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Vízimadarak vonulásának kutatása egyedi 
jelölésekkel Mekszikópusztán 
Research on the migration pattern of waterbirds, using individual banding, 
in Mekszikópuszta 

Forschung des Zugverhaltens von Wasservögeln in Mekszikópuszta mit 
individueller Markierung 

PELLINGER ATTILA1 & HADARICS TIBOR2 

Abstract 

The success of surveys on bird migration, being already a 110 year old 
tradition has been increased largely by applying color rings decodable with a 
telescope. This was especially the case with waterbirds, having been captured in 
low numbers due to technical difficulties earlier. The widespread use of 
transmitters, enabling almost a real-time tracking of individuals, will have similar 
or even bigger impact in the future, the results of this being already detectable. 

Within the project Vogelwarte Madárvárta 2 we captured waterbirds in 
Mekszikópuszta with the help of fish-traps in the period 2016-2019 and 
conducted regular field observations to gain the most possible data about 
individually marked waterbirds. In this period we ringed 7559 individuals of 
51 bird species during the autumn migration, and gained recovery data about 
36 species. A part of these was local recapture or sighting. However, a large 
number of recoveries originated from other wetlands both in Hungary and 
abroad. The greatest part of those were sightings, in the case of waterfowl also 
notifications of rings from shot birds. In present summary data of 9 species have 
been processed from the survey period where a relevant quantity of information 
could be gained from the recoveries. Individual marking is being continued and 
recovery data about already marked birds are also arriving continuously, 
therefore a further gain in our knowledge about waterbird migration can be 
expected. 

Bevezetés 

A madárgyűrűzés immár több mint százéves múltra tekinthet vissza, és 
Magyarország az elsők között kezdte meg a madárjelöléseket. Legnagyobb 
tömegben az énekesmadarak (Passeriformes) gyűrűzése folyik, amelyeket 
jellemzően nádasokban és bokorsávokban, függönyhálókkal fognak be. Bár 
ezeket az eszközöket alkalmazzák vízimadarak esetében is, használatuk a gyakori 

 
1 Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 9435 Sarród, Rév, Kócsagvár, E-mail: pellinger.attila@fhnp.hu 
2 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Soproni Helyi Csoport 
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sérülések miatt fokozott körültekintést igényel (SIMON & VARGA 2000). Az utóbbi 
tíz évben rohamosan elterjedtek azok az egyedi jelölési módszerek, amelyek a 
madarak újbóli befogása nélkül is lehetővé teszik egyedi azonosításukat, ez 
számos faj esetében finomítja, vagy többé-kevésbé pontosítja, esetleg alapjaiban 
rajzolja át a korábban gyűjtött adatokból kialakított képet (CSÖRGŐ et al. 2009). 
A kedvező tapasztalatok alapján ma már számos madárfajon alkalmazunk színes, 
távcsővel is leolvasható jelöléseket, ami jelentősen megnöveli a visszajelentések 
arányát. A projekt egyik célkitűzése a Fertő menti élőhely-rekonstrukción 
vízimadarak – récefélék (Anatidae) és partimadarak (Charadriiformes) –
gyűrűzése (bizonyos fajok esetében a távcsöves leolvasást is lehetővé tévő színes 
gyűrűkkel), a jelölt madarak nyomon követése, illetve az általunk és másutt jelölt 
madarak visszafogásai és színes gyűrűs leolvasásai révén azok vonuló- és 
telelőhelyeinek, illetve fészkelőterületeinek felderítése. A madarak 
vonuláskutatásán túl a madárgyűrűzés a madarak élőhelyhasználatának 
vizsgálatához is segítséget nyújthat. 

Anyag és módszer 

A gyűrűzéshez a madarakat az e fajok befogásához kifejlesztett varsákkal 
fogtuk be (PELLINGER 2018). A fogóeszközök telepítését (1. ábra), szükség szerinti 
áttelepítését és ellenőrzését rendszeresen (naponta többször, a fogóeszköz 
használatához meghatározott protokoll szerint), a lehető legnagyobb 
gondossággal végeztük. A fogott madarakat egyesével vászonzsákba tettük 
(2. ábra) és a gyűrűzés helyére vittük, ahol azokat a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület Gyűrűző és Vonuláskutató Szakosztálya, illetve a 
Madárgyűrűzési Központ által összeállított és kiadott szakmai és etikai 
szabályok szerint elsődleges jelölésként egyedi fém (ornitológiai) gyűrűkkel 
jelöltük meg. Egyes fajok esetében a nagyobb megkerülési valószínűség 
érdekében színes jelölést is alkalmaztunk (3. ábra), e fajok a projektben eredetileg 
a réti cankó (Tringa glareola) (4. ábra), a havasi partfutó (Calidris alpina) 
(5. ábra), a dankasirály (Chroicocephalus ridibundus) és a tőkés réce (Anas 
platyrhynchos) voltak. 2019-től újabb partimadárfajokra szereztünk be színes 
kódokat és gyűrűket, ezek a fajok a következők: gólyatöcs (Himantopus 
himantopus), gulipán (Recurvirostra avosetta), kis lile (Charadrius dubius), parti 
lile (Ch. hiaticula), széki lile (Ch. alexandrinus), bíbic (Vanellus vanellus), apró 
partfutó (Calidris minuta), Temminck-partfutó (C. temminckii), sarlós partfutó 
(C. ferruginea), pajzsoscankó (C. pugnax), füstös cankó (Tringa erythropus), 
piroslábú cankó (T. totanus), szürke cankó (T. nebularia), erdei cankó 
(T. ochropus) és billegetőcankó (Actitis hypoleucos). A befogott madarak szokásos 
biometriai adatait egységes módszerek szerint vettük fel, az adatokat a 
gyűrűzőnaplóban, illetve a Magyar Madárgyűrűző Központ által üzemeltetett 
Tringa elnevezésű online rendszerben (http://tringa.mme.hu) rögzítettük, 
lehetőség szerint a befogásokkal párhuzamosan, mivel az első visszajelentések 
már néhány nappal a gyűrűzések megkezdését követően megérkezhetnek. A 
színes jelöléssel ellátott madarakat elengedésük előtt egyesével lefényképeztük, 
ami segíthet a másutt – pl. rossz minőségű képen – lefotózott madarak 
egyértelmű beazonosításában. A madarak befogása, gyűrűzése és elengedése 
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során a természet- és állatvédelmi előírásokat szigorúan betartottuk, 
megpróbáltuk kizárni annak lehetőségét, hogy a madarak a procedúra során 
sérüljenek. A fogási eredmények növelése érdekében műanyagból készült 
csalimadarakat helyeztünk ki a varsák közé, és időnként hívóhangokat is 
használtunk. Alkalmanként – amikor a körülmények ezt lehetővé tették – 
használtunk függönyhálókat is olyan fajok fogásához (pl. sirályfélék), amelyek 
varsákkal nehezen kerülnek kézre. 

A jelölt madarak terepi leolvasását Mekszikópusztán több előre kialakított 
megfigyelőhely, megfigyelőtorony segíti. A sikeres leolvasásokhoz a kellően erős 
nagyítású távcsövek mellett sok terepi munkaóra szükséges. A jelölt madarak 
bejelentése és az adatok visszaküldése ma már kizárólag interneten történik, ami 
nagyon gyors adatcserét tesz lehetővé. 

