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Átvonuló és telelő vadludak eloszlásának 
változásai a Dunántúl északi részén 
Changes in the distribution of migrating and wintering wild geese in the 
northern part of Transdanubia 

PELLINGER ATTILA1, MUSICZ LÁSZLÓ2, TATAI SÁNDOR1, JOHANNES 

LABER3, BÁTKY GELLÉRT4 & BODOR ÁDÁM1 

Abstract 

On the Little Hungarian Plain a strong decrease in the extension of wetlands was 
typical until the end of the 20th century. Apart from that, intensive fishing, hunting, 
reed harvesting and other disturbing factors had an unfavorable effect on breeding 
and migrating populations of wild geese and waterbirds in general. From the 1990s 
on, due to a new approach in nature conservation the restoration of some formerly 
drained wetlands has begun, expanding the list of resting sites. The favorable effect 
of inundations has shown already in the 1990s in Mekszikópuszta, later greylag geese 
started to populate the site Nyirkai-Hany from 2001 on, the site Osli-Hany from 2013 
on and as a consequence, they are also present on the lakes of Tóköz, which did not 
have any significance prior. Due to the appael of the great inundations occupying 
several hundred hectares, greylag geese and bean geese as well as white-fronted 
geese soon appeared in flocks of several thousands. With the decrease in territorial 
concentration, the smaller lakes avoided earlier became roosting and resting sites for 
wild goose flocks, at first occasionally then regularly. This process is still ongoing, 
with new sites still being disclosed (e.g. at fishponds, gravel pit lakes). 

Presently, wild goose migration has expanded even to fishponds in the east of the 
Little Hungarian Plain and some sections of the Danube, previously the Öreg-tó of 
Tata being the only significant stop. Species composition of the wintering flocks has 
also changed; the previously dominant bean goose (Anser fabalis) has experienced a 
significant setback, whereas the quantity of white-fronted geese (Anser albifrons) has 
increased drastically and the ratio of graylag geese (Anser anser) is continuously 
growing, which can be explained by the thriving of the breeding population. This 
survey is evaluating changes in wild goose migration over the past decades on the 
entire Little Hungarian Plain. Trends in total quantities of the three frequent species 
are growing according to both November and January counts. The greater increase 
experienced in January may be caused by a typically gradually milder and shorter 
cold period as well as the lack of lasting snow coverage in winter due to climate 
change. 

 
1 Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár 
2 Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület, 2836 Baj, Dózsa György utca 8. 
3 Birdlife Austria, 1070 Wien / Österreich, Museumsplatz 1/10/8 
4 Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 1121, Budapest, Költő u. 21. 
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Bevezetés 

Az elmúlt évtizedekben jelentős változások zajlottak le a Kárpát-medencei 
vadlúdvonulás mintázatában, beleértve a tömegesen megjelenő és ritka fajok 
mennyiségi változásait és eloszlásukat a közepes és nagy kiterjedésű vizes 
élőhelyeken (FARAGÓ & PELLINGER 2009a, 2009b, PELLINGER et al. 2020). Ez 
történt vizsgálati területünkön, a Dunántúl északi részén, a Kisalföldön és annak 
peremvidékén is. A pihenőhelyek átrendeződését már nem elsősorban a 
lecsapolások és vízrendezések élőhely-megszüntető hatása határozta meg – ezek 
nagyrészt befejeződtek a múlt század közepéig –, hanem a korábban 
mesterségesen, természetvédelmi szempontból hátrányosan megváltoztatott 
víztestek rehabilitációja. A természetvédelmi jogszabályok megalkotásával, a 
védett területek fenntartására és kezelésre létrehozott állami szervezetek 
munkájával sikerült a védett és jelentős vizes élőhelyeken a zavaró hatások 
(vadászat, halászat, nádaratás stb.) korlátozását vagy megszüntetését elérni. Az 
Európai Unió pályázati forrásainak megjelenésével lehetőség nyílt a vadludak 
vonulásában kiemelkedő szerepet játszó vizes élőhelyek rekonstrukciójára, ami 
az ezredfordulót követő években már érezhetően pozitív hatást gyakorolt az 
egész tájegység vonulási mozgalmaira. Az 1980-as években kialakított vadlúd-
szinkronszámlálások rendszerébe egyre újabb tavakat és folyószakaszokat 
kellett bevonni, ezzel viszont követhetővé is váltak a változások. Az élőhelyek 
ökológiai állapotának javítása mellett jelentős hatása volt a bevezetett vadászati 
korlátozásoknak is, ezzel ugyanis a legfontosabb ember általi zavaró hatást 
sikerült kiküszöbölni. A vadludak vadászatának időbeli és térbeli korlátozása 
ezen túlmenően kedvezően hatott valamennyi vízimadárfaj vonuló és telelő 
állományára is. 

A klímaváltozás hatásai, elsősorban a melegedés, közvetlenül befolyásolja a 
vadludak vonulási útvonalainak irányát és hosszát, illetve a telelési időszakban 
a csapatok eloszlását az egyes pihenőhelyeken (RAMO et al. 2015, PODHRÁZSKÝ 

et al. 2017). A hóborítás és a tartós fagyok elmaradása miatt a madarak a téli 
hónapokban is elegendő táplálékhoz jutnak, elsősorban a vizes élőhelyek 
környékén található mezőgazdasági területeken. A nagy méretű parcellákat 
művelő nagy teljesítményű erőgépek miatt rövid ideig jelentkező zavarással kell 
csak számolni, ugyanebből az okból a vadászat is kisebb fenyegetést jelent, mint 
korábban. A gépi betakarítás miatti szemveszteség ugyancsak vonzó a vadludak 
számára (STERBETZ 1979, PELLINGER et al. 2020). Az egyes vonulási-telelési 
periódusokban megjelenő vadludak mennyiségének alakulása e tényezők 
hatásának eredőjének tekinthetők. Vizsgálatunk annak a kérdésnek tisztázására 
irányult, hogy a Kisalföld vizes élőhelyei és az ezekhez kapcsolódó 
táplálkozóterületek jelentősége hogyan változott az elmúlt évtizedekben a 
három legnagyobb egyedszámban gyülekező faj, a nyári lúd (Anser anser), a 
nagy lilik (Anser albifrons) és a vetési lúd (Anser fabalis) tömegei számára. A 
hazánkban előforduló többi vadlúdfaj egyedszáma összességében is elenyésző 
ezekhez képest, ezért most azokat nem vizsgáltuk. 
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Anyag és módszer 

Vizsgálati terület 

Felméréseinket a Kisalföld központi területein és annak északkeleti részén, a 
Győr–Tatai-teraszvidéken, a vadludak vonulása szempontjából jelentős vizeken 
végeztük. A terület keletkezése szempontjából nagyobbrészt az Ős-Duna által 
kialakított síkság, melyet ma is a Duna és mellékfolyói tagolnak. Ma már 
jellemzően szántóföldi művelés folyik, a korábban jelentős kiterjedésű legelőket 
az elmúlt száz évben a legeltető állattartás fokozatos visszaszorulásával 
párhuzamosan felszámolták. A történelmi korokban még létező összefüggő 
erdők főként a kiemelkedő dombvidékeken (pl. Pannonhalmi-dombság) 
maradtak meg, illetve nagy faültetvényeket hoztak létre a Hanság lecsapolt 
területein, ettől eltekintve a kiterjedt, mezőgazdasági művelés alatt álló 
területek nyújtotta táplálkozási lehetőséget több tízezer telelő vadlúd használja 
ki évről évre. Kulcskérdés számukra a biztonságos pihenő- és éjszakázóhelyek 
megléte, ezek főként természetes és mesterségesen létrehozott állóvizeink, de a 
Duna egyes szakaszait is időről időre használják éjszakázóhelyként (1. táblázat). 

 
1. ábra: Vadlúd pihenőhelyek a Fertő, a Hanság és a Szigetköz térségében 

Fertő 

A Fertő mintegy negyede (8432 ha) esik Magyarország területére, a többi 
lassan száz éve Ausztria része. Földrajzilag, de a vadlúdvonulás szempontjából 
is ide tartozik a keleti oldalán található, kisebb-nagyobb szikes tavacskákból 
(németül Lacke) álló Fertőzug (Seewinkel), de természetesen beleértjük a 
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mekszikópusztai elárasztásokat (KÁRPÁTI & PELLINGER 2012) is. Ezek a vizes 
területek szervesen kapcsolódnak a tóhoz, olyannyira, hogy az elárasztások a 
korábbi tómeder mély részein vannak (1. ábra). 

Korábban a Fertő, a Hanság és a Tóköz egyaránt összeköttetésbe kerültek a 
Dunával annak áradásai során, amikor a visszaduzzadt vízfolyások teljesen 
feltöltötték a mélyebben fekvő területeket. A több mint két évszázadot felölelő 
szabályozási munkálatok következtében erre ma már nem kerülhet sor, a 
levonuló árhullámokat kizárták ebből a vízrendszerből. A vízrendezések során az 
egykor 55 000 ha – legnagyobb – kiterjedésű Hanságban az nyílt vizeket 
megszüntették, csökkent a Fertő kiterjedése is, ami együtt járt a meder 
elnádasodásával, elsősorban a hazai tórészen. Jelenleg a nyílt vízfelület a tó 
területének csupán 45%-a. A Fertőnél fontos szerepet játszik a vadlúdvonulásban 
a Fertőzug (Seewinkel), amelynek mintegy 40 kisebb-nagyobb szikes tavacskája 
a tó keleti részén található és teljes kiterjedésében Ausztria területére esik 
(KRACHLER et al. 2012) Ezek közül a nagyobbak, főként a Mosonbánfalva 
(Apetlon) határában található Lange Lacke jelentős éjszakázóhelynek 
számítanak, de egy részük a változó csapadékviszonyok következtében évről 
évre kiszárad, illetve jelentősen változik kiterjedésük (TRIEBL & WEGLEITNER 
2016). A tómedertől keletre, a Ferőzugtól délre eső mekszikópusztai szikesek az 
egykori tómeder részét képezték, olyan árterülete volt ez a tónak, amely 
alacsonyabb vízállás mellett is elöntéseket kapott tartós északi szelek idején. A 
20. század elejére lecsapolással és a Pomogytól Hegykőig megépített Körgáttal 
a szikesek vízborítása megszűnt, mély fekvésük következtében a tavaszi 
hóolvadáskor kerültek átmenetileg víz alá. A Fertő–Hanság Nemzeti Park 
megalakításával egy időben került sor ezen a területen egy vizes élőhely-
rekonstrukció megvalósítására, amely egész évben kiemelkedő fontosságú 
madárélőhely, elsődleges táplálkozóhelye a fészkelő nyári ludaknak (Anser 
anser), illetve az ősztől tavaszig terjedő időszakban éjszakázó-, pihenő- és 
táplálkozóhelye a telelő vadludaknak (KÁRPÁTI & PELLINGER 2012). Az elárasztás 
kiterjedése évről évre változó, befolyásolja a téli csapadék és a területkezelési 
munkák ütemezése. A 0–60 cm közé tehető felszíni vízborítás 3–500 ha között 
változik, tavasztól nyár végéig jellemzően folyamatosan csökken. 

