír (2) sugara 100 m - - - 

Megálló (1) Csorna 
13 nap 

- - 
Baranya 
21 nap 

Megálló (2) Kiskunság 
26 nap 

- -  

Vonulást 
megkezdte 

2017.10.09. 2018.09.10. - 2018.09.11. 

Telelőhelyre 
érkezett 

- - - 2018.12.09. 

Telelőhely - - - Tanzánia 

Telelőhelyet 
elhagyta 

- - - 2019.03.27. 

Utolsó adat ideje 2017.10.16. 2018.09.24. 2018.06.22. 2019.04.11. 

Utolsó adat helye Egyiptom Egyiptom ugyanott Uganda 

Adat időszak 101 nap 121 nap 12 nap 300 nap 

Megtett út 2470 km 4600 km - 7500+900 km 
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2. táblázat:  A 2019–2020-ban jeladózott harisok alapadatai 

Table 2:  Basic data of corncrakes supplied with a transmitter 2017-2018 

Jeladó 43587 43586 182484 182483 

Gyűrűszám HA28872 HA28873 HA28877 HA28878 

Gyűrűzés 
helye 

Lébény, 
Pintér-Hany 

Lébény, 
Úrhany 

Lébény, 
Fűzfasziget 

Lébény, 
Korcsmáros 

rét 

Jelölés dátuma 2019.06.18. 2019.06.20. 2020.06.13. 2020.06.13. 

Revírt (1) 
elhagyta 

jelek 
megszűntek 

jelek 
megszűntek 

2020.07.07. 2020.06.28.* 

Revír (2)  
- - 

Varasd 
(Horvátország) 

07.09-08.04. 

06.29.- 
róka 

megfogta 

Revír (3) időszak - - - - 

Revír kezelés (1) 
kaszálás 
később 

kaszálás 
később 

kaszálás 
később 

kaszálás 
06.26. 

2 ha fent 
hagyva 

Revír kezelés (2) 
- - 

08.04. körül 
szártépőzve 

** 

Revír (1) sugara 110 m - 100 m * 

Revír (2) sugara - - 55 m ** 

Megálló (1) - - - - 

Megálló (2) - - - - 

Vonulást 
megkezdte 

- - - - 

Telelőhelyre 
érkezett 

- - - - 

Telelőhely - - - - 

Telelőhelyet 
elhagyta 

 - - - 

Utolsó adat ideje 2019.07.31. 2019.06.20. 2020.08.04. 2020.08.06. 

Utolsó adat helye ugyanott ugyanott Horvátország Ausztria 

Adat időszak 44 nap 0 53 nap 57 nap 

Megtett út - - 186 km 20 km 
* A jeladózáskor azt feltételeztük, hogy a madár stabilan tartja a revírjét, azonban a helyadatok 

szerint egymástól 800 m távolságra lévő két „gócpont” körül tartózkodott a legtöbbet, de időnként a 
köztük lévő területről is jöttek helyadatok. Revírjének helye és kiterjedése nem határozható meg. 

** A madár az osztrák Hanságban tartózkodott, intenzíven művelt kisparcellás kaszálóréteken, 
amelyeket az adott időszakban egymás után kaszáltak, így a madár gyakran változtatta tartózkodási 
helyét. Az intenzív zavarás ellenére viszonylag hosszú ideig kitartott a területen, elképzelhető, hogy 
időközben megkezdte vedlését, ezért nem hagyta el a zavart területet.  
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A revírfoglalással, revírtartással, illetve a hímek fészkelési területen történő 
diszperziójával kapcsolatos eredmények, következtetések 

A nyolc jeladózott haris közül egy madarat a revírjén belül, a jeladózás után 
12 nappal megfogta egy vörös róka (Vulpes vulpes), egy madár jeladója pedig a 
felhelyezést követően egyáltalán nem adott jeleket. Fentiek miatt hat jeladózott 
madárról rendelkezünk használható adatokkal. 