Őszi vízimadár-gyűrűzés 

2016 őszén július 27. és október 18. között, 2017 őszén július 31. és november 
2. között, 2018-ban július 11. és október 22. között, 2019-ben pedig július 23. és 
október 23. között folytattunk vízimadár-gyűrűzést a mekszikópusztai Borsodi-
dűlőben. Ezekben az években a Borsodi-dűlő délkeleti és északkeleti részére 
helyeztünk ki 50 db varsát több sorban, azokat a vízszint változásához igazodva 
rendszeresen átrendeztük, hogy mindig optimális helyzetben legyenek a 
partvonalhoz képest. 

Tavaszi vízimadár-gyűrűzés 

2019 tavaszán egy rövid ideig (március 23. – április 3.) végeztünk vízimadár-
gyűrűzést a fertőújlaki Borsodi-dűlőben. Mintegy kísérleti céllal tettük ezt, a 
korábbi években ebben az időszakban nem nagyon jelöltünk vízimadarakat. A 
Borsodi-dűlő délkeleti részére helyeztünk ki 20 db varsát négy sorban, ugyanúgy, 
ahogyan azt a nyári, őszi gyűrűzések során is szoktuk. Hosszabb időszakra azért 
nem hagytuk kint a varsákat, mert nem akartuk a területen esetleg fészkelő 
madarakat zavarni, illetve április elején a nyári ludak (Anser anser) előhozzák 
fiókáikat, és egyik korábbi év tapasztalatai alapján a fiókák nagy számban 
mennek bele a varsába, márpedig a kis fiókák befogása nem lehet célunk 
(tekintve, hogy ekkor még nem lehet meggyűrűzni őket). 

A 12 nap alatt hat madárfaj 37 egyedét fogtuk be és jelöltük meg gyűrűvel. 
Legnagyobb számban piroslábú cankót fogtunk. Valamennyi befogott partimadár 
– öt kis lile, 16 piroslábú cankó, egy réti cankó és hat hím pajzsoscankó – színes 
gyűrűt is kapott. 
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1. ábra: Varsarendszer Mekszikópusztán 

Fig. 1:  Trap system in Mekszikópuszta 

Fotó: Pellinger Attila 

 
2. ábra: Varsa ellenőrzése 

Fig. 2:  Trap control 

Fotó: Pellinger Attila 
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3. ábra: Egyes partimadárfajok színes gyűrűzésének sémája 

Fig. 3:  Color ringing scheme of certain shorebirds 

4. ábra: Réti cankó (Tringa glareola) 
gyűrűzése Mekszikópusztán 

Fig. 4:  Ringing of a wood sandpiper 
(Tringa glareola) at Mekszikópuszta 

Fotó: Hadarics Tibor

5. ábra: Mekszikópusztán jelölt havasi 
partfutó (Calidris alpina), Torrevieja, 

Spanyolország 
Fig. 5:  A dunlin (Calidris alpina) marked 

at Mekszikópuszta, Torrevieja, Spain 

Fotó: Sergio Arroyo Morcillo
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Eredmények 

Az őszi időszakban 2016–2019 között végzett gyűrűzések összesített 
eredményeit az 1. táblázatban foglaltuk össze. A négy év során – csak a 
vízimadarakat és a varsákban rajtuk kívül még szokásos billegetőféléket 
(Motacillidae) számolva – 51 madárfaj 7559 egyedét fogtuk be és gyűrűztük meg, 
közülük jelentős számú példányt színes gyűrűvel is jelöltünk a távcsővel való 
leolvashatóság érdekében. Legnagyobb számban csörgő récét (Anas crecca) (1502 
pld.), havasi partfutót (1179 pld.), réti cankót (1160 pld.), sárszalonkát (Gallinago 
gallinago) (991 pld.), billegetőcankót (323 pld.), kis lilét (251 pld.) és pajzsoscankót 
(244 pld.) fogtunk és jelöltünk. A varsák a vízimadarak mellett a vízparton ebben 
az időszakban nagy számban gyülekező billegetőféléket is fogják, baráz-
dabillegetőt (Motacilla alba) 657 pld.-t, sárga billegetőt (M. flava) 526 pld.-t 
gyűrűztünk, más énekesmadarak, elsősorban nádiposzáták (Acrocephalus spp.) 
mellett. 

1. táblázat:  A vizsgált időszakban (2016–2019) gyűrűzött és visszafogott vízimadarak 
Mekszikópusztán 

Table 1:  Waterbirds ringed and recaptured at Mekszikópuszta in the survey period 
(2016-2019) 

Faj 2016 2017 2018 2019 ÖSSZ 

Magyar név Latin név 
07.27. - 
10.18. 

07.31. - 
11.02. 

07.11. - 
10.22. 

07.23. - 
10.23. 

2016-2019 

GY FV GY FV GY FV GY FV GY FV 

Nyári lúd Anser anser   2  2    4  

Nagy lilik Anser albifrons   1  2    3  

Nílusi lúd Alopochen aegyptiaca   1      1  

Bütykös ásólúd Tadorna tadorna   1 1 1  19 16 21 17 

Böjti réce Spatula querquedula   66 3 55 8 38 4 159 15 

Kanalas réce Spatula clypeata   9  9  2  20  

Tőkés réce Anas platyrhynchos   26 2 24 1 2  52 3 

Nyílfarkú réce Anas acuta   1    1  2  

Csörgő réce Anas crecca 61  526 14 318 3 597 23 1502 40 

Guvat Rallus aquaticus   1      1  

Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis     5    5  

Gólyatöcs 
Himantopus 
himantopus 

   1   3  3 1 

Gulipán 
Recurvirostra 
avosetta 

  1  10  18 1 29 1 

Bíbic Vanellus vanellus   5    9  14  

Aranylile Pluvialis apricaria   1      1  

Ezüstlile Pluvialis squatarola 1        1  

Parti lile Charadrius hiaticula   3  31 4 16 1 50 5 

Kis lile Charadrius dubius   15 3 96 10 140 20 251 33 

Széki lile 
Charadrius 
alexandrinus 

    2  1  3  

Kis goda Limosa lapponica   2 4     2 4 

Kőforgató Arenaria interpres   1  2  9  12  

Sarki partfutó Calidris canutus   1  3  2 2 6 2 
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Faj 2016 2017 2018 2019 ÖSSZ 

Magyar név Latin név 
07.27. - 
10.18. 

07.31. - 
11.02. 

07.11. - 
10.22. 

07.23. - 
10.23. 

