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A Hanság vizes élőhelyein átvonuló-, telelő- és 
átnyaraló vízimadár közösségek tér- és időbeli 
mintázatának vizsgálata 
The survey of spatial and periodic pattern of waterfowl migrating through, 
wintering or spending the summer in the wetlands of the Hanság 

Untersuchung der Verteilung von durchziehenden, überwinternden und 
übersommernden Wasservögelgemeinschaften in den Feuchtgebieten des 
Hanság in Raum und Zeit 

TATAI SÁNDOR 1 , PELLINGER ATTILA1, BODOR ÁDÁM1 & GYŐRIG 

ELŐD2 

Abstract 

Within the survey of spatial and periodic pattern of waterfowl migrating 
through, wintering or spending the summer in the wetlands of the Hanság 
weekly and monthly surveys of waterfowl were conducted.  

In the total survey period 621 034 data of 120 bird species were recorded. 
During the analysis of the data the number of species and individuals was 
compared for three water bodies (Osli-Hany, Nyirkai-Hany, Kónyi-tó) each year 
on a weekly basis. During this comparison, individuals of goose species were not 
counted into the number of individuals. In a larger part of the samplings the site 
Osli-Hany was the most abundant in the number of species and individuals, 
producing the maximum values as well for both variables. Maximum number of 
species in one sampling was 45, maximum number of individuals was 4670. In the 
case of Osli-Hany and Nyirkai-Hany there are also weekly records of water 
levels. Comparing these to the number of species and individuals, there was no 
straight connection between the latter and the water level in all cases. However, 
in the largest part of the year there was an inverse relation between the number 
of species and the change of water level at both sites, i.e. relative low water levels 
result in more diverse bird habitats in the case of both sites.  

During synchronized monthly counts of wild geese in the period August-
March altogether 76 433 individuals of 5 wild goose species were observed in the 
total survey period. Data analysis included the change in species composition of 
wild goose communities according to survey periods, as well as the seasonal 
distribution of the total number of individuals for the graylag goose (Anser anser) 
and the great white-fronted goose (Anser albifrons) in the total survey period 

 
1 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 9435 Sarród, Kócsagvár, E-mail: tatai.sandor@fhnp.hu 
2 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi Helyi Csoport, 9165 Tárnokréti, Fő u. 70. 
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(2017–2020). Periodical distribution of the quantity of the two dominant wild 
goose species in the migration and wintering period resulted in a pattern similar 
to other wild goose habitats in the Carpathian Basin.  

A total of 24 species were observed on the Rábca water system during the 
study period. A significant increase in the number of individuals of waterbird 
communities occurs when, with the onset of cold weather, permanent ice cover 
develops in stagnant waters. 

Bevezetés 

A hansági vízimadár-állományok vizsgálata céljából a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park Igazgatóság alkalmazottainak és a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület önkénteseinek bevonásával 2001-től indult szisztematikus adatgyűjtés 
a Nyirkai-Hany vizes élőhely-rekonstrukció elárasztását követően (FERENCZI et 
al. 2008, FERENCZI et al. 2009, PELLINGER & FERENCZI 2012, PELLINGER & TATAI 

2014). Később a Rábca folyó vízrendszerére és a Tóköz tavaira, valamint a 2013-
ban létesült Osli-Hany vizes élőhely-rekonstrukcióra is kiterjesztettük a 
felméréseket. Ezt megelőzőn csak szórványos vízimadár előfordulási adatokkal 
rendelkeztünk a Hanság térségéből. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából „Az ökológiai 
monitoring tevékenység határon átnyúló összehangolása a Fertő tó és a Hanság 
NATURA 2000 területein” című, ATHU2 azonosító számú, „Vogelwarte 
Madárvárta 2” rövid című projekt keretében 2017. április – 2020. március között 
több témában folytak madártani kutatások a Hanságban. Jelen kutatási témában 
elsődleges célunk volt a Hanság vizes élőhelyein átvonuló-, telelő- és átnyaraló 
vízimadár állományok tér- és időbeli mintázatának vizsgálata egyes állóvizeken 
egész évben, heti gyakoriságú vízimadár számolással, a VIII–III. hónapok között 
havi gyakoriságú vadlúd-szinkronszámlálással, a Rábca vízrendszeren IX–III. 
hónapok között havi gyakoriságú vízimadár számolással. 

Anyag és módszer 

A Hanság földrajzi, vízrajzi 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 
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(BOTANIKUS BT. 2001). A Hanság- és Fertő-medence kialakulásától fogva egységes 
vízrendszert alkotott, a nagyrészt lefolyástalan medencékben óriási mocsárvilág 
alakult ki.  

A mezőgazdasági tevékenységek kiterjesztése és fejlesztése érdekében 
végrehajtott vízrendezési munkálatok már a rómaiak hódításától kezdődően 
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 többé-kevésbé állandónak mondható nyílt 
vízfelületek csak a folyókban és csatornákban (Rábca-folyó, Szegedi-csatorna, 
Hansági-főcsatorna, Keszeg-ér és számos kisebb csatorna), a tőzegbánya 
utótavakban (Király-tó, Kónyi-tó, Fövenyes-tó) és a részben természetközeli 
állapotú Fehér-tóban és Barbacsi-tóban maradtak fenn.  

Az egykori, lecsapolt nyílt vízfelületek részleges rekonstrukciója a Fertő-
Hanság Nemzeti Park egyik kiemelt fontosságú célkitűzése (SIPOS 2007). A 
Bősárkány és Acsalag községektől északra elterülő Nyirkai-Hany vizes élőhely-
rekonstrukció kialakítására a Fertő-Hanság Nemzeti Park védett területén hazai 
és holland forrásokból hosszas előkészítés és tervezés után 2001 tavaszán került 
sor 416 ha-os területen (PELLINGER & TAKÁCS 2006). A Hanság keleti 
medencéjének belsejében került kialakításra az 567 ha kiterjedésű Osli-Hany 
vizes élőhely-rekonstrukció, amelynek újraárasztására 2013-ban került sor. A 
Nyirkai-Hanyhoz hasonlóan ez a terület is a Rábcából, felszíni árasztással kapja 
a szükséges vízutánpótlást (TATAI 2015). A Nyirkai-Hany és az Osli-Hany 
vizesélőhely-rekonstrukciók rövid időn belül (már elárasztásuk első éveiben) a 
mai Hanság legjelentősebb vízimadár-élőhelyévé váltak. 

