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1. Összefoglalás/Abstract 

A Fertő és a Hanság területén nagy kiterjedésű nádas élőhelyek találhatóak, amelyek nem 
csupán dunántúli, de hazai viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű fészkelő helyei a 
telepesen költő gém-fajoknak. A nagy kócsagok, szürke gémek, vörös gémek mellett a 
térségben fékelnek bakcsók, kis kócsagok, bölömbikák és törpe gémek is. A nehezen 
megközelíthető nádas élőhelyeken gyalogos vagy csónakos bejárással szinte lehetetlen az 
évről évre változó helyen és számban létesített fészektelepek megtalálása és felmérése, 
ugyanakkor a fajok hatékony védelem és az élőhelyek megfelelő kezelése szempontjából 
ezen ismeretek elengedhetetlenül fontosak. Megoldást jelent a problémára a potenciális 
fészkelőterületek költési időben történő légi felvételezése, amely képek részletes elemzése 
után képet kaphatunk az ott épült fészkek elhelyezkedéséről, fészkek számáról. A felmérés 
ezek után igény szerint kiegészíthető terepi bejárással, amely pontosabb információkkal - 
vagy a fiókák gyűrűzésével - egészíti ki a kutatásokat. 
2017-2019 években, a tavaszi időszakban öt élőhelyen készítettünk légifelvételeket a 
potenciális fészkelőterületekről, a Fertő tó, Osli-Hany, Nyirkai-Hany, Barbacsi-tó és Fehér-tó 
térségében. Ezeken az élőhelyeken repülőgépes számlálás nélkül az állományok felmérése, 
a változások nyomon követése nem lenne megvalósítható. 
Az adatok arra utalnak, hogy a Kisalföld vizsgált vizes élőhelyein a gém fajok állományai 
metapopulációt alkotnak, ezeken belül a költő párok váltogathatják fészeképítésük aktuális 
helyét. Ezt várhatóan a gyűrűzések eredményei is igazolni fogják. 
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3. Bevezetés és előzmények 

 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park területe élőhelyi adottságai révén ideális élőhelye a telepesen 
fészkelő gém-féléknek, amelyek a védett élőhelyek kiemelt fontosságú természeti értékei 
közé tartoznak. A nemzeti park vizes élőhelyei részei a hazai Ramsari-területeknek, amelyek 
kifejezetten a vizes élőhelyekhez kötődő madárfajok védelme érdekében kerültek kiejlölésre 
szerte a világon, másfelől a Natura 2000 hálózatba tartozó, úgynevezett különleges 
madárvédelmi területeinek (Special Protection Area – SPA). Mindezen természeti értékek 
célirányos védelme az állományok sokrétű ismeretén alapul, amely egy élőhely esetében 
kiemelten jelenti az ott fészkelő fajok élőhelyi igényeit, éves szaporulatát, állományainak 
változásait.  
A telepesen fészkelő gém-félék (elsősorban: szürke gém, vörös gém, nagy kócsag) 
fészektelepeinek helyét évenként változtathatják ugyan, de minden esetben zavartalan 
nádas élőhelyek nehezen megközelíthető területein alakítják ki fészektelepeiket. Ezek 
jellemzően kissé felnyíló vízben (rendszerint 80+ cm mély vízben) álló nádasok, emiatt a 
telepek gyalogszerrel és csónakkal egyaránt szinte megközelíthetetlenek. Véletlenszerű 
kereséssel csak nagy szerencsével találhatók meg, így az utóbbi években már gyakorlattá 
vált a fészektelepek légi úton történő megfigyelése, fényképezése és számlálása (NEMETH, 
2017). Ezzel módszerrel akár nagy területek fésülhetők át, és a madarak zavarása nélkül 
kaphatunk információkat az állományok alakulásáról, az egyes fajok fészkelési igényeiről, a 
fészkelések sikeréről. Annál is inkább, mert ismert helyzetű telepeken is nehézséget okoz a 
fészkelő párok számának megállapítása (pl. telepen kívül álló megfigyelő tornyokból) 
(PELLINGER, 2012). 
 

4. Terület és módszer 

4.1. A mintavételi helyek bemutatása 

A Fertő tó és Hanság élőhelyei közül jelen kutatásba azokat vontuk be, amelyeken 
potenciálisan nagyobb egyedszámú gém fészektelepek megtalálása volt várható. Ezek az 
alábbiak: Fertő tó nádasa, Osli-Hany, Nyirkai-Hany, Fehér-tó. 
 