2016-2019 

GY FV GY FV GY FV GY FV GY FV 

Pajzsoscankó Calidris pugnax 6  75 8 106 7 57  244 15 

Sárjáró Calidris falcinellus     1  2  3  

Sarlós partfutó Calidris ferruginea 3 1 26 7 20 5 11  60 13 

Temminck-partfutó Calidris temminckii   4  6 1 9  19 1 

Fenyérfutó Calidris alba   1  5    6  

Havasi partfutó Calidris alpina 199 56 90 12 336 59 554 123 1179 250 

Apró partfutó Calidris minuta 2  12  20 4 11 1 45 5 

Vándorpartfutó Calidris melanotos     1    1  

Kis sárszalonka 
Lymnocryptes 
minimus 

1    2  1  4 0 

Sárszalonka Gallinago gallinago 15 1 245 48 527 135 204 11 991 195 

Vékonycsőrű 
víztaposó 

Phalaropus lobatus     3  2  5  

Billegetőcankó Actitis hypoleucos 2  93 22 137  91 17 323 39 

Erdei cankó Tringa ochropus   1  8  4  13 0 

Piroslábú cankó Tringa totanus   9 1 14 1 41 8 64 10 

Tavi cankó Tringa stagnatilis   1    6  7 0 

Réti cankó Tringa glareola   92 3 452 37 616 46 1160 86 

Füstös cankó Tringa erythropus   5 1 3  1 1 9 2 

Szürke cankó Tringa nebularia     3    3  

Dankasirály 
Chroicocephalus 
ridibundus 

  19 1 6  8  33 1 

Kis sirály 
Hydrocoloeus 
minutus 

    1    1  

Sárgalábú sirály Larus michahellis     18  3  21  

Küszvágó csér Sterna hirundo       2 1 2 1 

Kormos szerkő Chlidonias niger     3    3  

 ÖSSZESEN 290 58 1336 131 2232 275 2480 275 6338 739 

Sárga billegető Motacilla flava 4  213 4 158 4 151 3 526 11 

Hegyi billegető Motacilla cinerea   1      1  

Barázdabillegető Motacilla alba 30  149 23 261 18 217 14 657 55 

Réti pityer Anthus pratensis 9        9  

Rozsdástorkú pityer Anthus cervinus 1    2  2  5  

Havasi pityer Anthus spinoletta 1  5  16 1   22 1 

Parti pityer Anthus petrosus 1        1  

 ÖSSZESEN 46 0 368 27 437 23 370 17 1221 67 

Gyűrűzött vízi- és partimadarak megkerülései 

A továbbiakban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt 
időszakában a Fertő–Hanság Nemzeti Park mekszikópusztai élőhely-
rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 2020. március 31. között 
jelölt madarak közül a természetvédelmi szempontból jelentős megkerüléseket 
adó fajokat (2020. április 30-ig), illetve a projekt időszakában (2016. június 1. – 
2020. április 30.) a Fertő környékén megkerült (kézre került, visszafogott vagy 
leolvasott) madarak adatait. A térképeken csak az 5 km-nél távolabbi 
megkerüléseket ábrázoltuk, az ettől kisebb távolságban megkerülteket helyi 
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megkerülésnek tekintjük. Fajonként külön táblázatban értékeljük a vizsgált 
időszak eredményeit az eddig Magyarországon történt jelölésekhez viszonyítva. 
A gyűrűzött madarak száma egyes fajok esetében magasabb lehet, mint az őszi 
vízimadár-gyűrűzés összesített eredményeit bemutató táblázatban, mert itt 
nemcsak a vonulási időszakokban varsával fogott, hanem a projekt teljes 
időtartama alatt gyűrűzött madarak összes mennyisége szerepel. 

Böjti réce (Spatula querquedula) 

Gyűrűzés (2016–2020) Megkerülés (2016–2020) 

Magyarország 
% 

Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. 
színes 

is 
pld. 
(%) 

eset 
pld. 
(%) 

eset 

175 95% 166 – 3 (2%) 3 – – 

Egy 2017. augusztus 12-én, a Fertőn öreg hímként jelölt böjti récét (SA00622) 
2018. május 6-án Oroszországban, 3334 km-re a jelölés helyétől találtak meg 
(valószínűleg lelőtték). Egy másik, 2017. szeptember 1-jén jelölt öreg gácsért 
(SA00512) 2020. február 15-én Afrikában, a szenegáli Saint Louis közelében lőttek 
le, 4633 km-re a fertői jelölés helyétől. Egy 2019. augusztus 2-án általunk 
jeladózott öreg tojó böjti récét (SA01502) 105 nappal a gyűrűzés után, 2019. 
november 15-én Szicíliában (Grisi) lőttek le (távolság 1126 km) (6. ábra). 

Idegen gyűrűzésű egyed a Fertőnél a tárgyalt időszakban nem került meg. 

 

6. ábra: A Mekszikópusztán jelölt böjti récék (Spatula querquedula) 5 km-nél távolabbi 
megkerülési helyei (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési helyeket kék 

háromszögek jelzik) 
Fig. 6:  Recovery sites of garganeys (Spatula querquedula) marked in 

Mekszikópuszta further than 5 km from the ringing site (ringing sites are marked 
with a red dot, recovery sites with a blue triangle) 
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Csörgő réce (Anas crecca) 

Gyűrűzés (2016–2020) Megkerülés (2016–2020) 

Magyarország % Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is 

pld. 
(%) 

eset pld. 
(%) 

eset 

1542 97% 1502 – 42 (3%) 42 – – 

 

A meggyűrűzött csörgő récék közül 42-t lőttek le, valamennyit külföldön. 40 
pld. a szeptembertől januárig tartó őszi és téli időszakban került puskavégre, 24 
Olaszországban, 14 Franciaországban, egy-egy pedig Ausztriában és 
Szlovéniában (7. ábra). Egy 2016. október 3-án általunk fiatal hímként jelölt 
madarat (SA00142) a következő év tavaszán, 2017. április 10-én Oroszországban 
lőttek le, 1807 km-re a gyűrűzés helyétől. 2018 őszén egy kazahsztáni 
újságcikkből értesültünk, hogy egy magyar gyűrűs récét lőttek Kazahsztánban. 
Egy ottani kapcsolatokkal rendelkező munkatársunk segítségével sikerült 
kideríteni az elejtés helyét és idejét, illetve a madár gyűrűszámát (SA00971). Ez 
egy általunk 2017. október 22-én jelölt hím csörgő réce volt, amelyet 2018. 
szeptember 2-án lőttek le Észak-Kazahsztánban, 3167 km-re a jelölés helyétől 
(eddig ez a legtávolabb megkerült magyar gyűrűs csörgő réce). 

 

 

7. ábra: A Mekszikópusztán jelölt csörgő récék (Anas crecca) 5 km-nél távolabbi 
megkerülési helyei (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési helyeket kék 

háromszögek jelzik) 

Fig. 7:  Recovery sites of common teals (Anas crecca) marked in Mekszikópuszta 
further than 5 km from the ringing site (ringing sites are marked with a red dot, 

recovery sites with a blue triangle) 
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Feltűnő a 7. ábrán bemutatott megkerülések földrajzi eloszlásának 
aszimmetriája: amíg nyugati és délnyugati irányból (telelőhelyek) számos 
megkerüléssel rendelkezünk, kelet felől, vagyis a fészkelőterületekről csak elvétve 
kerülnek elő jelölt madarak, holott a vadászati nyomás ott aligha kisebb. 
Időközben GIUNCHI et al. (2018) által Olaszország különböző régióiban jeladózott 
csörgő récék vonulási mintázatából az derült ki, hogy nagyon nagy arányban a 
Kárpát-medencét, azon belül a Fertőt is érintik a tavaszi vonuláson, majd 
hatalmas területen szóródnak szét Oroszországban a költőhelyeken. 

Idegen gyűrűzésű egyed a Fertőnél a tárgyalt időszakban nem került meg. 