Vizsgálati helyek 

A vizsgált hansági vizes élőhelyek elhelyezkedése az 1-2. ábra áttekintő 
térképeinn látható, madártani, természetvédelmi szempontból pedig a következő 
alfejezetekben mutatjuk be őket. 

1. ábra: A vizsgált állóvizek áttekintő 
térképe 

Fig. 1:  Overview map of the surveyed 
standing waters 

2. ábra: A vizsgált folyóvizek áttekintő 
térképe 

Fig. 2:  Overview map of the surveyed 
streams and rivers 
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Nyirkai-Hany vizes élőhely rekonstrukció 

A Hanság lecsapolását követően kaszálórétként használt területek újra 
elárasztásával alakult ki 2001-ben. A víz megtartását szolgáló földdepóniák 420 
ha kiterjedésű területet zárnak körbe, amelyből csupán néhány ha nagyságú 
dombos terület nem kerül felszíni árasztásra, a terület többi részén az év jelentős 
részében különböző mélységű (0-110 cm) felszíni vízborítás található. A terület 
természetvédelmi kezelése szempontjából fontos műszaki részlet, hogy a 
depóniákkal három részre osztott élőhely-rekonstrukció (I-II-III. tó) vízszintjei 
egymástól függetlenül szabályozhatók. Az elárasztott területnek közel felét fedi 
vízinövényzet (nádas, gyékényes, magassásos), a fennmaradó részen nyílt 
vízfelületeket találunk (3. és 4. ábra). 

A terület jelenlegi képe, vegetációja, költő- és átvonuló madárállományai 
kialakulásában (PELLINGER & FERENCZI 2012) jelentős szerepe volt az első tíz 
évben indokolatlanul és tartósan magas vízszintnek. A nádasok és gyékényesek 
jelentős része megritkult és kipusztult (TAKÁCS et al. 2007), ami a madárvilág 
fokozatos elszegényedéséhez vezetett (FERENCZI et al. 2009). Hozzájárult ehhez a 
2013-ban elárasztott Osli-Hany „elszívó” hatása és a bősi erőmű 1992-ben 
elárasztott tározótere, a somorjai „Madársziget”-tel (RIDZON et al. 2019). Előbbi 
az átvonuló fajok (elsősorban bukórécék) utóbbi a fészkelő fajok (elsősorban 
sirályfélék) számára jelent vonzerőt, ezt gyűrűzési adatok is alátámasztják. Nem 
hagyható figyelmen kívül az európai madárállományokra általában érvényesülő 
gyors csökkenés (INGER et al. 2014), amely Magyarországon és az egykori keleti 
blokk államaiban az Európai Uniós csatlakozás után megjelenő támogatási 
rendszerek nem kívánt, de előre jelzett hatása (NAGY & MÁRKUS 1996). A Nyirkai-
Hany vizes élőhely–rekonstrukciót, mint fontos vízimadár-vonuló helyet, a heti 
rendszerességű felmérések, valamint a havi rendszerességű vadlúd-
szinkronszámlálások során is vizsgáltuk jelen kutatási projekt során. 

3. ábra: Nyirkai-Hany I. tó 

Fig. 3:  Nyirkai-Hany, Lake 1 

Fotó: Pellinger Attila

4. ábra: Nyirkai-Hany III. tó 

Fig. 4:  Nyirkai-Hany, Lake 3 

Fotó: Pellinger Attila
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Osli-Hany vizesélőhely-rekonstrukció 

A Nyirkai-Hanyhoz hasonlóan kaszálórétként használt területek újra 
elárasztásával alakult ki 2013-ban. A víz megtartását szolgáló föld depóniák 
567 ha kiterjedésű területet zárnak körbe, amelyből megközelítőleg 210 ha 
magasabb fekvésű, dombos terület nem kerül felszíni árasztásra, ezeket 
legeltetéssel kezeli a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság. További 55 ha-t 
tesznek ki azok a gyepterületek, amelyek a vízállás magasan tartása mellett 
időszakosan tocsogóssá válnak. Mintegy 302 ha nagyságú az a terület, amelyen 
az év jelentős részében különböző mélységű (0-180 cm) felszíni vízborítás 
található, ennek a területnek cca. ¼ részét fedi vízinövényzet (nádas, gyékényes, 
magassásos), a fennmaradó részen nyílt vízfelületeket találunk (5. ábra). A 
Nyirkai-Hany üzemeltetésének tapasztalatait figyelembe vettük az elárasztás 
vízkormányzási rezsimjének kialakításakor. A természetes vízjárásnak 
megfelelően nyár végére, kora őszre a párolgás miatt lényegesen csökken a 
vízborítás, ami a vegetáció meghatározó faja, a nád ivaros szaporodását lehetővé 
teszi és a madárvonulási időszak első felében partimadarak számára is megfelelő 
táplálkozóhelyek alakulnak ki. Az Osli-Hany vizesélőhely-rekonstrukciót fontos 
vízimadár-vonuló helyként a heti rendszerességű felmérések, valamint a havi 
rendszerességű vadlúd-szinkronszámlálások során is vizsgáltuk jelen kutatási 
projekt során. 

5. ábra: Osli-Hany 2020 májusában 

Fig. 5:  Osli-Hany in May 2020 

Fotó: Tatai Sándor

Fehér-tó 

A lecsapolások során a hansági tavak nagy része megszűnt, csak a Fehér-tó és 
a Barbacsi-tó maradt fenn (GÖCSEI 1988). A Fehér-tó nyílt vízfelülete sekély (0-
90 cm), a feltöltődés következtében napjainkban már csak 10 ha kiterjedésű, amit 
cca. 120 ha kiterjedésű nádöv vesz körül (6. ábra). 1976 óta fokozottan védett 
természeti terület, ennek ellenére 1991-ig intenzív halgazdálkodás folyt a tavon. 
Napjainkban már csak nádaratást végeznek a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság által meghatározott természetvédelmi előírások betartása mellett. A 
hansági vizesélőhely-rekonstrukciók kialakítását követően a vízimadár-
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vonulásban betöltött szerepe csökkent, de továbbra is jelentős. Nagy kiterjedésű 
nádasában számos védett madárfaj fészkel, legjelentősebb természeti értékét az 
évente változó méretű nagy kócsag és vörös gém telepek adják. Jelen kutatási 
projekt során a havi rendszerességű vadlúd-szinkronszámlálások során 
vizsgáltuk. 