Hanság 

A Hanság lecsapolása (SZEKENDI 1938) a Kárpát-medencei vizes élőhelyek 
egyik legsúlyosabb ökológiai katasztrófáját okozta, mivel egy legnagyobb 
kiterjedésében 55 000 ha-os láp szűnt meg létezni még az előtt, hogy botanikai 
és állattani értékei egyáltalán leírásra kerültek volna (KÖVÉR 1930). A 20. század 
közepére már nem maradt nyílt víz a Hanságban, csak a lecsapoló 
csatornarendszer mesterségesen megásott medreiben és a tőzegbányászat után 
visszamaradt gödrökben. A magasabban fekvő részeket felszántották, a mélyebb 
fekvésben először rétgazdálkodás, később erdőtelepítések történtek. 
Mindeközben a lesüllyesztett talajvízszint miatt gyors ütemben pusztult le az 
eredetileg mindenütt jellemző tőzeg. 
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A Hansági Tájvédelmi Körzet, majd a Fertő–Hanság Nemzeti Park 
megalakulásával a kisebb-nagyobb természetszerű állapotú élőhelyfoltok 
védelem alá kerültek és lelassult a természeti állapot gyors romlása, de az első 
számottevő lépést a vízborítás részleges visszaállítására a Nyirkai-Hany 2001-
ben történt elárasztása jelentette (PELLINGER 2007, PELLINGER & TAKÁCS 2012). A 
beavatkozás célja a talajvízszint emelése, a felszíni vízborítás biztosítása, a 
komplex vízi ökoszisztéma kialakulásához szükséges feltételek megteremtése 
volt, amelyben a vízimadarak, ezen belül a vadludak is fontos célfajok lettek. Az 
elárasztást követően gyors ökológiai változások zajlottak a területen (Takács et 
al. 2007), többek között számos veszélyeztetett vagy természetvédelmi 
szempontból jelentős madárfaj fészkelőpopulációi alakultak ki (PELLINGER & 

FERENCZI 2012). 

A felszíni árasztásos élőhely-rehabilitációk közé tartozik az Osli-Hany is, 
amelynek első feltöltése 2013-ban történt meg. A Nyirkai-Hanyhoz hasonló 
adottságú, 300 ha-nyi kiterjedésű területen részben vízinövényzettel borított 
vízfelület alakult ki, amely rövid idő alatt a Fertő–Hanság Nemzeti Park egyik 
természetvédelmi szempontból legjelentősebb vizes élőhelyévé vált. Tervezése, 
az élőhely-rekonstrukció megvalósítása és üzemeltetése sok tekintetben hasonló 
a Nyirkai-Hanyéhoz, azonban a vízszint szabályozásában már figyelembe tudtuk 
venni a korábban ott szerzett tapasztalatokat. Általánosságban a tervezetthez 
képest alacsonyabban tartott vízszint és annak éves ingadoztatása az a döntő 
tényező, amellyel elejét kívántuk venni a vízinövényzetet hátrányosan érintő 
folyamatok beindulásának. Vízmélysége változó, jellemzően sekély, 10–100 cm. 
Annak ellenére, hogy a Hanság eredetileg nagy kiterjedésű lápterület volt, a 
környezeti feltételek – elsősorban az árasztásra felhasználható víz kémiai 
jellemzői, valamint a tőzeg előrehaladott lebomlási folyamata – ma már mocsári 
közösségek fenntartását teszik lehetővé. 

Tóköz 

A Hanságban egykor intenzíven bányászott tőzeg fejtése után visszamaradt 
több tőzegbányató jelentősége is megnőtt az utóbbi években, többek között a 
vonuló vadludak szempontjából is (TATAI 2015). Ennek oka, hogy a Kisalföld már 
említett árvízmentesítése és a két évszázadot felölelő lecsapolások 
következtében ezek a refúgiumai az egykor elterjedt, vízhez kötődő fajoknak és 
közösségeknek, illetve itt találhatóak összefüggő, éjszakázásra alkalmas 
vízfelületek. Az Osli-Hanyt északról határoló Király-tó és a vele délről 
szomszédos Fövenyes-tó önmagukban túlságosan kicsik, de az Osli-Hany 
élőhely-rekonstrukció mint vonulóhely vízfelületét megnövelik. A Kónyi-tó egy 
tőzegbánya kitermelés után visszamaradt anyagnyerő helye. A bányászati 
tevékenység 1953–1984 között folyt a területen, a bányagödör területét ma 
gyékényesek és nádasok borítják, a legnagyobb összefüggő vízfelületet ma 
horgásztóként hasznosítják, amelyen a zavarás mértéke kizárja, hogy az a 
vadludak számottevő éjszakázó- és pihenőhelye legyen. Ezt a bányarészt gépi 
fejtéssel termelték ki, a terület északkeleti részén kézi fejtés nyomán 
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visszamaradt kisebb tavak találhatóak, méretükhöz képest gazdag fészkelő 
madárközösséggel, emellett a vonulási időszakban zavartalan pihenőhelyekkel 
(TATAI 2015). A Tóköz két természetes eredetű tava a Fehér-tó és a Barbacsi-tó 
(GÖCSEI 1988) egyaránt széles nádövvel szegélyezett 11-11 ha-os nyílt vizén 2010 
előtt csak alkalmanként pihentek meg átvonuló vadludak. Valamennyi felsorolt 
vizes élőhely természetvédelem alatt álló Natura 2000 terület. 

Kavicsbányatavak 

Az 1991 óta működő öttevényi kavicsbánya az 1-es számú főút mellett, Abda 
és Öttevény községek között található, a Királyréti-dűlőben. A ma már 40 ha-t 
meghaladó vízfelületű mesterséges tó madárvilágáról 2010 óta állnak 
rendelkezésünkre adatok. Jelentős vízimadármozgalmak az őszi–téli időszakban 
figyelhetők meg a területen, a tavon tartózkodó madarak összlétszáma a néhány 
ezret is elérheti. Jellemzően úszó- és bukórécék figyelhetők meg, vadludak jóval 
ritkábban és rendszertelenül jelennek meg a környéken. Általánosan 
elmondható, hogy a tó vízfelülete a kisalföldi vadlúdmozgások során alkalmi 
pihenő- és/vagy éjszakázóhelyként funkcionál a madarak számára. A 
Szigetközben számos más kavicsbánya üzemel, közülük a Darnózselitől északra 
található működő fejtésben kialakult tó ismert vadlúdpihenőhely, az utóbbi két-
három évben jelennek meg itt kisebb csapatok. Számítani lehet rá, hogy a 
jövőben több bányatavat is látogatnak majd a madarak, de a zárt üzemi területek 
miatt nem biztos, hogy ez ismertté is válik. 

Tatai Öreg-tó 

Egészen különleges ritkaság a világon, hogy egy európai viszonylatban 
közepes méretűnek számító városba mélyen, annak központjáig benyúló tó több 
tízezres átvonuló, telelő vadlúdcsapatoknak biztosítson éjszakázó- és 
pihenőhelyet. A város által kétharmad részben körbeépült 220 ha-os tavat az 
Által-ér táplálja. A téli hónapokban a mederből a víz nagy része leengedésre 
kerül, a megmaradó vízfelület egy része a leghidegebb időszakokban is 
jégmentes marad. A tó völgyzáró gátja nagy valószínűséggel római kori, azon 
emelték a 14. századi eredetű várat, a tó maihoz hasonló zsiliprendszerét pedig 
a 18. században alakították ki Mikoviny Sámuel tervei alapján. Ekkor csapolták 
le azt a kiterjedt (több ezer ha-os) mocsárvilágot is, amely az Által-ér völgyében 
csaknem 20 km hosszúságban húzódott egészen a Dunáig (MUSICZ 1990). 

A tatai Öreg-tó partján emelkedő, forrásvízi mészkő alkotta dombok és 
mésztufa képződmények arról tanúskodnak, hogy a langyos forrástevékenység 
itt mintegy 100 000 éves múltra tekint vissza. A Tata környéki karsztforrások az 
1970–2001 közötti időszakot leszámítva ma ismét bővizűen fakadnak, így a tó 
medrében is egyre több helyen működnek, kedvező feltételeket nyújtva az itt 
telelő vízimadártömegek számára. 

A tó elsődleges funkciója az árvízvédelem, de halastavi gazdálkodás is zajlik 
rajta, mindemellett pedig a térség idegenforgalmának, turizmusának is központi 
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területe. Kevés olyan vadlúd-gyülekezőhely van világszerte, amely történelmi 
városi környezetben helyezkedik el. A tó az elhelyezkedéséből adódóan 
fokozottan érzékeny vizes élőhely, ahol rengeteg zavaró tényező jelent egyre 
nagyobb hatást a madárvonulásra nézve. Ez a körülmény kulcsfontosságúnak 
ítélhető abban, hogy a környező kisebb tavak, halastórendszerek vonulásban 
betöltött szerepe felértékelődőben van (2. ábra). 