Gulipán (Recurvirostra avosetta) 

Gyűrűzés (2016–2020) Megkerülés (2016–2020) 

Magyarország 
% 

Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. 
színes 

is 
pld. 
(%) 

eset pld. (%) eset 

113 42% 48 48 – – 7 (15%) 15 

 

 
8. ábra: A Mekszikópusztán jelölt gulipánok (Recurvirostra avosetta) 5 km-nél 

távolabbi megkerülési helyei (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési helyeket kék 
háromszögek jelzik) 

Fig. 8:  Recovery sites of avocets (Recurvirostra avosetta) marked in Mekszikópuszta  
further than 5 km from the ringing site (ringing sites are marked with a red dot, 

recovery sites with a blue triangle) 
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Egy 2018. szeptember 18-án a Borsodi-dűlőben jelölt fiatal madarat (:JK7) 
2019. november 23-án a szegedi Fehér-tavon (290 km) figyeltek meg. Egy 2018. 
szeptember 24-én általunk gyűrűzött öreg madarat (:JK9) 2018. október 9-én a 
Pákozdi-halastavakon (139 km) fényképeztek le, október 27-én és 29-én viszont 
ismét a Borsodi-dűlőben láttuk, 2019. szeptember 14-én a Fertőzugban, 2020 
áprilisának elején pedig megint a Borsodi-dűlőben került szem elé. Két 2019 
augusztusában általuk jelölt madarat (:JL5 és :JL7) még ugyanezen év szeptember 
30-án a tömörkényi Csaj-tavon (274 km) láttak. Egy 2018. június 5-én a Borsodi-
dűlőben fészkelő, öreg tojóként jelölt gulipánt (J05) ugyanazon év július 20. és 
szeptember 15. között többször láttak Hollandiában (Fiemel), 930 km-re a 
gyűrűzés helyétől, 2019. április 13-án pedig újra a Borsodi-dűlőben került szem 
elé (ez a madár az első Hollandiában megkerült magyar gyűrűs gulipán). Egy 
2017. június 27-én a Borsodi-dűlőben fiókaként gyűrűzött madarat (J12) 2020. 
április 28-án Hollandiában (Werkendam) figyeltek meg, 974 km-re a gyűrűzés 
helyétől. Egy 2019. augusztus 10-én a Borsodi-dűlőben fiatal madárként jelölt 
gulipánt (:JL4) a dél-spanyolországi Doñana Nemzeti Parkban figyeltek meg 2020. 
március 8-án, 2228 km-re Fertőtől (8. ábra). 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 
31. között) a Fertő környékén 44 különböző (ebből 36 korábban ugyanitt jelölt) 
gulipán színes lábgyűrűjét olvastuk le, összesen 261 alkalommal. Ezeknek a 
madaraknak összesen 382 megkerülése ismert szerte Európából. A Fertő 
környékén jelölteken kívül három másik Magyarországon gyűrűzött madarat, 
valamint három Franciaországban, illetve egy-egy Lengyelországban és 
Szlovéniában jelölt madarat olvastunk le. A Magyarországon jelöltek közül egy 
madár (JJ4) adatait kell kiemelni: ezt 2018. június 30-án gyűrűzték fiókaként a 
sárkeresztúri Sárkány-tavon, még annak az évnek az augusztusában 
megfigyelték Szlovéniában (Ptuj), majd 2019. augusztus 16-án és 22-én a 
fertőújlaki Borsodi-dűlőben láttuk.Egy 2011. június 3-án Franciaország nyugati 
részén (Séné) fiókaként, színesgyűrű-kombinációval jelölt gulipánt láttunk 2017. 
augusztus 5-én a Borsodi-dűlőben (1640 km), a madarat korábban a gyűrűzés 
helye környékén több helyen, 2016 áprilisában pedig Lengyelországban is 
megfigyelték, 2017 őszén és 2017/2018 telén ismét a franciaországi gyűrűzési hely 
környékén került többször szem elé, 2018 júliusában pedig megint több 
alkalommal láttuk a Nyéki szálláson. Egy 2014. június 4-én Franciaországban 
ugyanott fiókaként jelölt madarat 2018. június 8-án láttunk a Borsodi-dűlőben 
(1446 km), majd ez a madár 2019 májusában a Hór-völgyi-víztárolón és 
Jászberény mellett is feltűnt, 2019. július 14-én megint a Borsodi-dűlőben láttuk, 
és ugyanitt figyeltük meg kétszer 2020 áprilisában is. A harmadik francia gyűrűs 
madarat (A65) 2013. július 19-én jelölték Dél-Franciaországban (Hyéres) és 2018. 
szeptember 1-jén és 4-én láttuk a Borsodi-dűlőben (979 km). Egy 2012. június 11-
én Lengyelországban (Borówko) fiókaként gyűrűzött madarat (X07) 2013 nyarán 
már kétszer megfigyeltük a fertőújlaki élőhely-rekonstrukción (531–533 km), 
2015. április 17-én Ukrajna déli részén (Koblevo) látták, 2017-ben, 2018-ban, 2019-
ben és 2020-ban is ismét többször szem elé került a fertőújlaki Borsodi-dűlőben. 
Egy 2013. június 18-án Szlovéniában (Secovlje) fiókaként gyűrűzött gulipánt 
(SLCP) 2018. április 4-én láttunk a fertőújlaki Borsodi-dűlőben, 347 km-re a 
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gyűrűzés helyétől (ennek a madárnak érdekes módon semmilyen más 
megfigyelése nem ismert). 2019-ben és 2020-ban többször láttunk egy fehér (vagy 
kifakult sárga) gyűrűs gulipánt (U05), amelynek a gyűrűzési adatait mind a mai 
napig nem sikerült kideríteni, de valószínűleg Spanyolországban jelölték 
(9. ábra). 

 

9. ábra: A Mekszikópusztán megkerült gulipánok (Recurvirostra avosetta) gyűrűzési és 
megkerülési helyei (a gyűrűzési helyeket piros pontok, a megkerülési helyeket kék 

háromszögek jelzik) 

Fig. 9:  Ringing and recovery sites of avocets (Recurvirostra avosetta) recovered at 
Mekszikópuszta (ringing sites are marked with a red dot, recovery sites with a blue 

triangle) 

Kis lile (Charadrius dubius) 

Gyűrűzés (2016–2020) Megkerülés (2016–2020) 

Magyarország 
% 

Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. 
színes 

is 
pld. 
(%) 

eset 
pld. 
(%) 

eset 

344 75% 258 258 6 (2%) 8 12 (5%) 16 

Egy 2017. augusztus 16-án a Borsodi-dűlőben jelölt fiatal madarat (LA) 2018. 
június 3-án Hollandiában (Castricum), a jelölési helyétől 1024 km-re fogtak 
vissza. Egy 2018. augusztus 2-án általunk fiatal madárként jelölt példányt (H1) 
2020. március 11-én Olaszországban (Castiglione Del Lago) figyeltek meg, 
632 km-re a gyűrűzés helyétől. Egy 2018. augusztus 16-án általunk fiatal 
madárként gyűrűzött példányt (L1) 2019. április 15-én Szlovéniában (Secovlje) 
láttak, 349 km-re a jelölés helyétől. Egy 2018. augusztus 19-én a Borsodi-dűlőben 
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jelölt fiatal kis lilét (3C) 2019. május 18-án Dániában (Hirtshals) figyeltek meg, 
1193 km-re a jelölés helyétől (ez a legtávolabb megkerült magyar gyűrűs kis lile 
a hazai adatbankban). Egy 2019. július 18-án általunk jelölt kis lilét (09) 2020. 
április 15-én és 16-án a Mórahalom melletti Nagy-Széksós-tónál fényképeztek le, 
287 km-re a Fertőtől. Egy 2019. július 30-án a Borsodi-dűlőben jelölt kis lilét 
augusztus 21-én a Hanságban, a 20 km-nyire fekvő Osli-Hanyban olvastak le 
(10. ábra). 