 A hat jeladózott harisból három elhagyta a revírjét még a költési 
időszakon belül (június 21-én, június 23-án, július 7-én) és nagy 
távolságban (min. 185 km) új revírt foglalt annak ellenére, hogy az eredeti 
revírben nem történt kaszálás a madarak ott tartózkodása alatt. 

 További egy haris elhagyta a revírjét még a költési időszakon belül 
(június 28-án), azonban ez egyértelműen kapcsolatba hozható a területen 
történt kaszálással. Annak ellenére, hogy a kaszálás során két 2 ha 
területű védőterület kaszálatlanul maradt (lásd. további információk *-
gal jelölve a 2. táblázat alatt). 

 Egy jeladózott haris július 24-én hagyta el addig tartott revírjét, majd 
annak szélétől csupán 200 m távolságra lévő középponttal foglalt új 
revírt, ahol augusztus 22-ig tartózkodott. 

 Egy jeladózott haris a jelöléstől (június 18.) július 31-ig a revírjében 
maradt, ezt követően a jelek megszűntek, a madár sorsa ismeretlen. 

A fentieket összefoglalva elmondható, hogy a hat felhasználható adatokat 
szolgáltató jeladózott harisból három elhagyta a revírjét még a költési időszakon 
belül annak ellenére, hogy a revírben nem történt kaszálás a madarak ott 
tartózkodása alatt. 

A Csehországban és Németországban végzett hasonló vizsgálatok a fentiektől 
eltérő eredményeket hoztak. Az ott jelölt harisok – amelyek revírjében nem 
történt kaszálás a fészkelési időszakban – mindegyike (hét jelölt madár) kitartott 
eredeti revírjében a vonulás megkezdéséig (PEŠKE et al. 2017). 

A jelölt harisok vonulásának dinamikája és útvonala 

A vizsgálat során jelölt és még a vonulási időszakban is működő jeladóval 
rendelkező harisok közül három példány kezdte meg őszi vonulását.  

A vonulás megkezdésének időpontjai a Hanságban jeladózott harisok 
esetében szeptember 10., szeptember 11. és október 9. voltak. A Csehországban 
és Németországban végzett hasonló vizsgálatok eredményei szerint a vonulás 
megkezdése augusztus 20. és szeptember 5. közé esett (PEŠKE et al.  2017). 

A három vonulásban lévő haris közül kettő Egyiptomban pusztult el, ennek 
pontos oka nem ismert. Azonban a Mediterráneumban és Egyiptomban ma is 
jelentős mértékű a faj vadászata és csapdázása az őszi vonulási időszakban 
(KOFFIJBERG et al. 2006). E két jeladózott madár Törökországnál repülte át a 
Földközi-tengert, majd a Vörös-tenger mentén folytatták útjukat. 

A harmadik vonulásban lévő haris elérte telelőterületét (Tanzánia). Ez a madár 
kicsivel keletebbre szelte át a Földközi-tengert, így Izraelen keresztül érte el 
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Egyiptomot, majd Szudánon és Dél-Szudánon keresztül jutott el Afrika egyenlítői 
vidékére. 

A Hanságban jeladózott harisok vonulási dinamikájáról és útvonaláról rendel-
kezésre álló adatokat az alábbiakban részletezzük. 

A 037252 számú jeladóval jelölt madár 

A jeladózás 2017. július 10-én történt az Észak-Hanságban, ahonnan 2017. 
augusztus 22-én küldte az utolsó helyadatot.  

A következő használható jel augusztus 27-én érkezett, amikor a madár 
Csornától délkeletre volt, kb. 17 km távolságra az eredeti revírjétől. Itt egy kis 
kiterjedésű, kb. 4 hektáros lucerna földön mozgott, ahonnan szeptember 8-án 
érkezett az utolsó jel.  