 

2. ábra: A Tata környéki vadlúd pihenőhelyek elhelyezkedése 

A mocsarak lecsapolása után a terület nagyobb részét mezőgazdálkodásra 
tették alkalmassá, majd a 19. század végén Tata határában létrehozták a mintegy 
65 ha-os Réti-halastórendszert. Az 1960-as években újabb halastórendszert 
alakítottak ki Naszály és Szomód határában: a Ferencmajori-halastavakat (BÁTKY 
2010). Az 1980-as években ezt jelentősen bővítették, így jött létre a ma is meglévő, 
370 ha-os tórendszer. A Tata környéki kisebb halastavak (pl. Asszony-tó, Grébicsi-
tavak, Városi-tó, Boldogasszonyi-tó) szintén 18. századi eredetű, völgyzáró gátas 
tavak. Mindezek madártani jelentősége már az 1980-as és 1990-es években is 
ismertté vált (MUSICZ 1997a), de a vadlúdvonulásban betöltött szerepük 
elsősorban a 2000-es évektől kezdett felértékelődni (MUSICZ & CSONKA 2007). 

Ferencmajori-halastavak 

Az Által-ér és a Fényes-patak völgyének kiszélesedő lapályán létesítették 
1962-ben a Ferencmajori-halastavak első négy (összesen 135 ha kiterjedésű) 
tavát (MUSICZ 1988), melyek mellett 1989–1990-ben további kilenc tóegységet 
alakítottak ki. Így jött létre a 370 ha kiterjedésű tórendszer, mely az Észak-
Dunántúl legnagyobb és madárfajokban is leggazdagabb halastórendszerének 
tekinthető (MUSICZ 1997a). A tórendszer a Duna (4 km) és a tatai Öreg-tó (6 km) 
között húzódik, és az elmúlt évtizedek során nemcsak fészkelő madárvilága lett 
különösen értékes, hanem a madárvonulás tekintetében is kiemelkedő 
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jelentőségű pihenőhellyé vált. Ezen szerepére tekintettel vált Natura 2000 
Különleges Madárvédelmi Területté és egyúttal (2006-ban) a Ramsari 
Egyezmény által védett nemzetközi jelentőségű vizes élőhellyé. A Ferencmajori-
halastórendszer 2005 után vált a térségben telelő vadludak egyre fontosabb 
alternatív éjszakázó helyévé, ahol esetenként akár 15 000 – 20 000 lúd is látható 
(MUSICZ & CSONKA 2007, BÁTKY & CSONKA 2013). 

Asszony-tó 

A tatai Öreg-tótól mintegy 5,5 km-re nyugatra elhelyezkedő 37 ha-os halastó. 
Középkori eredetű, már a 18. századi térképeken is ábrázolták. A Naszály–
Grébicsi-vízfolyás mentén létesült. Ez a terület a legrégibb és leggazdagabb 
madárvilággal rendelkező tag a vízfolyáshoz tartozó tavak közül (CSEH 2013). A 
halastavi gazdálkodás révén a téli hónapokban általában szárazon áll, de amikor 
sekély víz borítja, a vonulásban játszott szerepe rendkívül felértékelődik. Az 
elmúlt években növekvő lúdmennyiségek voltak itt megfigyelhetők, 2018 őszén 
már 45 000-es tömeg is éjszakázott a tavon. 

Boldogasszonyi-tó és Mocsai-tó  

A Mocsa határában, a Kocs–Mocsai-vízfolyás mentén létesült, mintegy 73 ha 
kiterjedésű halastó (Boldogasszonyi-tó) már az első katonai felmérés térképén is 
a maihoz hasonló formában került ábrázolásra (CSEH 2013). Keskeny 
nádszegéllyel, de néhol kiszélesedő nádassal rendelkezik. Jelenleg 
magántulajdonban van, és viszonylag zavartalannak tekinthető. A korábban itt 
folyó halászat és vízivadvadászat mára már nem jellemző. A tavat jórészt 
nagyüzemi mezőgazdasági területek (szántók, gyepek, szőlők) veszik körül. A 
Mocsai-tó a Boldogasszonyi-tó felső végén elhelyezkedő 20 ha-os tó, mely csak 
egy töltéssel és zsilippel van elválasztva attól. Nyugati partján Mocsa lakott 
területe húzódik, a többi oldalról mezőgazdasági területek övezik. Az elmúlt 
évtizedek során a tómeder erősen elnádasosodott. A nagy kiterjedésű, 
összefüggő nádasban csupán néhány kisebb tisztás alakult ki. A tórendszer a 
vadludak vonulásában csak az elmúlt néhány évben kezdett jelentősebb szerepet 
játszani. Esetenként akár tízezres tömegek is megfordulnak rajta. 

Réti-halastavak 

Az 1890-es években Tata határában kilenc tóegységgel épült halastórendszer 
összterülete 65 ha. A jórészt állami tulajdonban lévő tórendszer 1999 óta helyi 
jelentőségű természetvédelmi terület, 2006-tól pedig a Tatai-tavak Ramsari 
területnek is részét képezi. A jellegzetes sík vidéki körtöltéses halastavak 
túlnyomó része sajnos hosszú évek óta elhanyagoltan, jórészt szárazon, 
elgyomosodva és elnádasosodva, befüzesedve áll, csupán a legnagyobb (Tata 
Város Önkormányzat tulajdonában lévő) 30 ha-os 8. tóegység került 2015-ben 
megújításra. A rekonstrukció keretében sor került a tóegység teljes 
mederkotrására, változatos vonalvezetésű és lejtésű partok, valamint két sziget 
kialakítására. A tó vízutánpótlását alapvetően tiszta és stabilan fakadó 
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karsztvizek látják el. A tó az elmúlt években népszerű kirándulóhellyé vált, de 
ennek ellenére egyre több vízimadár számára nyújt fészkelő- és pihenőhelyet 
(MUSICZ & CSONKA 2007). 

Nagyigmándi-halastavak 

A Nagyigmándtól északra elterülő tavak a Concó völgyében helyezkednek el. 
Régen csak egyetlen tó volt a területen, melyet az 1900-as évek elején 
létesítettek. 1938-ban átépítésen esett át, a felső, nádasos részt kivonták a 
haltenyésztésből. A tavat egy 2 m-es töltéssel elválasztották, és ettől fogva egy 
zsilippel szabályozták a vízszintet. Jelenleg a három tóból álló tórendszer (72 ha) 
magántulajdonban van. A tavak vízpótlásáról a Szendi-ér vízkészletén kívül a 
tóba gravitáló Kocs–Kisigmándi-vízfolyás, illetve a Concó gondoskodik. A tavak 
egy részét nádas borítja, a többi részen viszonylag tiszta a partközeli terület. 
Néhány vízkedvelő fa- és cserjefajon kívül nincs jelentős flórája. Az északi 
oldalról szőlőhegyek veszik körül, déli oldalon viszonylag sík a terep (CSEH 2013). 
Az utóbbi két évben a kisebb tavak medrei kotrás alatt vannak. A nagyobb tó 
területén rendszeres lúdéjszakázó hely alakult ki. 

Grébicsi-halastavak 

A Naszály–Grébicsi-vízfolyás mentén mintegy 2,5 km hosszúságban húzódó 
keskeny (átlagosan 150 m széles) tóegyüttes. A felső tó területe 49,5 ha, az alsó 
tóé 16,5 ha. Alsó taván az 1990-es évekig kacsatenyésztés folyt, felső – 
nádszegéllyel és nádszigetekkel tarkított – tava azonban meglehetősen 
zavartalan madárélőhely (CSEH 2013). Ez a tóegység az 1990-es években végzett 
rekonstrukció éveiben huzamosabb ideig szárazon állt, de azt követően 
viszonylag zavartalan madárélőhellyé vált. A terület – hasonlóan a térség 
legtöbb halastavához – elsősorban az őszi és tavaszi madárvonulás idején vonz 
számottevő madárvilágot. Viszonylagos háborítatlanságának köszönhetően 
említésre méltó, hogy Tata térségében (illetve Komárom-Esztergom megyében) 
1989-ben ezen a tavon fészkelt hosszú idő után először a nyári lúd, valamint a 
Fertő után ugyancsak itt alakult ki az üstökös réce (Netta rufina) egyik első 
magyarországi fészkelőhelye. 

Bakodi-tó 

A Tata környéki nagy kiterjedésű katonai gyakorlóterületen, Szomód 
határában található ez a 16 ha-os horgásztó, melyet alapvetően a Szomódi-
vízfolyás táplál, de a vízutánpótlásban egyre nagyobb szerepük van a felső 
tóegység medrében kb. 2005 óta fakadó, növekvő hozamú, langyos 
karsztforrásoknak is. A horgásztó felső végén néhány ha-os nádas húzódik. Az 
utóbbi években ~10 pár nyári lúd költ a nádasában. Kisebb létszámú lúdcsapatok 
szoktak éjszakázni a tavon. 
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Városi-tó 

A Tatától csak 1 km-re elhelyezkedő, mindössze 13 ha nagyságú Városi-tavon 
részben halastavi gazdálkodás folyik, részben vadrécetenyésztés zajlik. A 
gyékény és a nádas elfoglalja a tó 50%-át, egybefüggő vízfelület csak a gát 
melletti részen látható (CSEH 2013). A tó kicsiny méreteinél fogva leginkább a 
lúdcsapatok nappali ivóhelye, de kisebb éjszakázó mennyiségek is megfordulnak 
néha itt. 

Derítő-tó 

1969–1970-ben a tatabányai szénbányák az Öreg-tó védelme miatt építették 
a Derítő-tavat, ami biológiai szűrőmezőként szolgált. Megépítették a ma 
„magaspart” néven ismert gátat, és elárasztották a területet. Az Öreg-tó 1988–
1989. évi kotrásából származó zagy itteni (a szomszédos szántón történő) 
elhelyezésekor számos vízimadár talált alkalmi pihenőhelyet a tocsogós 
iszapfelületen. A tó első három évtizedében 163 madárfaj előfordulását 
bizonyították (MUSICZ 1997a). Azóta ez a terület ismét mezőgazdasági művelés 
alá került, így a tó környezetében elsősorban a fűz-nyár ligeterdők és égeresek 
jelentenek számottevőbb madárélőhelyet (MUSICZ 1997a). A tavon tilos a 
vadászat, mivel az Öreg-tó körül kijelölt védőzónába tartozik. A Derítő-tó 
vízutánpótlását a Tatabánya felől – az erőmű hűtőtavából – érkező, télen is 
meleg vizű Által-ér szállítja. Mára elsődleges szerepe a horgásztatás, mivel a 
bányák bezártak, az úszó üledék felfogására, derítésre nincs szükség. A délkeleti 
oldalon nádast találunk, innen nyugat felé haladva fehér kövekkel megszórt, 
megerősített partot. Az Által-ér mentén erdős részek találhatók. A tó kiterjedése 
32 ha, átlagos mélysége 0,5–3 m (CSEH 2013). 