6. ábra: Fehér-tó 

Fig. 6:  Fehér-tó 

Fotó: Tatai Sándor

7. ábra: Barbacsi-tó 

Fig. 7:  Barbacsi-tó 

Fotó: Tatai Sándor

Barbacsi-tó 

A Hanság dél-keleti peremén lévő Tóközben fennmaradt másik természetes 
állóvíz a Barbacsi-tó. Nyílt víz felülete szintén sekély (0-90 cm), a feltöltődés 
következtében napjainkban már csak 12 ha kiterjedésű, amit cca. 90 ha 
kiterjedésű nádöv vesz körül (7. ábra). A Fehér-tóhoz hasonlóan 1976 óta 
fokozottan védett természeti terület, ennek ellenére 1991-ig intenzív 
halgazdálkodás folyt a tavon. Az elmúlt néhány évben a piaci kereslet hiánya 
miatt már nádaratás sem történt. A hansági vizesélőhely-rekonstrukciók 
kialakítását követően a vízimadár-vonulásban betöltött szerepe csökkent, de 
továbbra is jelentős. Nagy kiterjedésű nádasának legjelentősebb természeti 
értékei az évtizedek óta meglévő nagy kócsag telepek, valamint az elmúlt évek 
során kialakult vegyes gémtelepek (szürke gém, bakcsó, kis kárókatona). Jelen 
kutatási projekt során a havi rendszerességű vadlúd-szinkronszámlálások során 
vizsgáltuk. 

Kónyi-tó 

Az 1953–1984 között folytatott tőzegbányászat során kialakult tómeder, 
amelyben mára lápi jellegű vizes élőhelyek alakultak ki. A nádas, gyékényes, 
rekettyefüzes növényzettel fedett területek kiterjedése az éves vízállásoktól 
függően változik, így jelenleg cca. 135 ha-t tesz ki, a több kisebb-nagyobb 
mozaikban található nyílt vízfelület pedig összesen cca. 25 ha kiterjedésű 
(8. ábra). Nádasainak jobb vízellátottságú részein számos védett madárfaj 
fészkel, legjelentősebb természeti értékei a gémtelepek (nagy kócsag, kis kócsag, 
bakcsó, szürke gém, vörös gém, kis kárókatona). A terület vízimadár-vonulásban 
betöltött szerepét a heti rendszerességű vízimadár-felmérések, valamint a havi 
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rendszerességű vadlúd-szinkronszámlálások során is vizsgáltuk jelen kutatási 
projekt során. 

8. ábra: Kónyi-tó 
Fig. 8:  Kónyi-tó 

Fotó: Tatai Sándor

Király-tó 

A Hanság lecsapolását megelőzően egykor volt Király-tó helyén 1954-ben 
kezdődött meg az iparszerű tőzegkitermelés, ami napjainkban is folyik. A már 
több évtizede kibányászott részeken a Kónyi-tóhoz hasonlóan lápi jellegű vizes 
élőhelyek alakultak ki. A 96 ha sekélyen kibányászott területen csak kis 
foltokban, összesen is csak néhány hektár kiterjedésű nyílt vízfelület maradt fenn 
(9. ábra). A kialakult meder többi részén nádas, gyékényes, rekettyefüzes 
növényzet található, illetve 17 ha-on telepített füzesek vannak. A terület 
vízimadár-vonulásban betöltött szerepe a mostani állapotában csekély, jelen 
kutatási projekt során a Rábca vízrendszeren végzett havi rendszerességű 
felmérések során vizsgáltuk. 

9. ábra: Király-tó (2006. október) 

Fig. 9:  Király-tó (October 2006) 

Fotó: Pellinger Attila

10. ábra: Fövenyes-tó (2005. május) 

Fig. 10:  Fövenyes-tó (May 2005) 

Fotó: Pellinger Attila

Fövenyes-tó 

A Hanság legfiatalabb tőzegbányájában 1987 óta napjainkban is folyik a 
kitermelés. A 26 ha kiterjedésű sekély bányagödörben tartósan fennmaradó nyílt 
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vízfelület nincs, a kibányászott részeket 1-2 év alatt benövi a keskenylevelű 
gyékény, ami a régebben bányászott területrészeken már náddal és rekettyefűzel 
mozaikol (10. ábra). Legfontosabb madártani jelentőségét napjainkban a 
nádasaiban kialakult vegyes gémtelepek adják, a madárvonulásban betöltött 
szerepe nem különíthető el a közvetlen szomszédságában létesült Osli-Hany 
vizesélőhely-rekonstrukciótól, ennek megfelelően jelen kutatási projekt során is 
azzal együtt vizsgáltuk. 

Rábca-folyó a Német-hanyi hídtól a torkolatig 

A vizsgálati terület az erősen szabályozott és kiegyenesített medrű Rábca-
folyó középső és alsó szakaszát foglalja magába (11. ábra), hossza 42 km. A 
folyómeder szélessége a felső részen 12 m, a Mosoni-Dunába való betorkollás 
előtt már 22 m. A meder szélein 1-3 m széles sásos, harmatkásás, néhol nádas 
szegély található (12. ábra). Vízimadár-vonulásban betöltött szerepét jelen 
kutatási projekt során a Rábca vízrendszeren végzett havi rendszerességű 
felmérések során, a vízrendszer részeként vizsgáltuk. 

11. ábra: Rábca a Nyirkai duzzasztónál 

Fig. 11:  River Rábca at the dam of 
Nyirka 

Fotó: Tatai Sándor

12. ábra: Rábca a Szűcs-házi hídnál 

Fig. 12:  River Rábca at the bridge of 
Szűcs-ház 

Fotó: Tatai Sándor

Hansági-főcsatorna teljes hosszában 

Mesterségesen kialakított egyenes vonalvezetésű csatorna. A meder 
szélessége 24-25 m, amit a felső 2 km hosszúságú duzzasztott szakaszon szinte 
teljes szélességében, a duzzasztás alatt csak 4-5 m szélességben, az alsó 
szakaszokon pedig újra szinte teljes szélességben elfoglal a víz (13. ábra). A 
meder szélein változó szélességben sásos, harmatkásás, néhol nádas szegély 
található. Vízimadár-vonulásban betöltött szerepét jelen kutatási projekt során a 
Rábca vízrendszeren végzett havi rendszerességű felmérések során, a vízrendszer 
részeként vizsgáltuk. 