A szeptember 13 – október 8. közötti időszakot a jelölt madár a költőhelyétől 
már kb. 200 km távolságra, a Kiskunság déli részein töltötte. Az utolsó jel október 
8-án érkezett innen. 

A következő helyadat október 11-én, a Kiskunságtól 2100 km távolságra, dél-
keleti irányban, Egyiptom észak-keleti részéről érkezett, a jelölt madár tehát 
intenzíven megkezdte őszi vonulását afrikai telelőhelye felé. 

Az előző bekezdésben hivatkozott adatpont 2017. október 11-én 18 órakor 
keletkezett, a következő pedig október 12-én 6 órakor, azonban ekkor már 
Egyiptom déli részén járt a madár. A fenti két adatpontból megállapítható, hogy 
a két pont közötti 736 km távolságot a madár legfeljebb 12 óra alatt tette meg. 
Folyamatos repülést feltételezve ez 61,3 km/h átlagsebességet jelent. 

Ezt követően a madár még 170 km távolságot tett meg déli irányban, és 
október 13-án eljutott az Egyiptom és Szudán határának térségébe, ahol 
feltételezhetően elpusztult. A jeladó ezt követően három nap alatt küldött még 
összesen hét jelet, azóta azonban nem érkezett jel. 

A fenti adatokból látható, hogy a jeladózott madár 2017. október 8–13. között 
a Kiskunságból indulva, biztosan hosszabb pihenő nélkül jutott el Egyiptom 
szudáni határvidékéig, összesen 3033 km-t megtéve. 

A 037254 számú jeladóval jelölt madár 

A jeladózás 2018. június 16-án történt az Észak-Hanságban, a Fűzfasziget 
nevű területen. A madár 2018. június 23-án hagyta el a vizsgálati területen lévő 
revírjét, majd június 24-én már ettől keletre 375 km távolságban volt Románia 
(Bihar) területén. Itt augusztus 19-ig tartózkodott egy domboldalban lévő, 
felhagyott, erősen cserjésedő legelőn.  

Augusztus 20. – szeptember 10. között a bihari élőhelytől dél-nyugati 
irányban, 350 km távolságra Magyarországon, Baranya megyében tartózkodott. 
E jeladózott madár Kárpát-medencében keletkezett helyadatait az 9. ábra 
szemlélteti. 

A madár szeptember 11-én dél-keleti irányban elindulva intenzív vonulásba 
kezdett, vonulási útvonalát a 10. ábra szemlélteti. Telelőterülete Kelet-Afrikában, 
Tanzániában volt. A hansági fészkelőterület és a telelőterület között kb. 7500 km 
távolságot tett meg. 
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9. ábra: A 037254 számú jeladóval jelölt haris (Crex crex) Kárpát-medencében 

keletkezett helyadatai 

Fig. 9:  Location data of the concrake (Crex crex) supplied with the transmitter No. 
037254 within the Carpathian Basin 

 
10. ábra: A 037254 számú jeladóval jelölt haris (Crex crex) vonulási útvonala 

Fig. 10:  Migration pathway of  the concrake (Crex crex) supplied with the 
transmitter No. 037254 
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A 37251. számú jeladóval jelölt madár 

A jeladózás 2018. május 27-én történt a Dél-Hanságban, az Öreg-Hany nevű 
területen.  

A madár 2018. június 21-én hagyta el a vizsgálati területen lévő revírjét, majd 
először észak-keleti, utána dél-keleti irányban elmozdulva számos Kárpát-
medencei élőhelyet érintett, az egyes helyeken egy–három napokat eltöltve.  

2018. július 1-jén indulva elmozdulása határozott északi, majd keleti irányt 
mutatott, és egészen Ukrajna északi részéig jutott, ahol július 10. – augusztus 12. 
között, majd ettől 110 km távolságra dél-nyugati irányban egy másik élőhelyen 
augusztus 13. – szeptember 9. között tartózkodott. 

A jeladózott madár Európában keletkezett hely adatait a 11. ábra szemlélteti. 