 
10. ábra: A Mekszikópusztán jelölt kis lilék (Charadrius dubius) 5 km-nél távolabbi 

megkerülési helyei (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési helyeket kék 
háromszögek jelzik) 

Fig. 10:  Recovery sites of little ringed plovers (Charadrius dubius) marked at 
Mekszikópuszta further than 5 km from the ringing site (ringing sites are marked 

with a red dot, recovery sites with a blue triangle) 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 
31. között) a Fertő környékén 34 különböző (ebből 28 korábban ugyanitt jelölt) 
kis lilét fogtunk vissza vagy figyeltünk meg, összesen 43 alkalommal. Ezeknek a 
madaraknak összesen 46 megkerülése ismert. Az általunk gyűrűzött madarakon 
kívül négy osztrák és egy cseh gyűrűs madarat fogtunk vissza, illetve egy 
Csehországban színesgyűrű-kombinációval jelölt madarat láttunk. Az osztrák 
gyűrűs madarak mindegyikét innen 11 km-re, Illmitz mellett gyűrűzték. Egy 2014. 
május 24-én Csehországban (Nakri) színesgyűrű-kombinációval jelölt kis lilét 
2017. július 6-án és 7-én láttunk a fertőújlaki Borsodi-dűlőben, 245 km-re a 
gyűrűzés helyétől. 2019. augusztus 17-én egy cseh gyűrűs fiatal (1y) kis lilét 
fogtunk, amelyet nem sokkal előtte, 2019. augusztus 9-én gyűrűzték innen 
122 km-re, Lednice mellett. A madár a visszafogáskor természetesen színes 
gyűrűt (T9) is kapott (11. ábra). 
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11. ábra: A Mekszikópusztán megkerült kis lilék (Charadrius dubius) gyűrűzési és 
megkerülési helyei (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési helyeket kék 

háromszögek jelzik) 

Fig. 11:  Ringing and recovery sites of little ringed plovers (Charadrius dubius) 
recovered at Mekszikópuszta (ringing sites are marked with a red dot, recovery sites 

with a blue triangle) 

Sarlós partfutó (Calidris ferruginea) 

Gyűrűzés (2016–2020) Megkerülés (2016–2020) 

Magyarország 
% 

Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. 
színes 

is 
pld. 
(%) 

eset pld. (%) eset 

91 66% 60 31 – – 4 (7%) 6 

Mind a négy megkerülés a színes jelölésű madarak közül került ki. Egy 2018. 
augusztus 26-án általunk jelölt fiatal madarat (C1) a hónap végéig többször 
látták a Fertőzugban (Zicksee). Egy 2018. augusztus 25-én a Borsodi-dűlőben 
fiatal (1y) madárként jelölt példányt (A4) 2018. szeptember 19-én, 25 nappal a 
gyűrűzés után, a Fertőtől 1051 km-re lévő dél-franciaországi Domaine de la 
Palissade közelében figyeltek meg. Egy 2019. szeptember 12-én általunk 
ugyancsak fiatalként (1y) jelölt madarat (7A) 14 nap múlva, 2019. szeptember 26-
án a Spanyolország északnyugati részén lévő Vigo közelében láttak, 2095 km-re 
a gyűrűzés helyétől. Egy 2018. szeptember 10-én a Borsodi-dűlőben gyűrűzött 
fiatal madár (C7) 2018. december 5-én Afrikában, Mauritánia partjain (Banc 
d’Arguin) került meg, 4302 km-re a jelölés helyétől (12. ábra). CSÖRGŐ & HALMOs 
(2000) tunéziai vizsgálatai alapján e megkerülések mindegyike olyan távolságból 
származik, amelyet a sarlós partfutók képesek akár egyhuzamban megtenni. 
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Idegen gyűrűzésű egyed a Fertőnél a tárgyalt időszakban nem került meg. 

 
12. ábra: A Mekszikópusztán jelölt sarlós partfutók (Calidris ferruginea) 5 km-nél 

távolabbi megkerülési helyei (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési helyeket kék 
háromszögek jelzik) 

Fig. 12:  Recovery sites of curlew sandpipers (Calidris ferruginea) further than 5 km 
from the ringing site (ringing sites are marked with a red dot, recovery sites with a 

blue triangle) 

Havasi partfutó (Calidris alpina) 

Gyűrűzés (2016–2020) Megkerülés (2016–2020) 

Magyarország 
% 

Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. 
színes 

is 
pld. 
(%) 

eset 
pld. 
(%) 

eset 

1394 85% 1179 948 2 (0%) 2 60 (5%) 78 

Az 5 km-nél nagyobb távolságra megkerült havasi partfutók közül Auszt-
riában 18-at láttak (20 alkalommal), Franciaországban 12-t (19 alkalommal), 
Olaszországban 12-t (14 alkalommal), Magyarországon (Hortobágy, Apaj) hatot 
(kilenc alkalommal), Lengyelországban hármat (három alkalommal), Németor-
szágban hármat (három alkalommal), Spanyolországban hármat (három alkalom-
mal), Csehországban egyet (két alkalommal), Svájcban egyet (egy alkalommal), 
Dániában, Hollandiában és Belgiumban egyet-egyet (egy-egy alkalommal), 
Algériában egyet (két alkalommal), illetve Cipruson egyet (egy alkalommal) (13. 
ábra). Az Ausztriában megfigyelt madarak mindegyikét a Fertőzugban látták, 
kettőt a Darschónál, 16-ot pedig a Zicksee-nél. A megfigyelések egy kivételével 
mind ugyanabban a vonulási szezonban, 1–33 nappal a jelölés után történtek. 
Egy olyan madár (CTP) volt, amelyiket a gyűrűzés (2018. október 19.) után egy 
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évvel, 2019. október 21-én láttak a Zicksee-nél. Egy 2017. október 21-én a Borsodi-
dűlőben jelölt fiatal (1y) madarat (:LK) 2018. augusztus 16-án Lengyelországban 
(Ujscie Wisly), 2018. október 9-én pedig Olaszországban (Velence) láttak. Egy 
másik, de 2017-ben ugyanazon napon ugyanott gyűrűzött fiatal madarat (:LR) 
2018. március 7-én Olaszországban (Piombino), 2018. július 18-án Lengyelor-
szágban (Ujscie Wisly), 2018. augusztus 14-én pedig ismét Olaszországban 
(Marano Lagunare) figyeltek meg. Az Európában másutt megfigyelt madarak 
közül csak néhányat emelnénk ki. Egy 2018. október 20-án a Borsodi-dűlőben fi-
atal (1y) madárként jelölt havasi partfutót (CUT) 2019. augusztus 30-án a Néme-
tország balti-tengeri partvidékén elhelyezkedő Fehmarn szigeten (855 km-re a 
jelölés helyétől) olvastak le. Egy 2018. október 9-én a Borsodi-dűlőben fiatal (1y) 
madárként jelölt havasi partfutót (CHC) 2019. augusztus 5-én a dániai Esbjerg 
közelében (1035 km-re a jelölés helyétől) olvastak le. Egy 2017. október 16-án a 
Borsodi-dűlőben fiatal (1y) madárként jelölt havasi partfutót (:KK) 2019. január 
17-én Belgiumban (Nieuwpoort) figyeltek meg, 1089 km-re a gyűrűzés helyétől. 
Egy 2019. október 10-én általunk fiatal madárként gyűrűzött havasi partfutót 
(:8Z) 2020. április 30-án Hollandiában (Koehool) figyeltek meg, a jelölés helyétől 
1011 km-re. 2019 decemberében két általunk Fertőújlakon jelölt havasi partfutót 
olvastak le Olaszországban. 2019. december 5-én Staranzano közelében (332 km-
re a jelölés helyétől) láttak egy 2018. október 11-én általunk gyűrűzött madarat 
(CKJ); 2019. december 14-én pedig Campagnia Lupia közelében (439 km-re a 
jelölés helyétől) figyeltek meg egy 2019. szeptember 26-án Fertőújlakon jelölt 
madarat (HAK); 2019 októberében négy általunk 2019 őszén jelölt havasi part-
futót olvastak le Franciaországban. Négyet 4–7 nappal a jelölésük után Toulon 
közelében (Hyéres) (979 km): október 4–7. között kettőt, október 18-án pedig 
másik kettőt. Két madarat a Rhone-deltában láttak 2019. október 28-án: egyet 
(HHP) Port-Saint-Louis-du-Rhone közelében (1052 km) 32 nappal a jelölés után, 
egyet (:8R) pedig Domaine de la Palissade mellett (1051 km) 19 nappal a gyűrűzés 
után. Egy 2017. szeptember 9-én általunk fiatal madárként jelölt havasi partfutót 
(:EM) 24 nappal később, 2017. október 3-án Észak-Spanyolországban (Santona), 
a jelölés helyétől 1645 km-re olvastak le. Egy 2018. október 8-án a Borsodi-
dűlőben fiatal (1y) madárként jelölt havasi partfutót (CCP) 2019. december 30-
án a spanyol–francia határon, a spanyolországi Irun közelében (1525 km-re a 
jelölés helyétől) olvastak le. Ennek a madárnak nem ez volt az első megkerülése, 
ugyanis 2018. november 26. és 2019. január 12. között háromszor látták ugya-
nezen a területen, csak a francia oldalon (Hendaye), a határt képező Bidasoa 
folyó mellett. Egy 2019. október 2-án általunk fiatal madárként jelölt havasi part-
futót (:Y2) 2020. február 28-án Spanyolország földközi-tengeri partvidékén 
(Torrevieja) figyeltek meg, 1780 km-re a gyűrűzés helyétől. Egy 2019. szeptember 
25-én a Borsodi-dűlőben fiatal (1y) madárként jelölt havasi partfutót (ALP) 82 
nap elteltével, 2019. december 16-án az algériai Tissemsilt közelében (1824 km-re 
a jelölés helyétől) olvastak le, és még 2020. február 8-án is a közelben (Tuila) 
látták. A megkerülés érdekessége, hogy ez az első olyan havasi partfutó, amelyik 
Afrikában nem tengerparton, hanem attól távol került meg. 