Szegedi-csatorna az Osli-hanyi bújtatótól a Csíkos-égeri Rábca torkolatig 

Az év nagy részében vízinövényzettel (sások, harmatkása) erősen benőtt, 
közepes méretű mesterséges csatorna (14. ábra). A meder szélessége 4-8 m, a 
vizsgált szakasz hossza 4,7 km. Vízimadár-vonulásban betöltött szerepét jelen 
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kutatási projekt során a Rábca vízrendszeren végzett havi rendszerességű 
felmérések során, a vízrendszer részeként vizsgáltuk. 

13. ábra: Hansági-főcsatorna 
Fig. 13:  Hansági-főcsatorna 

Fotó: Tatai Sándor

Keszeg-ér a Barbacsi-tói duzzasztótól a torkolatig 

Mesterségesen kialakított csatorna, a meder szélessége 10-15 m, a vizsgált 
szakasz hossza 12,5 km. A meder rézsűje meredekebb esésű, mint a másik három 
vizsgált csatorna esetében, ezért a meder szélein illetve a mederben kevesebb 
vízinövényzet található. Csak foltokban, az erősebben feltöltődött szakaszokon 
találhatunk sásféléket, harmatkását (15. ábra). Vízimadár-vonulásban betöltött 
szerepét jelen kutatási projekt során a Rábca vízrendszeren végzett havi 
rendszerességű felmérések során, a vízrendszer részeként vizsgáltuk. 

14. ábra: Szegedi-csatorna 

Fig. 14:  Szegedi-csatorna 

Fotó: Tatai Sándor

15. ábra: Keszeg-ér 

Fig. 15:  Keszeg-ér 

Fotó: Tatai Sándor

Vizsgálati módszerek 

A Nyirkai-Hany vizesélőhely-rekonstrukció, az Osli-Hany vizesélőhely-
rekonstrukció és a Fövenyes-tó, valamint a Kónyi-tóterületén heti gyakoriságú 
vízimadár számolásokat végeztünk. A felmérések során – a talajviszonyok 
függvényében – az élőhelyeketkörbejártuk és az arra alkalmas pontokról 
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(növényzetmentes partszakaszok, kilátótornyok, egyéb terepmagaslatok) 
végeztük a felméréseket.  

A Nyirkai-Hany vizesélőhely-rekonstrukció, az Osli-Hany vizesélőhely-
rekonstrukció, a Kónyi-tó, a Barbacsi-tó és a Fehér-tó területén a VIII-III. 
hónapok között havi gyakoriságú vadlúd-szinkronszámlálást végeztünk. A 
számlálás során hajnalban a vizes élőhelyekről kihúzó és az esetlegesen a vizeken 
maradó lúdfajok egyedeit meghatároztuk és megszámoltuk. 

A Király-tón, a Rábca-folyón a Német-hanyi hídtól a torkolatig, a Hansági-
főcsatorna teljes hosszában, a Szegedi-csatornán az Osli-hanyi bújtatótól a 
Csíkos-égeri Rábca torkolatig, a Keszeg-éren a Barbacsi-tavi zsiliptől a torkolatig 
a IX-III. hónapok között havi gyakoriságú vízimadár-számolást végeztünk. A 
felmérések során a vizesélőhelyeket bejártuk, az arra alkalmas pontokról 
(növényzetmentes partszakaszok, kilátó tornyok, hidak, egyéb terepmagaslatok) 
végeztük a felméréseket. Az adatok feldolgozása során a fent felsorolt 
vizesélőhelyeken rögzített megfigyeléseket egy egységként, Rábca vízrendszer 
néven kezeltük. 

A felmérések során rögzítettük minden vízimadár-faj és ragadozómadár-faj, 
valamint a vizes élőhelyekhez kötődő egyes énekesmadár-fajok (pl. nádasokban 
éjszakázó seregélyek, füsti fecskék stb.) adatait is. A madarak számolásához kézi 
távcsövet, a nagyobb vízfelületeknél pedig legalább 20-50x nagyítású spektívet 
használtunk. A vizuális megfigyelés mellett a hang alapján azonosított 
előfordulásokat is rögzítettük. A felmérés alapadatait és a gyűjtött adatokat az 
erre a célra rendszeresített adatlapon rögzítettük. 

Az adatok feldolgozása során csak a vízimadár-fajok és a ragadozómadár-
fajok előfordulásait vettük figyelembe. 

Eredmények 

A teljes vizsgálati időszak alatt 120 madárfaj előfordulási adata került 
rögzítésre. Az adatok feldolgozásába bevont madárfajok száma 92 (vízimadár- és 
ragadozómadár-fajok), amely fajokból összesen 611 899 példányt figyeltünk meg. 
Az egyes vizsgálati időszakokban megfigyelt egyedszámokat az 1. táblázat 
szemlélteti.  

1. táblázat:  A vizsgálati időszakban megfigyelt összesített egyedszámok 
Table 1:  Summed-up naumer of individuals within the survey period 

Vizsgálati időszak  Megfigyelt egyedszám 

2017.04.01 – 2018.03.31. 207 408 

2018.04.01 – 2019.03.31. 210 380 

2019.04.01 – 2020.03.31. 194 111 

teljes vizsgálati időszak (2017.04.01 – 2020.03.30) 611 899 
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A 2. táblázatban ismertetjük az adatfeldolgozásba bevont fajok megfigyelt 
egyedszámait. A sorba rendezés a megfigyelési helyek összesített egyedszámai 
alapján történt. 

2. táblázat:  A teljes vizsgálati időszakban megfigyelt vízimadár- és ragadozómadár fajok 
egyedszámai összesítve és területenként 

Table 2:  Number of individuals of waterbirds and birds of prey summed up and for 
each area 

S.sz Faj Össz. 
Osli-
Hany 

Nyirkai-
Hany 

Kónyi-
tó 

Rábca 
vízr. 