A jeladózott madár szeptember 10-én déli irányban elindulva intenzív 
vonulásba kezdett, majd szeptember 24-én a Vörös-tenger partvonalán elért 
Egyiptom középső részébe, ahol ismeretlen okból elpusztult.  

A hansági fészkelőterület és az utolsó egyiptomi helyadat között kb. 4600 km 
távolságot tett meg, a vizsgálati időszakban keletkezett összes adatpontját a 12. 
ábra mutaja be.  

 

 

 

11. ábra: A 037251 számú jeladóval jelölt haris (Crex crex) Európában keletkezett 
helyadatai 

Fig. 11:  Location data of the concrake (Crex crex) supplied with the transmitter No. 
037251 within Europe 
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12. ábra: A 037251 számú jeladóval jelölt haris (Crex crex) helyadatai 

Fig. 12:  Location data of the concrake (Crex crex) supplied with the transmitter No. 
037251 within Europe 

Összefoglalás 

A Magyarországon fokozottan védett haris (Crex crex) fészkelőállományának 
nagyságát mértük fel a Hanságban 2001–2020 között. A felméréseket 
éjszakánként végeztük a hímek jellemző hangja alapján. 

Hasonlóan az egyéb magyarországi és európai területek adataihoz, a hansági 
fészkelőállomány nagyságában is jelentős mértékű az évek közötti ingadozás. A 
fészkelőállomány nagysága 1-34 pár között változott a 20 éves vizsgálati időszak 
alatt, az átlagos években 18–25 revír található a Hanságban. 

A nagy állományingadozásnak lehetnek helyi okai, például a gyepek 
kiszáradása, a túl korai kaszálás, a túl intenzív gyepgazdálkodás, a túlzott 
mértékű legeltetés, a gyepek cserjésedése. Az egyes magyarországi és európai 
harisélőhelyek hasonló populációs trendjei viszont arra utalnak, hogy egyes 
években valószínűsíthetők globális mértékű hatások is a vonulási útvonalakon és 
a telelőhelyeken. 

A vizsgálati időszak alatt gyűjtött részletes előfordulási adatok azt mutatják, 
hogy a fészkelőállomány nagysága és állandósága szempontjából egyaránt az 
Észak-Hanság a legfontosabb harisélőhely a vizsgálati területen. 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai nyolc hím harist 
jelöltek műholdas jeladóval (Biotrack Pinpoint Argos Solar 6 g) 2017–2020 között 
a Hanságban. A 8 jeladózott haris közül 1 madarat a revírjén belül, a jeladózás 
után 12 nappal megfogott egy vörös róka, egy madár jeladója pedig a felhelyezést 
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követően egyáltalán nem adott jeleket. Fentiek miatt 6 jeladózott madárról 
rendelkezünk használható adatokkal, amelyek segítségével számos 
megállapítást, következtetést tudtunk tenni a revírtartással, a hímek fészkelési 
időszakon belüli diszperziójával és a faj vonulásával kapcsolatban. A 
legfontosabb megállapítások az alábbiak: 

 a Hanságban fészkelő harisok mindegyike a faj klasszikus élőhelyének 
számító üde, dús vegetációjú kaszálóréteken foglalt revírt,  

 a jeladózások eredményei azt mutatták, hogy a hím harisok egy része a 
fészkelési időszakon belül több revírt is foglal egymás után, a revírek 
egyes esetekben nagy távolságokra is lehetnek egymástól (ez két jelölt 
madár esetében 375 km, illetve 780 km volt), 

 a jeladózott madarak szeptember 10-én, szeptember 11-én illetve október 
9-én kezdték meg intenzív őszi vonulásukat, 

 a három vonulásban lévő haris közül kettő példány Egyiptomban 
pusztult el, a harmadik vonulásban lévő madár telelőterülete 
Tanzániában volt. 