Duna (Nyergesújfalu–Muzsla szakasz, Süttő–Nyergesújfalu szakasz és 
Almásfüzitő–Dunaalmás közötti szakasz) 

A Duna mentén a meder szabályozása és a beletorkolló vízfolyások 
környezetében valaha nagy kiterjedésű mocsaras területek voltak, amelyek 
felszámolása a 19. századra fejeződött be. Előtte minden bizonnyal jelentősége 
volt a vízimadarak, így a vadludak vonulásában, azonban a meder gátak közé 
szorításával, a túlzásba vitt kotrásokkal (RÁKÓCZI 2000) a víz áramlási sebessége 
megnőtt. A hajózást és az árvizek levonulását megnehezítő, de a madarak által 
kedvelt zátonyok egy részét elkotorták, ma már ennek következménye, a 
medersüllyedés okoz problémákat. A beavatkozások ellenére a folyó 
kanyarulatai és az áramlás sajátosságai miatt helyenként továbbra is lerakja a 
hordalékot, így sekélyebb, lassúbb folyású helyek alakulnak ki, ahol az állóvizek 
befagyásakor a vadludak éjszakázni tudnak. Ilyenek a meglévő szigetek 
környékén vannak. A vonulásban betöltött szerep csökkenését idézi elő a 
horgászat fokozódó egész éves jelenléte. 
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Duna (bősi tározótér, valamint a szigetközi szakasz és ágrendszer) 

Bár ezeket a területet alább nem tárgyaljuk, említést kell tenni róluk, mivel 
jelentős vadlúd-pihenőhellyé válhatnak a jövőben, emiatt később nagy 
befolyással lehetnek a többi vizes élőhely használatára. A bősi (Gabčikovo) 
vízerőmű visszaduzzasztó hatása következtében kialakuló tározótér (és az ún. 
üzemvízcsatorna) mintegy 35 km hosszúságú, lényegében állóvízi élőhelyet 
eredményezett, amely nagy madártömegeket (főleg bukórécéket) vonz (BALÁŽ et 
al. 2020, DAROLOVÁ et al 2007, GÚGH et al 2014, SLABEYOVÁ 2008). A teljes 
terjedelmében Szlovákiában lévő területet a vadludak elkerülik (KVETKO R. pers. 
comm.), ami a jelentős vadászati nyomással is magyarázható, ezt valószínűsíti, 
hogy egy átmeneti vadászati tilalom alkalmával észleltek itt is csapatokat. A 
tározótérben kifejezetten vízimadarak fészkelésére kialakított mesterséges sziget 
és a hozzá kapcsolódó hullámtörő (RIDZOŇ et al. 2019) biztonságos pihenőhelyet 
nyújthatna az éjszakázó vadludaknak. A szigetközi Duna-szakaszon az elmúlt bő 
száz évben nem volt jelentős vadlúdforgalom, legalábbis a gyéren előforduló 
szakirodalomban ennek semmi nyomát nem találtuk. Az általunk végzett 
vízimadár-monitoring (PELLINGER & TATAI 2015) utóbbi éveiben viszont egyre 
gyakrabban figyelünk meg kisebb-nagyobb vadlúdcsapatokat. Elsősorban a 
rajkai fenékküszöb, az Öntési-tó, a Mosoni-Duna torkolata és a környező 
nagyobb kavicsbányák (pl. Darnózseli) környékén lehet kisebb, de stabil 
éjszakázóhelyek kialakulására számítani, különösen akkor, ha majd a 
tározótérben is kialakul ilyen. 

Alkalmazott módszerek 

A három gyakori faj – nyári lúd, nagy lilik és vetési lúd – átvonuló és telelő 
állományainak nagyságát és változásait az 1983/1984-es szezonban megkezdett 
hó közepi szinkronszámlálásokkal követtük nyomon a téli félévben, szeptember 
és március között (LABER & PELLINGER 2013, 2014, 2015). A kisebb tavak és 
tórendszerek, valamint a Duna egyes szakaszai a vizsgált időszakban csak 
később, a zavarás – főként a vadászat – csökkenésével váltak jelentőssé, így 
azokon a monitoring is csak később kezdődött el. Az egyidejű számlálásokkal 
elkerülhető a csapatok esetleges ismételt számlálása, amelyet a protokoll szerint 
a reggeli kihúzások alkalmával végeznek a területek egyedi adottságainak 
megfelelő számú és eloszlású pontjain felálló megfigyelők. 

Eredmények 

A vadludak számlálásának kezdete a vizsgálatunkban szereplő vizes 
élőhelyeken jelentősen eltér egymástól, mivel mindössze a Fertő és az Öreg-tó 
számít a madarak által évszázados időtávlatban folyamatosan használt 
vonulóhelynek. Az 1. táblázatban foglaltuk össze az egyes területek jelentőségét 
meghatározó paramétereket, az egyes élőhelyek egyedi jellemzőit a 
továbbiakban egyenként ismertetjük. 
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1. táblázat:  A vizsgálati területek jellemzői 

Vizes élőhely Védettség1 Terület2 Jelentőség3 Max. pld.4 

Fertő (H) nemzeti park 8433 ha folyamatos 
71 447 

Fertő és Fertőzug (A) nemzeti park* 44229 ha folyamatos 

Nyirkai-Hany nemzeti park 460 ha 2001-től 14 631 

Osli-Hany nemzeti park 300 ha 2013-tól 4 300 

Fehér-tó nemzeti park 11 ha 2013-tól 160 

Barbacsi-tó nemzeti park 11 ha 2013-tól 7 400 

Kónyi-tó nemzeti park 8 ha 2013-tól 450 

Öttevényi kavicsbánya nem védett 22 ha 2010-től 3 247 

Darnózseli kavicsbánya nem védett 23 ha 2017-től 300 

Duna (Almásfüzitő) Natura 2000 30 ha 2015-től 10 000 

Duna (Süttő) Natura 2000 10 ha 2005-től 5 000 

Duna (Nyergesújfalu) Natura 2000 55 ha 1994–2009 27 000 

Öreg-tó Ramsari terület 220 ha folyamatos 55 000 

Ferencmajori-tavak Ramsari terület 370 ha 2002-től 19 500 

Asszony-tó nem védett 37 ha 2014-től 45 000 

Boldogasszonyi-tó nem védett 73 ha 2014-től 12 000 

Réti-tavak (Réti 8-as tó) Ramsari terület 26 ha 2016-tól 2 000 

Nagyigmándi-tavak nem védett 72 ha 2015-től 2 200 

Grébicsi-halastavak nem védett 66 ha 2015-től 2 000 

Bakodi-tó nem védett 16 ha 2013-tól 400 

Városi-tó nem védett 13 ha 2013-tól 5 000 

Derítő-tó Natura 2000 32 ha 1995-ig 5 000 

(1. védettségi kategória; 2. vadludak által használt terület; 3. vadludak megjelenése; 4. az összes vadlúdfaj 
együtt); *Ausztriában a tó területének nagyobb része tájvédelmi körzet besorolású 

Fertő 

A vadludak, mindenekelőtt az itt fészkelő nyári ludak napi mozgáskörzete 
magában foglalja ennek az élőhelykomplexumnak a jelentős részét, beleértve a 
környező mezőgazdasági területeket is, amelyeket július és március között 
aktívan használnak táplálkozásra (PELLINGER et al. 2020). Az osztrák 
partnerekkel közös hóközepi számlálások 1983-ban kezdődtek meg (DICK et al. 
1994, FARAGÓ 1996), de csak a magyar oldalon tudtuk azt folyamatosan végezni, 
viszont 2003 őszétől zökkenőmentesen zajlik mindkét országban. A 
szinkronszámlálások kimutatták, hogy a Fertő a Kárpát-medence egyik 
legfontosabb pihenőhelye, ahol ősszel és tavasszal egyaránt tízezres 
nagyságrendben vonulnak át a vadlúdfajok csapatai, és enyhe teleken akár 
tömegesen át is telelhetnek (3. ábra). Az elmúlt évszázadban a domináns faj a 
vetési lúd volt, azonban az ezredforduló tájékán alig néhány év leforgása alatt 
az átvonulók mennyisége a töredékére esett vissza (FARAGÓ & PELLINGER 2009b), 
majd napjainkra szinte teljesen elfogyott (4. ábra). Ugyanez történt valamennyi 
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3. ábra: Az összes átvonuló vadlúd mennyisége a Fertőn 