A megkerülési adatok azt mutatják, hogy a havasi partfutók ősszel északi 
irányból, Lengyelország felől érkezhetnek a Kárpát-medencébe, és nyugat-
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délnyugat felé hagyhatják el azt. Figyelembe kell azonban venni, hogy a tőlünk 
keletre fekvő nagy területű országokban kevés gyűrűzést végeznek, a terepi meg-
figyelőhálózat pedig szinte teljesen hiányzik. Emiatt az adathiány nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a madarak azokat a vonulási utakat nem használják, ez lényegé-
ben minden fajra érvényes. Ettől a megszokott képtől merőben eltér és furcsa 
annak a délkeleti irányban tovább vonuló fiatal (1y) madárnak (EEN) a mozgása, 
amelyet 2018. szeptember 18-án gyűrűztünk a Borsodi-dűlőben, és öt nap múlva 
Cipruson (Karpaz), a jelölés helyétől 1979 km-re figyelték meg (13. ábra). Túlny-
omórészt a faj fiatal egyedei választják a kontinentális vándorlás Kárpát-
medencén keresztül húzódó útvonalát. Vonulásuk legalább két hullámban zajlik 
le, általában egy szeptember közepi és egy október eleji csúccsal (LACZIK & 

PELLINGER 2008). 

 

13. ábra: A Mekszikópusztán jelölt havasi partfutók (Calidris alpina) 5 km-nél távolabbi 
megkerülési helyei (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési helyeket kék 

háromszögek jelzik) 
Fig. 13:  Recovery sites of dunlins (Calidris alpina) further than 5 km from the 
ringing site (ringing sites are marked with a red dot, recovery sites with a blue 

triangle) 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 
31. között) a Fertő környékén 251 különböző (ebből 243 korábban ugyanitt jelölt) 
havasi partfutó került meg (fogtuk vissza vagy olvastuk le a színes gyűrűjét), 
összesen 337 alkalommal. Ezeknek a madaraknak összesen 357 megkerülése 
ismert szerte Európából. 

A nyolc külföldön gyűrűzött havasi partfutó közül hetet Lengyelországban, 
egyet pedig Ukrajnában jelöltek. A lengyel gyűrűs madarak mindegyikét Gdansk 
közelében (Ujscie Wisly) jelölték, a fertőújlaki élőhely-rekonstrukciótól 757 km-
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re. Egy 2016. szeptember 3-án gyűrűzött fiatal madarat (A9M) 10 nappal később, 
szeptember 13-án, egy 2016. szeptember 9-én jelölt öreg (ad.) példányt (M4U) 
pedig ugyancsak 10 nappal később, szeptember 19-én láttunk. Egy 2017. július 
25-én gyűrűzött öreg (ad.) madarat (Y8E) néhány nappal később, július 29. – 
augusztus 1. között, egy 2017. július 29-én jelölt szintén öreg (ad.) példányt (293) 
pedig augusztus 10-én figyeltünk meg. Egy 2018. szeptember 10-én gyűrűzött 
fiatalt (1y) (3A8) október 5-én és 8-án láttunk, egy 2018. július 20-án gyűrűzött 
öreg (ad.) madarat (7T) pedig 2019. október 2-án fogtunk vissza. 

A legérdekesebb lengyel gyűrűs havasi partfutót (CYA) 2013. július 23-án 
jelölték Gdansk mellett, már akkor is öreg (ad.) madárként. 2013 augusztusában 
és szeptemberében, majd 2016 márciusában is Észak-Olaszországban 
(Staranzano) figyelték meg, 2018. augusztus 8-án pedig a fertőújlaki Borsodi-
dűlőben láttuk. 

Az élőhely-rekonstrukción egy ukrán gyűrűs havasi partfutót (410) is 
megfigyeltünk, illetve visszafogtunk. A madarat 2016. szeptember 7-én gyűrűzték 
Ukrajna déli részén, nem messze Odesszától. 12 nap múlva már a Borsodi-
dűlőben figyeltük meg, 1087 km-re a jelölés helyétől, szeptember folyamán még 
számtalan alkalommal szem elé került, mígnem szeptember 30-án vissza is 
fogtuk. 

 

14. ábra: A Mekszikópusztán megkerült havasi partfutók (Calidris alpina) gyűrűzési és 
megkerülési helyei (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési helyeket kék 

háromszögek jelzik) 

Fig. 14:  Ringing and recovery sites of of dunlins (Calidris alpina) recovered at 
Mekszikópuszta (ringing sites are marked with a red dot, recovery sites with a blue 

triangle) 
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Sárszalonka (Gallinago gallinago) 

Gyűrűzés (2016–2020) Megkerülés (2016–2020) 

Magyarország 
% 

Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. 
színes 

is 
pld. (%) eset 

pld. 
(%) 

eset 

1233 80% 991 – 19 (19%) 19 – – 

Az általunk a projekt időszakában jelölt 991 sárszalonka közül 19-et lőttek le 
külföldön, 12-t Franciaországban (többségüket annak atlanti partvidékén), hetet 
Észak-Olaszországban, egyet pedig Spanyolországban (15. ábra). 