4.1.1. Fertő tó 
 

 
1. ábra - A nádas terjedése az 1872–2008 közötti időszakbban (KOPF, 1967 

nyomán, kiegészítve) 
 



Európa második legnagyobb kiterjedésű nádas élőhelye kedvező adottságokkal bír a 
gémfélék zavartalan fészkeléséhez. Az egykori összefüggő vízfelületet a nád fokozatosan 
nőtte be, ez a folyamat ma is tart (1. ábra). A korábban intenzív nádaratással érintett 
nádasban ma már szinte teljes zavartalanságban költhetnek a madarak. Az élőhelyen 
minden évben költ a nagy kócsag, vörös gém a szoliter költő, így az alkalmazott módszerrel 
nem felmérhető állományú törpegém és bölömbika. A tó ausztriai oldalán stabil költő faj a 
kanalasgém is, megtelepedése várható a magyar oldalon is, azonban csak egy-egy pár 
alkalmi fészkeléséről van tudomásunk. A hatalmas kiterjedésű nádasban ugyanakkor nagy 
kihívás évről-évre megtalálni a nádasban fészkelő gémek fészektelepeit. A telepek helyének 
kiválasztását számos környezeti tényező befolyásolja. Az eddigi tapasztalatok alapján kerülik 
a teljesen zárt nádasokat, a part közeli gyakran kiszáradó, téli sásosokkal (Cladium 
mariscus) kevert nádasokat (2. ábra). 
 

 

2. ábra - A fertői vizsgálati terület a fészkelő telepek helyével 

 
4.1.2. Osli-Hany 
 
Az egykori Hanság lecsapolt területén első ízben 2013-ban elárasztott 300 ha-os terület egy 
KEHOP projektből finanszírozott vizes élőhelyrekonstrukció keretében valósult meg és vált 
rövid idő alatt jelentős vízimadár-élőhellyé. A területen megtelepedett költő fajok között 
növekvő számban fészkelnek gémfélék is, amelyek feltérképezéséhez kezdettől fogva 
használunk légifelvételeket. A terület méreteinél fogva ideális a drónokkal való 
feltérképezéshez is. 
Az elárasztást követően az Osli-Hany területén több foltban nádasok alakultak ki, a 
vízkormányzás egyik kiemelt célja a nádas állományok területi növekedéséhez szükséges 
vízmennyiség biztosítása és ezzel összefüggésben a vízszint éves periódusokban történő 
ingadoztatása. A változó vízborítás teszi lehetővé a nád ivaros (magról történő) 
szaporodását, ezért a vízszintek tavasszal a legmagasabbak, nyár végén és ősszel a 
legalacsonyabbak. Gémtelepek a nádas foltokban alakultak ki (3. ábra). 
 



 

3. ábra - Az Osli-Hany vizsgálati terület a fészkelő telepek helyével 

 
4.1.3. Nyirkai Hany 
 
A Nyirkai Hany vizes élőhelyrekonstrukció 2001-ben valósult meg hazai kormányzati 
forrásból valamint holland támogatásból (PELLINGER & TAKÁCS, 2006), azóta a 460 ha-os 
elárasztás ideális fészkelőterület a gémfélék számára. A nyílt víz és a nádasok/gyékényesek 
területi eloszlása jelentősen változott 20 év alatt, az elárasztás időbeni ütemezéséről és a 
felhasznált vízmennyiség évi változásairól ma is kezelési kísérletek folynak. Méretét tekintve 
ideális a multikopterrel történő légifényképek alapján történő felderítésre, a terület 2-3 
felszállás során teljesen átfésülhető, a készített felvételek alapján a fészkek felmérhetők, 
számolhatók. Az elárasztás visszatérő problémái miatt a megelőző évtizedben a nádasok 
nem tudtak megerősödni, így a gémek inkább gyékény-állományokban fészkelnek (4. ábra). 
 

 

4. ábra - A Nyirkai-Hany vizsgálati terület a fészkelő telepek helyével 

 



4.1.4. Fehér-tó 
 
A mintegy 11 ha-os Fehér-tó egyike a Hanság - azon belül a Tóköz – kevés megmaradt 
természetes állóvizeinek, amelyek túlélték a lecsapolásokat, emberi beavatkozásokat és 
nyomokban megőrizték egykori állapotukat, természetközeli jellegüket a XX. század során 
(RECHNITZER, 1988). A tavat nagy kiterjedésű nádas övezi, amely kiváló fészkelő-, búvó- és 
táplálkozóhelyet jelent a telepesen fészkelő szürke gémek, vörös gémek és nagy kócsagok 
számára (5. ábra). A projekt keretében felmért célfajok mellett a területen költ emellett 
többek között bakcsó, törpe gém, bölömbika, és számos nádi énekesmadár is, amelyekről 
részletes faunisztikai adatokat szolgáltattak a tó mellett évtizedeken át működő madárvárta 
kutatói is. 
 