 
4. ábra: A három gyakori vadlúdfaj (vetési lúd, nagy lilik és nyári lúd) arányának 

változása a Fertőn 

hazai élőhelyen (FARAGÓ 2010). Időközben kiderült, hogy a vetési ludak eltűnése 
hátterében nem az állomány csökkenése, hanem a vonulási útvonaluk eltolódása 
áll. Időben ezzel párhuzamosan nagyságrenddel megnőtt az átvonuló nagy 
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lilikek száma (FARAGÓ & PELLINGER 2009a). Ezeknek az útvonalváltásoknak az 
okát nem ismerjük kellő részletességgel (FARAGÓ et al. 2017), de nagyon 
valószínű, hogy a kiváltó ok vagy okok egyike a klíma megváltozása, ez szinte 
fagy- és hómentes teleket jelent a Kárpát-medencében, ami a táplálékhoz való 
könnyebb hozzáférést eredményez. Nyári ludak esetében már kimutatták a 
vonulási távolság rövidülése és az enyhébb telek közötti összefüggést 
(PODHRÁZSKÝ et al. 2017, RAMO et al. 2015). Sajnos a GPS-technológián alapuló 
nyomkövetők alkalmazása csak később kezdett elterjedni, így a korábbi 
időszakokból csak a nyakgyűrűvel jelölt egyedek visszajelentéseire tudunk 
támaszkodni, azonban ennek eredményessége erősen függ a terepi 
megfigyelőhálózat meglététől vagy hiányától. Amíg az atlanti útvonalon vonuló 
nagy lilikeket aránylag jól lehetett és lehet ilyen módon nyomon követni 
(KRUCKENBERG 2003), a volt szovjet területek felől érkező madarakról ezzel a 
módszerrel nem gyűlik össze elegendő információ. Az elmúlt 10 év során 
nyomkövetővel megjelölt nagy lilikek révén kiderült, hogy a költőterületekről a 
Kárpát-medencébe vezető vonulási útjuk az Urál vonulata mellett vezet 
Kazahsztánig, majd a Duna-delta (Dobrudzsa) érintésével, illetve a Fekete-
tenger északi partvonala mentén érik el az Alföld vizes élőhelyeit (KÖLZSCH et 
al. 2019, MÜSKENS et al. 2019), később ezek egy része több hullámban eljut a 
Dunántúlra is. FARAGÓ (1994) korábban már kimutatta, hogy a nagy lilik 
(ellentétben a vetési lúddal és hasonlóan a nyári lúdhoz) táplálkozni nem húz ki 
tömegesen nagy távolságra, így ma már ritkán fordul elő, hogy az 
éjszakázóhelynél 10 km-nél távolabb találunk táplálkozó vadlúdcsapatokat. 

A Fertőn a nyári lúd fészkelő faj, állománya a tó hazai részén 1990-es évek 
eleje óta folyamatos növekedést mutatott 2016-ig, ekkor az állomány elérte a 
600 párt. Az egymás után következő csapadékszegény évek hatására 
bekövetkező vízszintcsökkenés miatt az eredményesen fiókát nevelő párok 
száma erősen visszaesett, jelenleg 100–150 családnál nem látni többet 
(PELLINGER et al. 2020). A jelölt egyedek megfigyelései alapján az itt fészkelő 
állomány nagy része az enyhe teleken helyben vagy a hansági és tóközi tavakon 
telel ki. Az állománynak az a része, amelyik elhagyja hazánkat, a délszláv 
területekre és Észak-Olaszországba vonul, de kisebb mennyiségben kivételesen 
Tunéziáig is jutnak el madarak (PELLINGER 2009). Az 1970-es és az 1980-as 
évtizedekben elvégzett vizsgálatok szerint az észak-afrikai telelés még 
rendszeres jelenség volt a fertői állományban (DICK et al. 1991, TRIEBL 1979). 

Nyirkai-Hany 

Az első elárasztást követően kisebb számban már megjelentek a vadludak, 
mennyiségük néhány év alatt elérte a tízezres nagyságrendet, de az időjárás és 
a vonulás nagyobb léptékű mintázatának éves változásai miatt ez jelentős 
ingadozásokat mutathat. Úgy találtuk, hogy a nyirkai-hanyi pihenőhely 
létrejötte növelte a kisalföldi átvonulók mennyiségét (PELLINGER & TATAI 2014). 
Az 5. ábra mutatja be az éves – három fajra összesített – maximális 
egyedszámokat, ennek második felében lényeges csökkenés látható, ami két okra 
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vezethető vissza. Egyrészt a 2001–2010 közötti időszakban magasan tartott 
vízszint miatt az eleinte terjedő makrofita vízinövényzet (nád, keskenylevelű 
gyékény stb.) jelentős mértékben visszaszorult, ennek a folyamatnak a 
megállítása és visszafordítása érdekében lényegesen kisebb vízszintet tartunk. 
Másrészt 2013-tól elárasztásra került a hasonló kiterjedésű, mindössze 6 km 
távolságban fekvő Osli-Hany, valamint ezzel egy időben a Tóköz tavain is egyre 
jelentősebb vadlúdmozgalmak tapasztalhatók. A fenti folyamatok többfelé 
osztották a Hanságban telelő vadlúdmennyiségeket. 

 

5. ábra: Az összes átvonuló vadlúd mennyisége a Nyirkai-Hanyban 

A nyári lúd, a vetési lúd és a nagy lilik telelésre érkező csapatain belül 
egymáshoz viszonyított arányuk a fertőihez hasonló képet mutat (6. ábra). A 
vetési lúd mára eltűnt, a másik két faj dominanciaviszonyai viszont erősen 
ingadoznak, ami valószínűleg a kisebb területi kiterjedéssel magyarázható, 
ugyanis a még kisebb és csak néhány éve aktív többi hansági és tóközi élőhelyen 
ez még erőteljesebben megfigyelhető. 

A nyári lúd fészkelő faj a területen (PELLINGER & FERENCZI 2012), a 
betelepedés a Fertőről történt, az ott jelölt nyakgyűrűs egyedek tömeges nyár 
végi megjelenése és folyamatos előfordulásaik, valamint a GPS/GSM-
nyomkövetőt viselő egyedek mozgásmintázata ugyancsak a Fertő és a Nyirkai-
Hany közötti erős populációs kapcsolatra utal. Ez egyébként igaz a többi hansági 
és tóközi pihenőhelyre is (PELLINGER et al. 2020). A fészkelőállomány 5-25 pár 
között változik. 
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6. ábra: A három gyakori vadlúdfaj arányának változása a Nyirkai-Hanyban 

Osli-Hany 

Az Osli-Hany a Fertő és a Nyirkai-Hany közé esik, így az utóbbinál korábban 
már bemutatott okok miatt a terület elárasztását követően azonnal követte azt 
a vadludak megjelenése, és a mennyiségük is tömegesnek tekinthető volt már az 
első év őszén (7. ábra). Az eltelt hét év alapján nehéz hosszabb távú 
következtetéseket tenni, annyi azonban már most is megállapítható, hogy a két 
hansági élőhely-rekonstrukciós terület mintegy „széthúzta” a korábban csak a 
Fertőn gyülekező vadlúdcsapatokat a Kisalföld nyugati felén. Amint azt már 
korábban említettük, a nyakgyűrűs és jeladós egyedek a fertői (20 km) és a 
nyirkai-hanyi (6 km) elárasztások között időről időre cserélődnek, egy-egy 
vonulási/telelési időszakban. Az Osli-Hanyban is fészkel 5–10 pár nyári lúd. 

Tóközi tavak (Fehér-tó, Barbacsi-tó, Kónyi-tó) 

A tóközi tavakra (8–10. ábra) a Nyirkai-Hany elárasztása előtt nem jártak 
vadludak, kisebb területük miatt ma is alárendelt a szerepük, de az éjszakázás már 
itt is rendszeres. Az ezredforduló előtt a nádaratás, a vadászat, a halászat és az 
illegális horgászat miatt a tavak változó mértékben zavartak voltak, kisebb méretük 
miatt hamarabb fagytak be teljesen, mint a Fertő vagy pl. az Öreg-tó. A Kónyi-tó 
esetében máig megmaradt az egyéni horgászok jelenléte miatti zavarás, ráadásul 
éppen az éjszakázásra alkalmas összefüggő vízfelületen. E három tó, valamint a két 
hansági elárasztás közelsége miatt ezeket valószínűleg (pl. zavarás hatására) sokkal 
gyorsabban cserélgetik a vadludak, mint ugyanezek és a Fertő vagy a Tata környéki 
tavak viszonylatában. 
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7. ábra: Az összes átvonuló vadlúd mennyisége az Osli-Hanyban 

 

 

8. ábra: Az összes átvonuló vadlúd mennyisége a Fehér-tónál 



208 Átvonuló és telelő vadludak eloszlásának változásai a Dunántúl északi részén 

Rence 6. (2021) 

 

9. ábra: Az összes átvonuló vadlúd mennyisége a Barbacsi-tónál 
 

 

10. ábra: Az összes átvonuló vadlúd mennyisége a Kónyi-tónál 
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Kavicsbányatavak 

A Kisalföldön a jelentős kavicskitermelés miatt üzemelő vagy felhagyott na-
gyobb kavicsbányák vízzel telt anyaggödrei egyre jelentősebb szerepet játszanak a 
vízimadarak vonulásában. Rendszeres pihenőhellyé az öttevényi kavicsbánya vált, 
napközben néhány, legfeljebb néhány tucat vadlúd megszakíthatja itt útját, fürdés 
és ivás céljából, ennek gyakorisága a Kisalföld aktuális vízviszonyaitól, táplálkozási 
lehetőségeitől és a tájegységben tartózkodó madarak létszámától függhet. 2010-
ben és 2012-ben is a hansági vízfelületek befagyása késztethette a vadludakat a 
mélyebb, tovább jégmentesen maradó öttevényi kavicsbányára. Az nem 
törvényszerű, hogy ez minden egyes kemény tél során bekövetkezik, elég, ha csak 
a 2016/2017-es télre gondolunk, mikor a vadludak a Fertőn teleltek át, és a vizsgált 
területen nem is fordultak elő. 2010 és 2012 elején tartózkodott a térségben több 
ezer vadlúd. Létszámukat 2010-ben 2500–3000 pld.-ra becsültük, a 2012-es évből 
már pontos állományadatokkal rendelkezünk. Egyik éjszakai behúzás során 
3247 pld. szállt be a tóra (napokkal korábban több madár is tartózkodott a 
területen). Táplálkozni a környező mezőgazdasági területekre jártak ki, jellemzően 
az őszi gabonavetéseket és a kukoricatarlókat részesítették előnyben. 
Megfigyeléseink szerint jellemzően az 1-es számú főút mellett, Öttevény és Abda 
községek között elterülő több nagy, egymással határos parcellából álló 
szántóterületet keresték fel, gyakran látogatták a Pálmajori-szántókat és a Réti-
földeket is, melyek Öttevény és Mosonszentmiklós között, az M1-es autópályától 
délre terülnek el. Az utóbbi négy-öt évben szórványos vadlúd-előfordulási adatok 
vannak a darnózseli bányából is (legfeljebb 150 egyed). 