 
15. ábra: A Mekszikópusztán jelölt sárszalonkák (Gallinago gallinago) 5 km-nél 

távolabbi megkerülési helyei (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési helyeket kék 
háromszögek jelzik) 

Fig. 15:  Recovery sites of common snipes (Gallinago gallinago) further than 5 km 
from the ringing site (ringing sites are marked with a red dot, recovery sites with a 

blue triangle) 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 
31. között) a Fertő környékén 147 különböző (ebből 146 korábban ugyanitt jelölt) 
sárszalonka került meg, összesen 196 alkalommal. Ezeknek a madaraknak 
összesen 198 megkerülése ismert. Egy külföldi gyűrűs madarat fogtunk, ezt a 
példányt (GA12270) 2018. augusztus 7-én gyűrűzték Csehország déli részén 
(Lednice), és két nappal később, augusztus 9-én fogtuk vissza a fertőújlaki 
Borsodi-dűlőben. Két további visszafogás érdemel még említést. Kétszer fordult 
elő, hogy olyan sárszalonkát fogtunk, amelyet az előző évben gyűrűztünk 
ugyanezen a területen. Az egyik madarat (TT37650) 2017. augusztus 3-án jelöltük, 
és 2018. szeptember 1-jén fogtuk vissza; a másikat (TT96687) 2017. október 17-én 
gyűrűztük, és 2018. augusztus 31-én került ismét a kezünkbe. 
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Piroslábú cankó (Tringa totanus) 

Gyűrűzés (2016–2020) Megkerülés (2016–2020) 

Magyarország 
% 

Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. 
színes 

is 
pld. 
(%) 

eset pld. (%) eset 

123 67% 83 73 – – 8 (10%) 12 

Az általunk a Fertőnél jelölt piroslábú cankók közül kettőt Magyarországon 
(Répcelak, Soponya), hármat pedig Ausztriában (Illmitz) láttak. Egy 2018. 
augusztus 7-én a Borsodi-dűlőben gyűrűzött fiatal madarat (CT) 2019. március 
31-én a Nyéki szálláson láttunk, július 4-én pedig Máltán (Naxxar) fényképezték 
le, 1320 km-re a Fertőtől. Egy 2019. március 27-én, a tavaszi gyűrűzés során jelölt 
öreg (ad.) madarat (EC), 2019. november 11-én a dél-spanyolországi Huelva 
mellett olvastak le, 2260 km-re a jelölés helyétől (ez az eddigi legtávolabbi 
piroslábúcankó-megkerülés a haza adatbankban). Egy 2019. augusztus 11-én a 
Borsodi-dűlőben jelölt fiatal madarat (KH) 2019. szeptember 5-én és 28-án, de 
még november 19-én is a horvátországi Pag szigeten figyeltek meg (392 km) 
(16. ábra). 

 
16. ábra: A Mekszikópusztán jelölt piroslábú cankók (Tringa totanus) 5 km-nél 

távolabbi gyűrűzési és megkerülési helyei (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési 
helyeket kék háromszögek jelzik) 

Fig. 16:  Recovery sites of redshanks (Tringa totanus) further than 5 km from the 
ringing site (ringing sites are marked with a red dot, recovery sites with a blue 

triangle) 
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A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 
31. között) a Fertő környékén 25 különböző (ebből 20 korábban ugyanitt jelölt) 
piroslábú cankó került meg (fogtuk vissza vagy olvastuk le a színes lábgyűrűjét), 
összesen 83 alkalommal. Ezeknek a madaraknak összesen 84 megkerülése ismert. 
2018. július 28-án egy cseh gyűrűs (GA12261) piroslábú cankót fogtunk, amelyet 
24 nappal korábban, július 4-én gyűrűztek Dél-Csehországban, 122 km-re a 
Fertőtől. 2018. március 28-án egy lengyel színes gyűrűs (H26) madarat olvastunk 
le a Borsodi-dűlőben, amelyet 2017. augusztus 5-én gyűrűztek Gdansk mellett, 
757 km-re a megfigyelés helyétől. A projekt időszakában három olasz gyűrűs 
piroslábú cankót olvastunk le a Borsodi-dűlőben. Egyiket (IAK) 2018. április 25-
én, ezt a példányt 2011. június 28-án fiatal madárként jelölték Comacchio 
közelében, 2012-ben és 2013-ban egyszer-egyszer, 2015-ben pedig négyszer már 
láttuk a fertőújlaki élőhely-rekonstrukciókon. A másikat (ANH) 2018. május 2-án 
láttuk a Borsodi-dűlőben, ezt 2015. szeptember 20-án gyűrűzték szintén 
Comacchio mellett. A harmadikat (ADC) két alkalommal, 2019. július 1-jén és 2-
án, ezt a madarat 2015. június 29-én jelölték szintén Comacchio közelében, 
489 km-re a megfigyelés helyétől (17. ábra). 

 

17. ábra: A Mekszikópusztán megkerült piroslábú cankók (Tringa totanus) gyűrűzési és 
megkerülési helyei (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési helyeket kék 

háromszögek jelzik) 

Fig. 17:  Ringing and recovery sites of redshanks (Tringa totanus) recovered at 
Mekszikópuszta (ringing sites are marked with a red dot, recovery sites with a blue 

triangle) 
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Réti cankó (Tringa glareola) 

Gyűrűzés (2016–2020) Megkerülés (2016–2020) 

Magyarország 
% 

Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. 
pld. színes 

is 
pld. 
(%) 

eset pld. 
(%) 

eset 

1563 74% 1161 1091 1 (0%) 1 13 (1%) 15 

Az általunk jelölt réti cankók közül egyet (HJH) a szomszédos Fertőzugban 
(Ausztria) fogtak vissza. Három másik madarat szintén a Fertőzugban figyeltek 
meg a jelölést követő egy hónapon belül. Hármat Magyarországon láttak, egyet 
(:91) a jelölést követő nyolcadik napon Rábapaty közelében, kettőt pedig a 
következő évben Látrány (:8T), illetve Tápiószecső mellett (JKH). Négy példányt 
a gyűrűzést követő évben Lengyelország középső részén láttak, 470–612 km 
közötti távolságokban. Egy 2019. augusztus 6-án fiatalként jelölt madarat (:9J) 
Németországban (Koselitz) figyeltek meg 2020. április 24-én, 480 km-re a 
Fertőtől. Egy 2017. augusztus 17-én fiatal madárként jelölt példányt (:65) 
Litvániában (Lipliunai) láttak 2019. június 29-én, 857 km-re a Fertőtől. Egy 2017. 
augusztus 2-án a Borsodi-dűlőben gyűrűzött öreg (ad.) réti cankót (:02) 2018. 
március 2-án Nyugat-Afrikában, Mauritánia fővárosában, Nouakchottban 
figyeltek meg és fényképeztek, 4432 km-re a jelölés helyétől (18. ábra). 

 

18. ábra: A Mekszikópusztán jelölt réti cankók (Tringa glareola) 5 km-nél távolabbi 
gyűrűzési és megkerülési helyei (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési helyeket 

kék háromszögek jelzik) 

Fig. 18:  Recovery sites of wood sandpipers (Tringa glareola) further than 5 km from 
the ringing site (ringing sites are marked with a red dot, recovery sites with a blue 

triangle) 
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A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 
31. között) a Fertő környékén 77 különböző (ebből 75 korábban ugyanitt jelölt) 
réti cankó került meg (fogtuk vissza vagy olvastuk le a színes lábgyűrűjét), 
összesen 98 alkalommal. Ezeknek a madaraknak összesen 99 megkerülése ismert. 