1. nyári lúd (Anser anser) 208 970 36 450 170 137 2 330 53 

2. tőkés réce (Anas platyrhynchos) 104 435 40 072 57 906 4 173 2 284 

3. nagy lilik (Anser albifrons) 42 952 2 490 37 742 2 700 20 

4. szárcsa (Fulica atra) 25 480 24 156 704 607 13 

5. dankasirály (Larus ridibundus) 25 087 16 083 8 898 106 0 

6. bütykös hattyú (Cygnus olor) 20 395 12 794 4 644 578 2 379 

7. nagy kócsag (Ardea alba) 13 619 8 621 4 062 589 347 

8. csörgő réce (Anas crecca) 12 542 7 302 4 319 723 198 

9. nagy kárókatona (Phalacrocorax 
carbo) 

12 249 6 973 4 750 206 320 

10. kendermagos réce (Mareca 
strepera) 

12 190 7 154 4 893 131 12 

11. szürke gém (Ardea cinerea) 7 083 3 746 2 613 398 326 

12. kis kárókatona (Microcarbo  
pygmeus) 

6 142 5 024 997 60 61 

13. bíbic (Vanellus vanellus) 4 023 606 3 180 237 0 

14. kanalasgém(Platalea leucorodia) 2 817 1 502 1 315 0 0 

15. kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis) 2 730 1 901 137 162 530 

16. füstös cankó (Tringa erythropus) 2 707 932 1 768 7 0 

17. réti cankó (Tringa glareola) 2 454 1 720 678 56 0 

18. üstökösréce (Netta rufina) 2 206 2 041 164 1 0 

19. pajzsoscankó (Philomachus 
pugnax) 

2 082 1 213 867 2 0 

20. böjti réce (Spatula querquedula) 1 753 1 354 248 151 0 

21. fütyölő réce (Mareca penelope) 1 719 1 390 266 52 11 

22. búbos vöcsök (Podiceps cristatus) 1 688 1 428 191 63 6 

23. kis kócsag (Egretta garzetta) 1 674 1 446 223 0 5 

24. gólyatöcs (Himantopus 
himantopus) 

1 616 1 396 204 16 0 

25. barátréce (Aythya ferina) 1 528 1 390 59 57 22 

26. kanalas réce (Spatula clypeata) 1 421 1 075 279 67 0 

27. bakcsó (Nycticorax nycticorax) 1 195 625 246 324 0 

28. cigányréce (Aythya nyroca) 975 716 94 124 41 

29. rétisas (Haliaeetus albicilla) 825 382 425 9 9 

30. sárszalonka (Gallinago gallinago) 733 310 377 46 0 

31. barna rétihéja (Circus aeruginosus) 728 197 274 256 1 

32. vízityúk (Gallinula chloropus) 577 402 56 23 96 

33. szürke cankó (Tringa nebularia)  382 260 119 3 0 

34. vörös gém (Ardea purpurea) 366 194 135 37 0 

35. küszvágó csér (Sterna hirundo) 355 116 233 6 0 
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S.sz Faj Össz. 
Osli-
Hany 

Nyirkai-
Hany 

Kónyi-
tó 

Rábca 
vízr. 

36. havasi partfutó (Calidris alpina) 315 124 190 1 0 

37. sárgalábú sirály (Larus michahellis) 295 6 288 1 0 

38. nagy goda (Limosa limosa) 266 5 261 0 0 

39. daru (Grus grus) 239 121 50 0 68 

40. guvat (Rallus aquaticus) 217 67 124 26 0 

41. piroslábú cankó (Tringa totanus) 217 59 145 13 0 

42. fekete gólya (Ciconia nigra) 203 179 22 2 0 

43. kormos szerkő (Chlidonias niger) 199 137 62 0 0 

44. billegetőcankó (Actitis hypoleucos) 187 148 23 16 0 

45. fattyúszerkő (Chlidonias hybrida) 177 122 55 0 0 

46. nyílfarkú réce (Anas acuta) 174 59 92 23 0 

47. kis lile (Charadrius dubius) 153 113 40 0 0 

48. erdei cankó (Tringa ochruros) 137 105 29 3 0 

49. sztyeppi sirály (Larus cachinnans) 109 9 100 0 0 

50. parlagi sas (Aquila heliaca) 107 92 13 0 2 

51. üstökösgém (Ardeola ralloides) 87 85 2 0 0 

52. törpegém (Ixobrychus minutus) 82 36 39 7 0 

53. kontyos réce (Aythya fuligula) 72 61 10 1 0 

54. viharsirály (Larus canus) 70 1 67 2 0 

55. kékes rétihéja (Circus cyaneus) 63 12 42 9 0 

56. gulipán (Recurvirostra avosetta) 58 0 58 0 0 

57. kabasólyom (Falco subbuteo) 54 26 25 3 0 

58. tavi cankó (Tringa stagnatilis) 43 43 0 0 0 

59. nagy póling (Numenius arquata) 29 3 26 0 0 

60. fekete sas (Clanga clanga) 24 18 6 0 0 

61. vándorsólyom (Falco peregrinus) 20 11 9 0 0 

62. tundralúd (Anser serrirostris) 19 5 14 0 0 

63. parti lile (Charadrius hiaticula) 13 13 0 0 0 

64. bölömbika (Botaurus stellaris) 12 7 2 1 2 

65. kerceréce (Bucephala clangula) 11 1 4 6 0 

66. feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis) 11 11 0 0 0 

67. kis vízicsibe (Porzana parva) 11 2 2 3 4 

68. ezüstlile (Pluvialis squatarola) 9 9 0 0 0 

69. apró partfutó (Calidris minuta) 8 3 5 0 0 

70. halászsas (Pandion haliaetus) 8 2 6 0 0 

71. bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) 8 0 8 0 0 

72. apácalúd (Branta leucopsis) 5 0 5 0 0 

73. sarlós partfutó (Calidris ferruginea) 5 1 4 0 0 

74. kis sirály (Hydrocoloeus minutus) 4 4 0 0 0 

75. pásztorgém (Bubulcus ibis) 3 3 0 0 0 

76. Temminck-partfutó (Calidris temminckii) 3 0 3 0 0 

77. énekes hattyú (Cygnus cygnus)  3 0 3 0 0 

78. kis sólyom (Falco columbarius) 3 0 3 0 0 

79. kis bukó (Mergus albellus) 3 0 3 0 0 

80. pettyes vízicsibe (Porzana porzana) 3 0 0 0 3 

81. kis lilik (Anser erythropus) 2 0 2 0 0 

82. fehér gólya (Ciconia ciconia) 2 1 0 1 0 

83. nagy bukó (Mergus merganser) 2 0 0 0 2 
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S.sz Faj Össz. 
Osli-
Hany 

Nyirkai-
Hany 

Kónyi-
tó 

Rábca 
vízr. 