Tatai Öreg-tó 

Az Öreg-tó a vetési lúd utolsó jelentős magyarországi gyülekezőhelyeként 
ismert (MUSICZ 1995, 2014, 2016, MUSICZ et al. 2016). Magyarországon a 2010 utáni 
években gyakorlatilag csak itt volt megfigyelhető ezres nagyságrendben a faj (2. 
táblázat). 2017/2018 és 2018/2019 telén már csak 500 pld. alatti maximumok voltak 
az Öreg-tavon. A nagy lilik ezzel szemben jelentős mértékben megerősödött, és a 
három évtizeddel ezelőtti néhány százas tetőző mennyisége mára már több 
tízezerre ugrott (11. és 12. ábra). 

A nyári lúd vonatkozásában az Öreg-tó mindig is sokkal kisebb szerepet játszott, 
mint a környező halastavak. Ezres nagyságrendben csupán azokban a napokban 
vagy hetekben mutatkozik a faj a tavon, amikor ezek a közeli tavak befagynak vagy 
vadászati nyomás nehezedik rájuk. 

Az Öreg-tó a Magyarországon átvonuló ritkább lúdfajok legstabilabb 
előfordulási helyének tekinthető a térségben. Az összes hazai lúdfaj megfigyelésre 
került már itt az elmúlt évtizedekben, sőt a vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) és a 
kis lilik (Anser erythropus) vonatkozásában különösen stabil előfordulási helyként 
ismert. 
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2. táblázat:  A vetési lúd (Anser fabalis), nagy lilik (Anser albifrons) és nyári lúd (Anser 
anser) maximális mennyiségei a tatai Öreg-tavon 1984–2019 között, a Ferencmajori-
halastavakon 2000–2020 között és az Asszony-tavon 2014–2019 között 

Időszak vetési lúd nagy lilik nyári lúd 

Tatai Öreg-tó 
1984–1990 36 400 800 60 

1990–1995 27 000 3 500 130 

1995–2000 32 650 5 000 371 

2000–2005 20 000 13 200 510 

2005–2010 16 100 22 000 1 000 

2010–2015 10 500 46 500 1 800 

2015–2019 3 600 40 700 2 500 

Ferencmajori-halastavak 
2000–2005 4 165 163 1 200 

2005–2010 3 000 10 000 2 900 

2010–2015 2 000 13 000 3 600 

2015–2020 1 180 14 100 2 500 

Asszony-tó 
2014–2019 1 200 44 500 2 400 

Az Öreg-tó vadlúdvonulásban játszott szerepe tekintetében érdekes 
kettősség figyelhető meg. Míg egyik oldalról a tó országos szerepe – a vadludak 
maximális mennyiségei alapján – növekedőben van, addig egyre rövidül az az 
időszak, amikor a tavon tízezres nagyságrendben gyülekeznek ludak. Az ősz 
folyamán egyre később jelennek meg a tavon a tízezres lúdcsapatok, míg a tél 
végén egyre korábban távoznak. Az Öreg-tó elhelyezkedése miatt mindig 
jelentős volt az emberi zavarás hatása (MUSICZ 1992, 1997b), azonban az elmúlt 
években a tél közepén is egyre markánsabbá vált a szilveszteri tűzijátékok miatt 
bekövetkezett állománycsökkenés, ennek a város korlátozásokkal kíván véget 
vetni (MUSICZ 2018). Ezzel párhuzamosan a környező tavakon egyre jelentősebb 
őszi lúdtömegek figyelhetők meg, és a tél végi időszakokban is egyre stabilabban 
ezeken az alternatív helyszíneken koncentrálódik a ludak nagyobb része (BÁTKY 
et al. 2014). A szilveszteri tűzijátékokkal az Öreg-tóról kiszoruló lúdtömegek is 
egyre inkább ezeken a tavakon vagy a közeli Duna-szakaszokon figyelhetők meg. 
Mindez természetesen azt is eredményezi, hogy az Öreg-tóról esetlegesen 
kiszoruló vadlúdtömegek már nem feltétlenül más régióba (pl. a Fertő, Hanság 
vagy épp a Velencei-tó vidékére) kényszerülnek, hanem a térségen belül 
maradnak, és alkalmas körülmények között akár egyik napról a másikra – és 
netán még nagyobb mennyiségben – jelenhetnek meg ismét az Öreg-tavon. 



Átvonuló és telelő vadludak eloszlásának változásai a Dunántúl északi részén 211 

Rence 6. (2021) 

 
11. ábra: A vadludak maximális mennyiségei a tatai Öreg-tavon 1984–2021. között 

 
12. ábra: A három gyakori vadlúdfaj arányának változása az Öreg-tónál 
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Ferencmajori-halastavak 

Az 1981 óta itt végzett rendszeres kutatások eredményeként napjainkig több, 
mint 250 madárfaj került elő a területről. Számos hazai, sőt európai 
madárritkaságot figyeltek meg itt. A tórendszer (13. ábra) mintegy 100 
madárfajból álló fészkelő madárfaunájának stabil tagja a nyári lúd, mely 40–50 
párban fészkel a területen. A három leggyakoribb vadlúdfaj mennyiségeinek 
változását a 2. táblázatban mutatjuk be. 

A Ferencmajori-halastavak vadlúdvonulásban betöltött jelentősége 2006-tól 
növekedett meg számottevő mértékben (14. ábra), ami annak is köszönhető, 
hogy ekkor lett Ramsari terület, és az addigi intenzívebb vízivadvadászat 
jelentős mértékben csökkent. Vonulási csúcsidőben általában 8–10 ezres 
lúdcsapatok éjszakáznak a területen, de esetenként akár 15–20 ezer vadlúd is 
megfigyelhető a tórendszeren. A tavak őszi és téli lehalászásainak köszönhetően 
folyamatosan vannak ideális vízszintű tavak a ludak számára. Ezzel a 
Ferencmajori-halastórendszer a tatai Öreg-tó egyik legstabilabb „szatellit-
területe”, melynek jelentősége a szilveszteri tűzijátékok kapcsán különösen 
megnő. Az első évek kivételével a fő tömeget a nagy lilikek adják, de az Öreg-
tónál pihenő vadludak faji arányaihoz képest lényegesen több a nyári lúd 
(15. ábra). 

 
13. ábra: A három vadlúdfaj összesített maximális egyedszámának változása a 

Ferencmajori-halastavakon 
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14. ábra: Az összes átvonuló vadlúd mennyisége a Ferencmajori-halastavaknál 

 

15. ábra: A három gyakori vadlúdfaj arányának változása a Ferencmajori-
halastavaknál 
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Asszony-tó 

A tatai Öreg-tótól mintegy 5,5 km-re nyugatra elhelyezkedő 39 ha-os 
halastavon egészen a 2000-es évek első évtizedéig mindössze néhány ezres 
lúdcsapatok éjszakáztak vagy pihentek meg napközben, többnyire alkalmilag. 
2014-től rendkívül látványos változások következtek be, hiszen az őszi és tél végi 
időszakban nemegyszer több lúd gyülekezett vizén, mint magán a tatai Öreg-
tavon. Az októberi és november eleji hetekben esetenként több tízezres 
lúdtömegek éjszakáznak az Asszony-tavon. Az eddigi maximális lúdmennyiség 
– mintegy 45 000 pld. – 2018. november 10-én volt itt megfigyelhető (2. táblázat). 
A tó vonulásban betöltött jelentősége szinte robbanásszerűen értékelődött fel az 
elmúlt néhány év alatt. Kisebb léptékben, de hasonló szerepnövekedés kezd 
kialakulni a tél végi időszakban is. Amikor az Öreg-tavon már csupán néhány 
százas lúdcsapatok mutatkoznak, itt még több ezer példány éjszakázik. Az 
Asszony-tó a vetési lúd vonatkozásában viszonylag jelentős gyülekezőhelynek 
számít, különösen a tél végi és a tavaszi időszakban. A nyári lúd tekintetében 
rendszerint nagyobb tömegek láthatók itt, mint az Öreg-tavon (főként a kora 
őszi időszakban). A tó stabil telelőhellyé válásának legfőbb akadálya a 
vízutánpótlás esetlegessége, a tó rendszeres teljes befagyása, netán téli száraz 
állapota, illetve a vízivadvadászatok. 

Boldogasszonyi-tó és Mocsai-tó 

A Tata térségében telelő vadludak számára kisebb jelentőségű, alternatív 
éjszakázóhelyként szolgál, ahol többnyire 1000–2000 pld.-os lúdcsapatok 
figyelhetők meg, de esetenként akár 5 000 – 12 000-es lúdtömegek is 
megpihenhetnek. A környező mezőgazdasági területek forgalmas táplálkozó-
helyként ismertek. A Mocsai Gazdák Vadásztársaság a lúdvadászatok 
tekintetében különösen aktív, hiszen jó területi adottságokkal rendelkezik. Az 
elmúlt tíz idényben innen került ki a megyei lúdteríték 28%-a. A tél végi 
időszakban rendszerint ez a tó jelenti a vadludak legfontosabb tartózkodási 
helyét. A Mocsai-tó leginkább a nyári ludak fészkeléséhez kínál jó feltételeket, 
egyes években 8–10 pár is költ a területen. A nádassal erősen benőtt tó a vonuló 
lúdcsapatoknak kevésbé kínál alkalmas pihenőhelyet. 