Három színes gyűrűs réti cankót helyi (Borsodi-dűlő) leolvasását érdemes 
kiemelni, mert ezeket a gyűrűzést követő évben olvastuk le: ezek közül két fiatal 
(1y) madarat 2018. augusztus 3-án jelöltünk ugyanitt, egyiket (AVN) 2019. július 
11-én, a másikat (AVJ) pedig 2019. július 23-án olvastuk le. Egy másik, 2019. július 
25-én jelölt madarunkat (HAT) 2020. április 22-én sikerült ugyanitt leolvasni. 

 

19. ábra: A Mekszikópusztán megkerült réti cankók (Tringa glareola) 5 km-nél távolabbi 
gyűrűzési és megkerülés helyei (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési helyeket kék 

háromszögek jelzik) 
Fig. 19:  Ringing and recovery sites of wood sandpipers (Tringa glareola) recovered 

at Mekszikópuszta (ringing sites are marked with a red dot, recovery sites with a 
blue triangle) 

Ezeken kívül két külföldi gyűrűs madarat fogtunk, amelyek a visszafogáskor 
színes jelölést is kaptak. 2017. augusztus 12-én egy lengyel gyűrűs (TS42330) 
fiatal (1y) réti cankót fogtunk, amelyet nyolc nappal korábban gyűrűztek 
Lengyelország középső részén (Góra Kalwaria), 573 km-re a visszafogás helyétől. 
Egy cseh gyűrűs (ZA43919) példányt 2018. július 23-án fogtunk vissza, ezt a 
madarat öt évvel korábban, 2013. augusztus 3-án jelölték fiatal példányként a 
dél-csehországi Lednice közelében, 124 km-re a visszafogás helyétől (19. ábra). 
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Más fajok jelölt egyedeinek azonosítása 

A terepi munka során ezen túlmenően számos további faj egy vagy több jelölt 
példányát sikerült azonosítani a vizsgált időszakban. Jelen munka keretei nem 
teszik lehetővé valamennyi feldolgozását, főként azért mert ezek közül jó 
néhányról eddig túl kevés adat gyűlt ehhez össze, vagy éppen ellenkezőleg, a 
nagyszámú megfigyelési adat önálló feldolgozást igényel. Az alábbi táblázatban 
gyűjtöttük össze azokat a vízimadárfajokat, amelyek ebbe a körbe tartoznak: 

Nyári lúd (Anser anser) Billegetőcankó (Actitis hypoleucos) 

Nagy lilik (Anser albifrons) Füstös cankó (Tringa erythropus) 

Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) Dankasirály (Chroicocephalus ridibundus) 

Kanalas réce (Spatula clypeata) Viharsirály (Larus canus) 

Tőkés réce (Anas platyrhynchos) Sárgalábú sirály (Larus michahellis) 

Daru (Grus grus) Lócsér (Hydroprogne caspia) 

Csigaforgató (Haematopus ostralegus) Küszvágó csér (Sterna hirundo) 

Gólyatöcs (Himantopus himantopus) Fattyúszerkő (Chlydonias hybrida) 

Bíbic (Vanellus vanellus) Fehér gólya (Ciconia ciconia) 

Parti lile (Charadrius hiaticula) Kanalasgém (Platalea leucorodia) 

Nagy goda (Limosa limosa) Nagy kócsag (Ardea alba) 

Pajzsoscankó (Calidris pugnax) Szürke gém (Ardea cinerea) 

Fenyérfutó (Calidris alba) Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus) 

Apró partfutó (Calidris minuta)  

Egyre több gyűrűzőállomás indít Európa-szerte szisztematikus színes jelölési 
programokat különböző vízimadárfajokra, így folyamatosan növekszik annak 
esélye, hogy egyedileg azonosítható madarakat találunk a csapatokban, és ez az 
év bármely szakában előfordulhat. 

Összefoglalás 

A már 110 éves múltra visszatekintő madárvonulási vizsgálatok sikerességét 
a távcsővel leolvasható színes gyűrűk alkalmazása rendkívüli mértékben 
megnövelte, különösen a technikai nehézségek miatt korábban csak kis számban 
fogott vízimadarak esetében. Hasonló vagy még nagyobb jelentőségű lesz a 
jövőben az egyedek mozgásának szinte valós idejű követését lehetővé tevő 
jeladók elterjedése, ennek első eredményei már érzékelhetőek. 

Mekszikópusztán varsákkal fogtunk be vízimadarakat a Vogelwarte – 
Madárvárta II. projekt keretében 2016–2019 között és végeztünk rendszeres 
terepi megfigyeléseket annak érdekében, hogy minél több adatot gyűjtsünk össze 
egyedi jelöléssel ellátott vízimadarakról. Ez idő alatt 51 madárfajból 7559 pld.-t 
gyűrűztünk meg az őszi vonulási időszakban és 36 fajról sikerült megkerülési 
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adatokhoz jutni. Ezek egy része helyi kézrekerülés vagy gyűrűleolvasás. Más 
hazai és külföldi vizes élőhelyekről is összegyűlt nagyszámú visszajelentés, ezek 
nagy része szintén gyűrűleolvasás, vadászható fajoknál pedig lőtt madarak 
gyűrűjének bejelentése. Ebben az összefoglalóban kilenc olyan faj adatait 
dolgoztuk fel a vizsgálati időszakból, amelyeknek természetvédelmi szempontból 
már releváns mennyiségű információt hordozó visszajelentése a 
rendelkezésünkre áll. A jelölések is folytatódnak és a már gyűrűs madarakról is 
folyamatosan érkeznek a visszajelentések, ezért a jövőben vízimadár-vonulással 
kapcsolatos ismereteink további gyarapodása várható. 

Zusammenfassung 

Der Erfolg der bereits auf 110 Jahre zurückblickenden Untersuchungen zum 
Vogelzug wuchs enorm in Folge der Anwendung von Farbringen, die mit dem 
Fernrohr von weitem ablesbar sind. Dies war besonders der Fall bei den früher in 
geringerer Zahl gefangenen Wasservögeln. Eine ähnliche oder noch größere 
Bedeutung wird in der Zukunft der Verbreitung der Besenderung - die eine fast 
Realzeit-Verfolgung der Individuen ermöglicht - zukommen. Erste Ergebnisse 
diesbezüglich sind schon greifbar. 

Im Projekt Vogelwarte Madárvárta 2 wurden 2016-2019 in Mekszikópuszta 
Wasservögel mit Reusen gefangen, sowie regelmäßige Beobachtungen im Feld 
durchgeführt, um so viele Daten wie möglich über individuell markierte 
Wasservögel zu sammeln. In dieser Periode wurden 7559 Individuen von 51 
Vogelarten am Herbstzug beringt, und Ringfunde von 36 Arten konnten 
gesammelt werden. Ein Teil deren sind lokale Rückfänge oder Ringablesungen. 
Eine Großzahl an Rückmeldungen stammte aus anderen ungarischen und 
ausländischen Feuchtgebieten, die Mehrheit Ringablesungen, bei Wasserwild die 
Meldung von Ringen abgeschossener Vögel. In dieser Zusammenfassung wurden 
Daten aus der Untersuchungsperiode von neun Arten verarbeitet, bei denen eine 
aus der Sicht des Naturschutzes eine relevante Menge an Informationen aus 
Rückmeldungen zur Verfügung stand. Die Markierungen werden fortgestzt, und 
auch die Rückmeldungen bereits beringter Vögel kommen fortdauernd an, so ist 
in der Zukunft eine weitere Zunahme unseres Wissens bezüglich des 
Wasservogelzugs zu erwarten. 
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