84. lócsér (Hydroprogne  caspia) 2 1 1 0 0 

85. vörös ásólúd (Tadorna ferruginea) 2 0 2 0 0 

86. vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) 1 0 1 0 0 

87. fehérszárnyú szerkő (Chlidonias 
leucopterus) 

1 1 0 0 0 

88. kerecsensólyom (Falco cherrug) 1 1 0 0 0 

89. hering sirály (Larus fuscus) 1 0 1 0 0 

90. kis póling (Numenius phaeopus) 1 0 1 0 0 

91. aranylile (Pluvialis apricaria) 1 1 0 0 0 

92. hamvas rétihéja (Circus pygargus) 1 0 0 1 0 

 

Az adatok elemzése során évenként, heti bontásban összehasonlítottuk a 
három állóvíz (Osli-Hany, Nyirkai-Hany, Kónyi-tó) faj- és egyedszámait. Az 
összehasonlítás során az egyedszámokba nem számoltuk bele a vadlúd-fajok 
egyedeit, mivel a Hanság és a Fertő-táj, de nagy valószínűséggel még ennél is 
jóval nagyobb földrajzi egység (az egész Észak-Dunántúl), valamint a cseh- és 
morva halastavak jelentős és növekvő költőállománya egy nagyobb 
metapopulációt alkot (DICK et al. 1984), amely a nyár végi kóborláson és a 
vadlúdvonulás során előre kiszámíthatatlanul, de évről-évre változóan oszlik el 
az egyes élőhelyek között, így az akár több ezres példányszámmal megjelenő 
nyári lúd csapatok, majd a tízezres nagyságrendet elérő mennyiségben érkező 
nagy lilikek csapatai erősen torzítanák a Hanság vizes élőhelyein átvonuló-, 
telelő- és átnyaraló vízimadár állományok vizsgálni kívánt tér- és időbeli 
mintázatát. 

A három állóvíz (Osli-Hany, Nyirkai-Hany, Kónyi-tó) faj- és összesített 
egyedszámait heti bontásban, telelési időszakonként a 16-18. összehasonlító 
ábrákon mutatjuk be. A mintavételezések nagy részében az Osli-Hanyban voltak 
ezek az értékek a legmagasabbak, valamint a maximális értékeket is ez e terület 
adta mindkét változó tekintetében. Az egy mintavételezés során rögzített 
maximális fajszám 45, a maximális egyedszám 4670 példány volt az Osli-
Hanyban. Általában a fajszám és egyedszám tekintetében egyaránt megközelíti 
az Osli-Hanyt a Nyirkai-Hany, esetenként meg is haladja azt. A felmért 
egyedszámok alapján kijelenthető, hogy mindkét terület fontos szerepet tölt be 
az Észak-Dunántúl vízimadár–vonuló helyei között. A harmadik vizsgálati terület 
a Kónyi-tó a fajszám tekintetében is mindhárom rész vizsgálati időszakban 
elmaradt a másik két területtől, egyedszám tekintetében viszont egyes 
időszakokban nagyságrendekkel van itt kevesebb vízimadár. Ennek legfőbb oka 
valószínűsíthetően a kisebb kiterjedése, és a nyílt vízfelületek kisebb aránya a 
zárt nádashoz képest. A terület egy részének horgászvízként való hasznosítása 
miatti zavarás is erősen befolyásolhatja a faj- és egyedszámok alakulását. 
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16. ábra: A 2017/2018 évi időszak fenológiája a vizsgált állóvizeken  

Fig. 16:  Phenology of the period 2017/2018 in the surveyed standing waters 
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17. ábra: A 2018/2019 évi időszak fenológiája a vizsgált állóvizeken  

Fig. 17:  Phenology of the period 2018/2019 in the surveyed standing waters 
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18. ábra: A 2019/2020 évi időszak fenológiája a vizsgált állóvizeken  

Fig. 18:  Phenology of the period 2019/2020 in the surveyed standing waters 

Az Osli-Hany és a Nyirkai-Hany esetében rendelkezésre állnak heti 
rendszerességű vízállásadatok is, amelyeket összevetettünk a faj- és 
egyedszámokkal. Az egyedszámok változásait vizsgálva nem látható minden 
esetben egyértelmű összefüggés a vízszintek változásával. A fajszám és a vízszint 
változása között azonban mindkét terület esetében, az év nagy részében fordított 
arányosság figyelhető meg, tehát a relatív alacsony vízszintek mindkét területen 
változatosabb madárélőhelyek kialakulását eredményezték. 
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A vízszintadatok és a vonuló vízimadár állományok változásainak 
összefüggései fontos információkat szolgáltathatnak számunkra a hansági vizes 
élőhelyek ökológiai szempontú kezelési irányelveinek kialakításához. A tárgyi 
kutatási projekt keretében készült „Madártani kutatások a Hanságban” című 
záró kutatási jelentésben meg is fogalmaztuk az első tapasztalatok alapján 
összeállított ajánlásainkat ebben a témában. 

Az Osli-hanyi madár állományok és a vízszintek változásának 
összehasonlítása az 19-21. ábrákon, a Nyirkai-hanyi adatok a 22-24. ábrákon 
kerülnek szemléltetésre. 

 
 

 

19. ábra: A 2017–2018. évi vízállások összevetése a faj- és egyedszámokkal az Osli-
Hanyban  

Fig. 19:  Comparison of water levels 2017-2018 with the number of species and 
individuals in Osli-Hany 
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20. ábra: A 2018–2019. évi vízállások összevetése a faj- és egyedszámokkal az Osli-
Hanyban  

Fig. 20:  Comparison of water levels 2018-2019 with the number of species and 
individuals in Osli-Hany 
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21. ábra: A 2019–2020. évi vízállások összevetése a faj- és egyedszámokkal az Osli-Hanyban 
Fig. 21:  Comparison of water levels 2019-2020 with the number of species and 

individuals in Osli-Hany 
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22. ábra: A 2017–2018. évi vízállások összevetése a faj- és egyedszámokkal a Nyirkai-
Hanyban 

Fig. 22:  Comparison of water levels 2017–2018  with the number of species and 
individuals in Nyirkai-Hany 

 

 

112,2
112,3
112,4
112,5
112,6
112,7
112,8
112,9
113

0
5

10
15
20
25
30
35
40

14. 17. 20. 23. 26. 29. 32. 35. 38. 41. 44. 47. 50. 1. 4. 7. 10. 13.

ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr márc

2017/2018 - Nyirkai-Hany 

fajszám vízállás

112,2
112,3
112,4
112,5
112,6
112,7
112,8
112,9
113

0

500

1000

1500

2000

14. 17. 20. 23. 26. 29. 32. 35. 38. 41. 44. 47. 50. 1. 4. 7. 10. 13.

ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr márc

2017/2018 - Nyirkai-Hany

egyedszám vadludak nélkül vízállás



358 A Hanság vizes élőhelyein átvonuló-, telelő- és átnyaraló vízimadár 
közösségek tér- és időbeli mintázatának vizsgálata 

Rence 5. (2020) 

 
 

 

23. ábra: A 2018–2019. évi vízállások összevetése a faj- és egyedszámokkal a Nyirkai-
Hanyban 

Fig. 23:  Comparison of water levels 2018–2019  with the number of species and 
individuals in Nyirkai-Hany  
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24. ábra: A 2019–2020. évi vízállások összevetése a faj- és egyedszámokkal a Nyirkai-Hanyban 
Fig. 24:  Comparison of water levels 2019–2020  with the number of species and 

individuals in Nyirkai-Hany 
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A VIII-III. hónapok között, havi gyakorisággal végzett vadlúd szinkron 
számlálások alapján a vonuló, telelő vadlúdközösség faji összetételének 
változását az egyes vizsgálati időszakok között a 25. ábrán szemléltetjük. Az 
ábrán csak a Dunántúlon tömegesen megjelenő fajokat ábrázoltuk: nyári lúd 
(Anser anser) ANSANS, nagy lilik (Anser albifrons) ANSALB. Jelenleg ez a két faj 
közel 100%-át adja az átvonuló vadludaknak, azonban ez csak az ezredforduló 
után alakult ki, korábban a vetési lúd volt domináns faj, a nagy lilik pedig csupán 
a harmadik leggyakoribb, a mainál sokkal kisebb egyedszámban előforduló faj 
(PELLINGER & TATAI 2014).  

Az éves összesített egyedszámot tekintve egyértelműen a nyári lúd a 
domináns faj (25. ábra), a vizsgálati időszakban 59,5–88,2 % közé esett a telelési 
időszakonkénti aránya. A Hanságban és a közeli Fertő nádasaiban több száz 
párban költő nyári lúd a nyár végén és kora ősszel ezres nagyságrendű 
csapatokban gyülekezik elsősorban az elárasztásokon. Jelölt példányok 
megfigyelései alapján tudjuk, hogy akár többször élőhelyet válthatnak, ezek a 
madarak elsősorban Mekszikópuszta, a Fertőzug tavai, a Kis-Balaton és a 
Naszály-Tata közti halastavak között ingáznak. A nagy lilikek első példányai 
rendszerint október közepén jelennek meg (26. ábra), állományuk ezután gyorsan 
növekedik, túlhaladva a nyári lúdét, ami csak a költési időszak közeledtével kerül 
újra némi túlsúlyba. Hosszabb időtávon vizsgálva is jellemző, hogy a nagy lilik 
október és február között szintén kisebb ingadozásokkal, de nagy számban (5 
000–10 000 között) tartózkodik a vizsgálati területen. Az évtizedek óta végzett 
hazai monitoringszámlálások eredményeiből ismert, hogy tartósan hideg időjárás 
esetén, amikor az állóvizek befagynak, a vadludak elhagyják a Kárpát-medencét, 
a nyári ludak akár Észak-Afrikáig (DICK et al. 1991) eljutnak, a nagy lilikek pedig 
a fríz partvidékig vonulnak tovább. A klíma melegedése miatt azonban a vonulási 
útvonalak rövidülése figyelhető meg, a nyári lúdnál kimutatták ezt a közép-
európai (PODHRÁZSKÝ et al. 2017) és az atlanti vonulási útvonalon is (RAMO et al. 
2015). 

25. ábra: Vonuló, telelő 
vadlúdközösségek változásai az egyes 

vizsgálati időszakokban 

Fig. 25:  Changes in migrating and 
wintering wild goose communities in 

each survey part-period 

26. ábra: Vonuló, telelő 
vadlúdközösségek fenológiája a teljes 

vizsgálati időszakban 

Fig. 26:  Phenology of migrating and 
wintering  wild goose communities in 

the entire survey perio 
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A telelésre érkező nagy vadlúdcsapatokban rendszeresen előfordulnak nálunk 
ritka fajok egyedei, vagy kisebb csapatai. Az alacsony egyedszám nem feltétlenül 
függ össze az egyes fajok valós állományviszonyaival, sokkal inkább a Kárpát-
medencétől távol eső vonulási útvonalak és telelőhelyek határozzák azt meg. A 
több ezres, esetleg tízezres csapatokban megtalálni egy-egy vagy néhány, a 
ritkább fajok közé tartozó példányt nagyrészt szerencse kérdése és függ a 
megfigyelésre fordított időtől, ezért korábbi adatok alapján (PELLINGER & TATAI 

2014) biztosra vehető, hogy e fajok regisztrált előfordulásai (3. táblázat) 
alulreprezentálják valós előfordulási gyakoriságukat. 

3. táblázat:  Ritkán előforduló vadlúdfajok megfigyelései 
Table 3:  Sightings of rarely occurring wild goose species 

 apácalúd 
(Branta leucopsis) 

tundralúd 
(Anser serrirostris) 

vörösnyakú lúd 
(Branta ruficollis) 

2017-2018 2   

2018-2019  19 1 

2019-2020 2   

 

A Rábca vízrendszeren IX-III. hónapok között végzett havi rendszerességű 
vízimadár-számolások során a teljes vizsgálati időszak alatt 6-16 között változott 
a vízimadár-közösség fajszáma, összesen 24 fajt figyeltünk meg. A megfigyelt 
fajok egyedszámai a 2. táblázatban találhatók. A vízrendszerre legjellemzőbb 
fajok egyedszámait a 4. táblázatban kiemelve is megjelenítjük. 