Réti-halastavak 

A Réti 8-as tó a Tata környéki vadlúdvonulás vonatkozásában egyelőre 
korlátozott szereppel bír. A mintegy 23 ha-os vízfelület jelenleg csupán alkalmi 
és kisebb jelentőségű éjszakázóhelyként működik (16. ábra). Az elmúlt években 
leginkább tél végén mutatkoztak itt néhány százas lúdcsapatok, ezen kívül a 
nyári lúd nyár végi gyülekezéseinek is alkalmi színterévé vált, ahol egyes 
esetekben 1200 pld. is összegyűlt (2016. július). Mindezen túlmenően e faj egy-
két párja is rendszeresen fészkel a tavon. A területen a 2000-es évek elejéig 
rendszeresen szerveztek vízivadvadászatokat, ma azonban csupán 
dúvadgyérítés folyik. 
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16. ábra: A három vadlúdfaj összesített maximális egyedszámának változása a Réti-

halastavakon 

Nagyigmándi-halastavak 

A Nagyigmándi-halastavak nagyobb tóegysége ~45 ha kiterjedésű, ennek 
nádasában jelenleg mintegy négy-öt pár nyári lúd fészkel. A környező szántók 
miatt rendszeresen vannak átnyaraló kisebb nyárilúd-csapatok is. Majd a nyár 
végi időszaktól jelentősen növekszik az itt tartózkodó ludak száma. 
Rendszeresen 1000 vadlúd körüli mennyiség éjszakázik a tavon a téli szezonban. 
Mivel a tavat horgásztatással hasznosítják, így nincsenek a ludak számára 
ideális tocsogós, sekély vizű részek. A ludak száma akkor tud jobban emelkedni, 
amikor kezdenek befagyni a tavak, és a lihogó szélén tudnak ácsorogni a jégen. 
Táplálkozni rendszeresen a tótól délre eső, közvetlen közelben elhelyezkedő 
szántóföldekre járnak ki. 

Grébicsi-tavak 

A Grébicsi-tavakon jelenleg mintegy két pár nyári lúd fészkel, ám a nyár 
közepi és őszi időszakban jelentős gyülekezőhelyévé válik a fajnak. Ebben az 
időszakban esetenként akár 2000-es nyárilúd-csapatok is éjszakáznak itt. A tó a 
téli időszakban rendszerint szárazon áll, így jelentősebb lúdcsapatok ekkor nem 
fordulnak itt elő. 
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Bakodi-tó 

A Tata környéki nagy kiterjedésű katonai gyakorlóterületen, Szomód 
határában található ez a 16 ha-os horgásztó, melyet alapvetően a Szomódi-
vízfolyás táplál, de a vízutánpótlásban egyre nagyobb szerepük van a felső 
tóegység medrében kb. 2005 óta fakadó, növekvő hozamú, langyos 
karsztforrásoknak is. A horgásztó felső végén néhány ha-os nádas húzódik. A 
horgásztavon csupán néhány százas vadlúdcsapatok pihennek meg 
alkalmanként, de ez a viszonylag kis zavartságú vizes élőhely egyre stabilabb 
nyárilúd-fészkelőhelynek is tekinthető, 10-11 pár költ itt évente. E tavon a 
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai az elmúlt években több 
nyárilúd-fiókát is elláttak nyakgyűrűvel, mely példányok rendszeres 
megfigyelése értékes információkat szolgáltat a faj térségbeli mozgásairól. 

Városi-tó 

A Tatától csak 1 km-re elhelyezkedő mindössze 13 ha nagyságú Városi-tóra 
a korábbi években mindössze néhány százas vadlúdcsapatok szálltak le 
alkalmilag. Az elmúlt években egyre többször lehetett látni kisebb 
lúdcsapatokat. 2018/2019 telén fordult elő először, hogy a napközben a környező 
mezőgazdasági területeken táplálkozó 4000–5000-es lúdcsapat nem az Öreg-
tóra, hanem ide szállt be a déli órákban inni. E viszonylag kis tó szerepe is 
felértékelődőben van. 

Derítő-tó 

A tatai Öreg-tótól déli irányban mindössze 1 km-re elhelyezkedő tó az 1990-
es évek derekáig számontartott kisebb jelentőségű vadlúd-gyülekezőhely volt. 
Az idő során ezt a tavat intenzív horgásztatással kezdték hasznosítani, és ezzel 
összefüggésben egy hosszú stég is ki lett építve. Partján nagyon sok 
horgásztanya, stég és épület áll. Az utóbbi évben a tó közepéig beérő stéget 
továbbépítették, így már kettéosztja a tó nyílt vízfelületét. Az intenzívebb 
horgásztatás és emberi jelenlét okozhatta a ludak elpártolását a tótól. 
Valószínűleg tovább erősítette a terület lúdéjszakázóhely-megszűnési 
tendenciáját az is, hogy a közeli táplálkozóterületek nagy részén ipari parkok 
létesültek. Láthatóan a tatai Öreg-tóról is kevesebb lúd húz ki déli irányban, 
mint a korábbi években. 

Duna, Almásfüzitő–Dunaalmás közötti szakasz 

A Duna vízimadárvonulásban betöltött szerepe különösen azokon a kemény 
teleken növekszik meg, amikor a tavak túlnyomó többsége befagy, és szinte csak 
a Duna kínál jégmentes vízfelületet. Ha ehhez még alacsony vízállás is társul, az 
kiemelten megnöveli a folyam jelentőségét (FARAGÓ 2018). A lúdvonulás szem-
pontjából különösen fontos szerepet tölt be a Tatához legközelebbi, Almásfüzitő 
és Dunaalmás közötti zátonyos folyószakasz (1753–1757 fkm), ahol az elmúlt 
években többször voltak megfigyelhetők tízezres lúdcsapatok (17. ábra).  
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17. ábra: A három vadlúdfaj összesített maximális egyedszámának változása a Duna 
neszmélyi szakaszán 

E Duna-szakasz vadlúdvonulásban betöltött szerepe különösen hangsúlyossá 
válik a szilveszteri időszakban, amikor a Tata térségéből elmenekülő többezres 
lúdcsapatok már nem repülnek Nyergesújfaluig, hanem itt, a közeli Duna-
szakaszon találnak viszonylag nyugodt pihenőhelyet. A gyakoribb lúdfajok 
elmúlt években észlelt maximumait foglalja össze a 3. táblázat. 

3. táblázat:  A gyakoribb vadlúdfajok szezonális maximumai a Dunán 

Szezon vetési lúd nagy lilik nyári lúd 

Duna, Almásfüzitő–Dunaalmás szakasz 
2015–2019 700 6 300 3 000 

Duna, Nyergesújfalu–Muzsla szakasz 
1991–1995 19 000 3 000 60 

1995–2000 12 300 4 000 320 

2000–2005 8 400 3 000 50 

2005–2010 22 000 9 700 120 

2010–2015 550 5 600 100 

2015–2019 1 120 3 500 60 
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Duna, Nyergesújfalu–Muzsla szakasz 

A Duna nyergesújfalui (illetve a szlovák oldali muzslai) szakasza (1732–
1735 fkm) a tatai Öreg-tó 1986–1988 között jelentős zavarás mellett lezajlott 
mederkotrását követően, 1994–2007 között értékelődött fel nagymértékben. Ekkor 
a korábbi 2–5 ezres lúdcsapatok helyett 8–15 ezres tömegek jelentek itt meg (18. 
ábra), de előfordult, hogy 20–27 ezer pld. is itt időzött (3. táblázat). Ezt követően 
jelentősen csökkent a Duna ezen szakaszának lúdvonulásban betöltött szerepe, és 
2010 után már csak elvétve mutatkoztak itt ezres nagyságrendű csapatok. Ezzel 
egyidejűleg a tatai Öreg-tó még inkább felértékelődött (ez évtől emelkedtek 40–
50 ezerre az itteni lúdmaximumok). A nagy dunai telelő csapatok elmaradása 
egybeesik a többi Tata környéki tó vonulási szerepének felértékelődésével. 
Napjainkban már csupán alkalmanként jelenik meg egy-egy ezres nagyságrendű 
lúdcsapat a Nyergesi-sziget északi (szlovákiai) oldalán. E Duna-szakasz és a tatai 
Öreg-tó közötti egykori szoros kapcsolat már a múlté, de nem kizárt ennek újbóli 
felértékelődése. Ezeknek a maximumoknak a túlnyomó többsége januárban volt 
megfigyelhető, amely tény részben a stabilan jégmentes Dunának köszönhető, 
illetve a szilveszterkor Tatáról elriadó mennyiségek jelentek meg itt. E Duna-
szakaszon viszonylag rendszeresen fordult elő az apácalúd (Branta leucopsis), a kis 
lilik és a vörösnyakú lúd egy-két példánya is. 

 

18. ábra: A három vadlúdfaj összesített maximális egyedszámának változása a Duna 
nyergesi szakaszán 
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A korábban az Öreg-tóra korlátozódó vadlúdgyülekezések ma már számos 
kisebb-nagyobb vizes élőhelyre kiterjedtek. Ez hasonlóan ment végbe, mint a 
Fertő térségében, ahol a kisebb méretű tavakat és elárasztásokat fokozatosan 
népesítették be a vadludak. A nyomkövető eszközzel megjelölt példányok és a 
nyakgyűrűs egyedek megfigyelési adataiból tudjuk, hogy intenzív forgalom 
zajlik a Kisalföld keleti és nyugati felén található pihenőhelyek között. Egyes 
példányok két fészkelési időszak között akár több alkalommal is pihenő- és 
táplálkozóhelyet váltanak. 

Duna, Almásfüzitő–Dunaalmás szakasz 

E sekély, zátonyos Duna-szakasz csupán a legutóbbi néhány esztendőben 
kezdett felértékelődni a vonuló vadludak szempontjából. Elsősorban azokon a 
kemény teleken nő meg a szerepe, amikor a térség tavai befagynak, és a Duna 
lassan áramló vize jégmentes marad. A zátonyokon ilyenkor néha 5–10 ezres 
lúdmennyiség is előfordul. A nyergesújfalui Duna-szakasz hasonló szerepe 
jócskán lecsökkent az elmúlt évek során, a ludak inkább ezt a Tatához közelebb 
eső részt részesítik előnyben. Sajnos ezt a Duna-szakaszt is egyre gyakrabban 
látogatják a téli időszakban is a horgászok, ami a terület zavartságát jelentősen 
fokozza. Alkalmi jelleggel azonban továbbra is számolni kell ezzel a területtel, 
mint alternatív gyülekezőhellyel. 