A Hanságban jeladózott harisok telemetriás adataiból fontos gyakorlati 
információkhoz jutottunk a faj védelméhez. Ezen felül a vizsgálatok során 
szerzett tapasztalatok újabb kérdéseket segítenek megfogalmazni a kutatások 
folytatásához. 

Zusammenfassung 

Ziel der Forschung war es, die Populationsgröße des streng geschützten 
Wachtelkönigs (Crex crex) im Zeitraum 2001–2020 im Hanság zu schätzen. Die 
Schätzung basierte auf der Anzahl der charakteristischen Paarungsrufe der 
Männchen bei Nacht. 

Ähnlich wie an anderen ungarischen und europäischen Standorten zeigte die 
Größe der Brutpopulation des Wachtelkönigs in den Hanság eine große jährliche 
Fluktuation. Die Größe der Brutpopulation schwankte während der 20-jährigen 
Untersuchungsperiode zwischen 1 und 38 Paaren. In den Durchschnittsjahren 
gibt es im Untersuchungsgebiet 18--25 Territorien. 

Für starke Bestandsschwankungen kann es lokale Gründe geben, z.B. 
Austrocknung des Graslandes, frühe Mahd, Intensivierung der 
Graslandbewirtschaftung, übermäßige Beweidung, Verbuschung des 
Graslandes. Ähnliche Populationstrends in einigen ungarischen und 
europäischen Wachtelkönig-Lebensräumen lassen jedoch vermuten, dass in 
einigen Jahren mit globalen Auswirkungen auf Wanderrouten und 
Überwinterungsgebiete zu rechnen ist. 

Detaillierte Vorkommensdaten, die während des Erhebungszeitraums 
gesammelt wurden, zeigen, dass der nördliche Hanság sowohl für die Größe als 
auch für die Stabilität der Brutpopulation der wichtigste Lebensraum des 
Wachtelkönigs im Untersuchungsgebiet ist.  

Mitarbeiter der Nationalparkdirektion Fertő-Hanság versorgten 8 männliche 
Wachtelkönig-Individuen mit Satellitensendern (Biotrack Pinpoint Argos Solar 6 
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g) im Zeitraum 2017–2020 im Hanság. Von den acht markierten Wachtelkönigen 
wurde 12 Tage nach der Markierung ein Vogel innerhalb seines Territoriums von 
einem Fuchs gefangen, und ein markierter Vogel hat nach der Anwendung über-
haupt keine Signale gesendet. Aus den oben genannten Gründen liegen uns ver-
wertbare Daten über sechs markierte Vögel vor. Wir konnten mehrere Behaup-
tungen und Schlussfolgerungen zur Territorialität, zur Ausbreitung der 
Männchen während der Brutzeit und zur Migration machen. Die wichtigsten 
Aussagen sind die folgenden: 

 alle Wachtelkönig, die in den Hanság nisten, besetzten Territorien in 
feuchten Heuwiesen mit üppiger Vegetation, dem klassischen 
Lebensraum der Art, 

 die Ergebnisse der Senderdaten zeigten, dass einige männliche Wachtel-
könige innerhalb einer Brutperiode mehrere Territorien nacheinander be-
setzten. Die Territorien können sehr weit voneinander entfernt sein (im 
Falle von zwei markierten Vögeln betrug die Entfernung 375 km bzw. 
780 km). 

 die markierten Vögel begannen am 10. September, 11. September und 9. 
Oktober einen intensiven Herbstzug, 

 von den drei Wachtelkönigen in der Migration starben zwei Exemplare 
in Ägypten. Das Überwinterungsgebiet des dritten wandernden Wach-
telkönigs lag in Tansania. 

Aus den Telemetriedaten der markierten Wachtelkönige in Hanság konnten 
wir praktische Erkenntnisse zur Artenschutzerhaltung gewinnen. Darüber 
hinaus werden die Erfahrungen aus den Studien helfen, neue Fragen zu stellen, 
um die Forschung fortzusetzen. 
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