4. táblázat:  A Rábca vízrendszeren leggyakoribb madárfajok fajok összesített 
egyedszámai a teljes vizsgálati időszakban 

Table 4:  Summed-up numbers of individuals for the most frequent bird species in the 
Rába water system for the entire survey period 

Faj Egyedszám 
bütykös hattyú (Cygnus olor) 2379 

tőkés réce (Anas platyrhynchos) 2284 

kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis) 530 

nagy kócsag (Egretta alba) 347 

szürke gém (Ardea cinerea) 326 

nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) 320 

 

Az ismert környezeti viszonyok (vízállás, időjárás) és a fajszám változása 
között nem találtunk szignifikáns összefüggést. 

Az egyedszámok változását összevetve az állóvizek adataival arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a vízimadár-közösség egyedszámának jelentős 
emelkedése akkor következik be a vízfolyásokon, amikor a hideg idő beálltával 
tartós jégborítás alakul ki az állóvizeken. A Rábca-vízrendszer 
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vízimadárközösségének hónapok közötti egyedszámváltozásait a 27. ábrán 
szemléltetjük. 

 

27. ábra: A Rábca-vízrendszer vízimadár-közösségének fenológiája 

Fig. 27:  Phenology of the waterbird community in the Rába water system 

Összefoglalás 

A Hanság vizes élőhelyein átvonuló-, telelő- és átnyaraló vízimadár 
állományok tér- és időbeli mintázatának vizsgálata céljából 2017. április – 2020. 
március között heti, illetve havi rendszerességű vízimadár-felmérések történtek.  

A teljes vizsgálati időszak alatt 120 madárfaj 621 034 példányának 
előfordulási adata került rögzítésre.  

Az adatok elemzése során évenként, heti bontásban összehasonlítottuk a 
három állóvíz (Osli-Hany, Nyirkai-Hany, Kónyi-tó) faj- és egyedszámait. Az 
összehasonlítás során az egyedszámokba nem számoltuk bele a vadlúdfajok 
egyedeit. A mintavételezések nagy részében az Osli-Hany produkálta a 
legnagyobb faj- és egyedszámokat és a maximális értékeket is ez e terület adta 
mindkét változó tekintetében. Az egy mintavételezés során számba vett 
maximális fajszám 45, a maximális egyedszám 4670 példány volt. Az Osli-Hany 
és a Nyirkai-Hany esetében rendelkezésre álltak heti rendszerességű vízállás 
adatok is. Ezeket összevetve a faj- és egyedszámokkal, utóbbinál nem találtunk 
egyértelmű összefüggést. A fajszám és a vízszint változása között azonban 
mindkét terület esetében, az év nagy részében fordított arányosság figyelhető 
meg, tehát a relatív alacsony vízszint mindkét területen változatosabb 
madárélőhelyek kialakulását eredményezi. 

A VIII-III. hónapok között, havi gyakorisággal végzett vadlúd-
szinkronszámlálások során a teljes vizsgálati időszak alatt 5 vadlúdfaj, összesen 
76 433 példányát figyeltük meg. Az adatok értékelése során elemeztük a 
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vadlúdközösségek faji összetételének változását az egyes vizsgálati időszakok 
között, valamint a nyári lúd (Anser anser) és a nagy lilik (Anser albifrons) egész 
vizsgálati időszakban (2017–2020) összesített állománymennyiségének évszakon 
belüli megoszlását. A két domináns vadlúdfaj mennyiségének vizsgálati területen 
tapasztalt időbeli eloszlása a vonulási, telelési időszakban az egyéb Kárpát-
medencei vadlúd élőhelyekhez hasonló képet mutatott. 

A Rábca vízrendszeren összesen 24 fajt figyeltünk meg a vizsgálati 
időszakban. A vízimadár-közösség egyedszámának jelentős emelkedése akkor 
következik be a vízfolyásokon, amikor a hideg idő beálltával tartós jégborítás 
alakul ki az állóvizeken. 

Zusammenfassung 

Im Zuge der Untersuchung des räumlichen und zeitlichen Musters von 
Wasservogelpopulationen die durch den Hanság ziehen oder dort überwintern 
oder übersommern wurden wöchentliche bzw. monatliche Erhebungen der 
Wasservögel durchgeführt.  In der gesamten Untersuchungsperiode wurden 
insgesamt 621 034 Aufzeichnungen von 120 Vogelarten gemacht.  

Bei der Datenanalyse wurden jährlich im Wochentakt Arten- und 
Individuenzahlen der drei Stillgewässer (Osli-Hany, Nyirkai-Hany, Kónyi-tó) 
verglichen. Beim Vergleich wurden die Individuen der Gänsearten nicht 
hinzugezählt. In der Großzahl der Probenahmen produzierte das Gebiet Osli-
Hany die höchste Zahl an Arten und Individuen, mit den Maximalwerten für 
beide Variablen ebenfalls von hier. Die maximale Artenzahl je Probenahme war 
45, die maximale Individuenzahl 4670 Exemplare. Im Fall des Osli-Hany und des 
Nyirkai-Hany stehen Wasserstanddaten von allen Wochen ebenfalls zur 
Verfügung. Beim Vergleich dieser mit den Arten- und Individuenzahlen wurde 
im Fall des letzteren kein eindeutiger Zusammenhang festgestellt. Allerdings 
ergab sich zwischen der Artenzahl und der Veränderung des Wasserstands in 
beiden Gebieten, für das meiste Teil des Jahres eine reziproke Proportionalität, 
also führte der relativ niedrige Wasserstand   in beiden Gebieten zu 
abwechslungsreicheren Vogellebensräumen. 

In der Periode August bis März wurden monatlich Synchronzählungen der 
Wildgänse durchgeführt, wobei in der gesamten Untersuchungsperiode 
insgesamt 76 433 Individuen von 4 Wildgansarten beobachtet wurden. Bei der 
Auswertung der Daten wurde die Veränderung der Artenzusammensetzung von 
Wildgansgemeinschaften zwischen den einzelnen Untersuchungsperioden 
erhoben und im Fall der Graugans (Anser anser) und der Blässgans (Anser 
albifrons) eine Verteilung der Populationsmengen innerhalb der jeweiligen 
Jahreszeit während der gesamten Untersuchungsperiode (2017-2020). Die 
zeitliche Verteilung in der Anzahl der zwei dominanten Wildgansarten im 
Untersuchungsgebiet entsprach ungefähr dem Muster anderer 
Wildganslebensräume im Karpatenbecken. 
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