Trendek 

Vizsgálatunk legfontosabb kérdése az volt, hogy hogyan változott a Kisalföld 
vizes élőhelyeinek jelentősége a három (legalábbis a vizsgálati időszak egészére 
nézve) gyakori vadlúdfaj átvonuló mennyiségének vonatkozásában. Ehhez 
összegeztük az egyes élőhelyeken külön-külön elvégzett számlálások 
eredményeit, visszatekintve egészen az 1980-as évek elejéig, a rendszeres 
számlálások kezdetéig. Ebből az derült ki, hogy november és január hónapokból 
állnak rendelkezésre a legteljesebb adatsorok, ez meg is felelt annak a 
szándékunknak, hogy a vonulási/telelési időszak első feléből és második feléből 
is legyen reprezentatív összegzés. A 19. és 20. ábrákon mutatjuk be az 
állományváltozások tendenciáit. Az 1983/1984-es kezdő és a 2019/2020-as záró 
telelési időszak abszolút maximumát a 2018. novemberi számláláskor 
tapasztalhattuk, ekkor 130 182 egyedet regisztráltunk. A januári csúcsérték 
(97 624 pld.) ettől jelentősen elmaradt, annak ellenére, hogy az egyedszám-
növekedés trendje a januári számlálásoknál meredekebb. Mivel a Kisalföldön az 
ezredfordulón indult erőteljes növekedésnek a nagy lilik mennyisége – a vetési 
lúd állománycsökkenésével párhuzamosan – a növekedést is az egyre több nagy 
lilik adja. A nyakgyűrűs és jeladós madarak szolgáltatta adatok (KÖLZSCH et al. 
2019) alapján tudjuk, hogy a nagy lilikek a Duna-delta felől érik el a Kárpát-
medencét, és először a Hortobágy és a Dél-Alföld vizes élőhelyeinél 
koncentrálódik a zömük, de később egy vagy több hullámban a Dunántúl 
irányában mozdul el az ott telelők egy része, ez lehet okozója a januári többlet 
növekedésnek. 
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19. ábra: A vizsgálati területen átvonuló összes vadlúd állományváltozásának trendje 
(november) 

 

20. ábra: A vizsgálati területen átvonuló összes vadlúd állományváltozásának trendje 
(január) 
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Ma még nem tudjuk, hogy az egyes fajok elmúlt évtizedekben tapasztalt 
vonulási útvonalváltozásai a klíma szárazodásának és melegedésének olyan 
következményei, amelyek stabilan fennmaradnak, vagy több tényező 
eredőjeként előálló, előre nem kiszámítható váltakozásra kell számítanunk. A 
múltbeli történések ismerete nagyban segítene ennek eldöntésében, de csak 
napjainkra alakult ki olyan nemzetközi kutatóhálózat, illetve állnak 
rendelkezésre a kérdés megválaszolására alkalmas adatgyűjtést szolgáló 
technikai eszközök. A monitoringszámlálások és az egyedi jelölések folytatásával 
nyomon követhetjük majd az előttünk álló évtized hasonló változásait, amelyek 
a klíma megváltozása miatt minden bizonnyal folytatódnak. 

Összefoglalás 

A Kisalföldön a 20. század végéig a vizes élőhelyek kiterjedésének erőteljes 
csökkenése volt a jellemző, emellett intenzív halászat, vadászat, nádaratás és 
más zavaró tényezők is kedvezőtlen hatásúak voltak a vadludak és 
általánosságban a vízimadarak fészkelő és átvonuló állományai számára. Az 
1990-es évektől egy új természetvédelmi szemlélet következtében elkezdődött 
egyes korábban lecsapolt vizes élőhelyek rehabilitációja, ami kiszélesítette a 
rendelkezésre álló pihenőhelyek körét. Már az 1990-es években megmutatkozott 
az elárasztások kedvező hatása Mekszikópusztán, majd 2001-től a nyirkai-hanyi, 
2013-tól az osli-hanyi területeket népesítették be a vadludak, és ennek révén a 
korábban nem, vagy csak elenyésző jelentőségű tóközi tavakon is jelen vannak.  
A nagy területű, több száz ha-os elárasztások vonzereje miatt hamar többezres 
csapatokban jelentek meg a nyári és vetési ludak, valamint a nagy lilikek. A 
területi koncentráció csökkenésével a korábban elkerült kisebb tavak előbb 
alkalmi, majd rendszeres éjszakázó- és pihenőhelyei lettek a vadlúdcsapatoknak. 
Ez a folyamat pillanatnyilag is zajlik, újabb és újabb helyeken (pl. halastavakon, 
kavicsbányatavakon) tapasztaljuk ezt. 

Ezt követően – de ettől függetlenül – a korábban domináns vetési lúd 
átvonuló mennyisége drasztikusan visszaesett, napjainkra a korábban több 
tízezres csapatai helyett egyesével vagy néhány tucat egyed jelenik meg. Időben 
ezzel párhuzamosan a nagy lilik néhány ezres állománya egy nagyságrenddel 
megnőtt. A nyakgyűrűs és jeladós egyedek előfordulásai alapján ma már tudjuk, 
hogy a Tajmir-félszigeten költő nagy lilikek Kazahsztánon és a Duna-delta 
térségén át jutnak be a Kárpát-medencébe, és hosszabb-rövidebb tartózkodás 
után, jellemzően az erősebb fagyok és a havazás megérkeztével jut el egy részük 
a Kisalföldre. Ez magyarázza a nagy lilikekkel vonuló kis lilikek és vörösnyakú 
ludak egyre gyakoribb és nagyobb egyedszámú megjelenését. Kiderült az is, 
hogy az elmaradó vetési ludak az atlanti partvidék vonalát követve Németország 
középső és északi tartományai felé térültek el. Jelenlegi tudásunk szerint ezek a 
változások a klíma melegedésével járó enyhe telekre vezethetők vissza, de nem 
zárható ki, hogy hosszabb időtávon az egyes vonulási utak időről időre történő 
cserélgetése zajlik, aminek hátterében ettől független okok is meghúzódhatnak. 
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Az egyetlen fészkelő faj, a nyári lúd kisalföldi populációja harminc éve lassan, 
de folyamatosan növekedik, így a vonulás és telelés során a helyi és a vele 
kapcsolatban lévő szomszédos élőhelyek állományai keverednek. A nyári lúd 
korábban csak a Fertőn volt jellemző faj, az ezredforduló után azonban egyre 
több vizes élőhelyen alakult ki fészkelőállománya, a vonulási és a telelési 
időszakban pedig ma már minden általunk vizsgált vizes élőhelyen jelen van. 

A Tata térségében lévő vadlúdtelelőhely vonatkozásában hasonló markáns 
változások kezdődtek el, részben az 1990-es években, de még inkább a 2000-es 
évektől. Ezen változások többnyire az Öreg-tó speciális elhelyezkedésére, az 
urbánus környezetéből adódó és egyre inkább erősödő zavaró tényezőkre 
vezethetők vissza. Átmenetileg (1995–2010 között) a Duna nyergesújfalui 
szakaszának szerepe értékelődött fel, majd 2005-től a Ferencmajori-halastavak 
vonulásban betöltött jelentősége erősödött meg. Mindezek után, 2010-től újabb 
halastavak váltak alkalmi, sőt egyre rendszeresebb vadlúd-éjszakázóhelyekké. 
Így jelentek meg egyre nagyobb tömegek az Asszony-tavon (itt megfordult már 
45 ezres lúdcsapat is), a Boldogasszonyi-tavon, a Nagyigmándi-halastavon, a 
Réti-halastavakon és a Duna almásfüzitői szakaszán is. A Tata térségében telelő 
vadlúdállomány tehát egyre erősödő diszperzióval ellensúlyozza az Öreg-tóra 
nehezedő urbanizációs nyomást. 

Az Öreg-tó vonulásban betöltött jelentősége mindazonáltal egyelőre nem 
csökken, hiszen egy új, kedvező vízgazdálkodási gyakorlat bevezetésével, 
valamint a téli tűzijáték-használat helyi betiltásával (MUSICZ 2018) egyre 
gyakrabban jelennek meg a tavon 40–50 ezres lúdcsapatok. Az itt-tartózkodásuk 
ideje azonban érezhetően csökken. Részben a klímaváltozásból adódóan, részben 
pedig a zavaró hatások miatt. Rendkívül szembetűnő jelenség, hogy a vadludak 
őszi érkezésének időszakában és a tavaszi távozás hónapjaiban a Tata környéki 
kisebb tavakon gyülekeznek a lúdcsapatok, miközben az Öreg-tavon szinte 
egyáltalán nem láthatók. A tél közepi időszakban azonban (leginkább november 
közepétől január közepéig) igen intenzív vadlúdtelelés figyelhető meg a tavon. 

Megállapítható, hogy a tatai telelő vadlúd-populáció már nemcsak az Öreg-
tóhoz kötődik, hanem a térségben elhelyezkedő összes halastórendszerhez és 
Duna-szakaszhoz együttesen. Ez az igen változatos adottságú, összesen mintegy 
770 ha kiterjedésű tóvidék és több km-nyi Duna-szakasz az éves vonulási 
csúcsok alkalmával 60–80 ezer vadlúd itt-tartózkodását teszi lehetővé. 

Az antropogén hatások és a klimatikus változások egyre összetettebb módon 
befolyásolják a telelő lúdállományt, ami a régió többi vadlúd-gyülekezőhelyével 
való monitoring összehangolását egyre időszerűbbé teszi. A különböző zavaró 
hatások erősödése miatt pedig (a kedvező élőhely-rekonstrukciók és 
természetvédelmi intézkedések ellenére is) javasolható az érintett vizes 
élőhelyek ún. „vadlúdbarát” téli üzemmódjának kidolgozása, és ebben az adott 
tulajdonosok, gazdálkodók érdekeltté tétele. Ugyancsak szükségesnek 
mutatkozik egy kompenzációs rendszer bevezetése a táplálkozóterületekkel 
leginkább érintett mezőgazdasági területek vonatkozásában. 
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A vizsgált kisalföldi élőhelyeken a telelési időszak első és második felében is 
nőtt a vadludak összesített egyedszáma a novemberi és a januári 
szinkronszámlálások szerint. A növekedés trendje a januári időszakban volt 
magasabb, amit a nagy lilikek mostanra kialakult dominanciájával 
magyarázunk, mivel ezek délkelet felől érkeznek a Kárpát-medencébe, és a 
Hortobágyon gyülekezők egy része több hullámban húzódik tovább nyugat felé. 
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