 

5. ábra - A Fehér-tó vizsgálati terület a fészkelő telep helyével 

 
4.1.5. Barbacsi-tó 
 
A Barbacsi-tó a Tóköz egyik legfontosabb vizes élőhelye. Eredete megegyezik a Fehér-
tóéval. Korábbi kiterjedésénél vízfelülete ma már a nádas előretörése és a feltöltődés miatt 
kisebb, 11 ha-ra tehető. A nádöv azonban a gém-fajok számára ideális fészkelőhelyet és 
táplálkozó területet biztosít (6. ábra). A XX. század első feléből ismert szórványos leírások 
szerint a vörös gémek kisebb számban mindig fészkeltek itt, de az intenzív halászattal járó 
zavarás és a legeltetés, nádvágás következményei miatt nagyobb telepek nem tudtak 
kialakulni. A nemzeti parki védelem és ezen tevékenységek visszaszorulása miatt az 
ezredforduló táján már jelentős nagy kócsag fészkelőhelynek számított. Az állomány 
nagyságának változásai arra utalnak, hogy a Barbacsi-tó és a közeli Fehér-tó nádasainak 
fészkelői valójában egy populációt alkotnak, amelyek megoszlása a két élőhely között 
változik ugyan, de a fészkelő párok összes mennyisége rövid távon többé-kevésbé állandó. 
 



 

6. ábra - A Barbacsi-tó vizsgálati terület a fészkelő telep helyével 

 

4.2. A mintavételi módszer ismertetése 

A kutatás fő célja a telepesen fészkelő gémfélék adott évben kialakuló fészektelepeinek 
lokalizálása, a megtalált telepeken fészkelő fajok (elsősorban a nagy kócsag, szürke gém és 
vörös gém) elkülönítése, az egyes fajok fészkeinek megszámlálása, a fészektelepek 
kiterjedésének megállapítása kis magasságból készített légifelvételek alapján. Ezt követően 
szükség esetén terepi bejárással pontosítani a légifelvételek alapján nyert információkat. 
A légifelvételek a tavaszi időszakban multikopterrel történtek, amelyeket manuális 
üzemmódban működtettünk, azaz a felvételezés ideje alatt mindvégig kézi irányítással 
irányítottuk a légi járművel és a kamerát. A lesugárzott élőkép alapján pásztáztuk végig a 
potenciális élőhelyeket a gémtelepek helyét kutatva. A megtalált telepekről alacsony 
magasságból (20-100 m) részletes légifelvételeket készítettünk, így az esetek többségében 
meghatározható volt az ott fészkelő fajok fészkeinek száma és elhelyezkedése. Az egyes 
fajok fészeképítési szokásainak különbségei valamint a tollazat színének a zöld nádhoz 
viszonyított kontrasztjának eltérése miatt a kócsagokhoz képest a szürke és a vörös gém 
elkülönítése okozhat nehézségeket, emiatt azokat a fészektelepeket, amelyekben költenek – 
a telep légi beazonosítását követően – vízen is megközelítettük a számolás eredményeinek 
pontosítása érdekében. 
 

4.3. A vizsgált fajok/csoportok jellemzése 

A kutatás során az öt érintett élőhelyen telepesen fészkelő gémfélék állományainak 
felmérését tűztük ki célul, amely esetünkben három fajt érint: nagy kócsag, szürke gém, 
vörös gém. A Fertő tó és a Hanság területén mindhárom fajnak megtaláljuk fészektelepeit, 
sokszor egymás mellett, vegyes fészektelepeket alkotva. A három faj színezete alapján 
elkülöníthető a légifelvételeken, de a vörös és szürke gém megtalálása ugyanakkor nagyobb 
kihívás. Elviekben számítani lehetett kanalasgém megtelepedésére is, azonban erre utaló 
eredményeket sem a légi fényképezés, sem az eredmények terepi kontrollja nem 
szolgáltatott. Mivel a faj a Fertő ausztriai részén fészkel és néhány évig korábban a Nyirkai-
Hanyban is volt kisebb telepe, költésére számítani lehet. 
 



Nagy kócsag (Egretta alba LINNAEUS, 1758) 

A faj a hazai természetvédelem címerállata. Az egykoron a dísztollai megszerzésért folytatott 
kiméletlen vadászata miatt a kipusztulás szélére sodródott fajnak mára stabilizálódott az 
állománya Közép-Európában, hazánkban gyakori fészkelő fajnak számít. Természetvédelmi 
besorolása fokozottan védett, 100.000 Ft-os eszmei értékkel.  
A nagy kócsag fészkét szinte mindig nádasokban építi (7. ábra), sok esetben más gém 
fajokkal: bakcsóval, vörös gémmel, szürke gémmel együtt. Magyarországon fészkelése a 
természetes vagy mesteréges vizes élőhelyek nagy kiterjedésű, zavartalan nádasaihoz 
kötődik (HARASZTHY, 2014). 
A Fertő tó és Kis-Balaton fészkelőállománya a XX. század közepéig 15-20 párra volt tehető, 
majd egy gyors állománynövekedés után a 80-as években már közel 800 párra nőt a két fő 
fészkelő terület állománya (KÁRPÁTI et al, 1986). A Fertő tó költőállományának nagyobb 
része a tó osztrák oldalán található. NEMETH (2017) szerint a fészkek száma 329-776 között 
változott. A hazai oldalon költő párok száma az utóbbi 20 évben néhány párról 150-re nőtt 
(FARAGÓ, 2012), emellett a Hanság területén létrehozott vizes élőhelyrekonstukciók területén 
is sikeresen költ néhány pár, amelyek feltérképezése jelen vizsgálat célfeladata. 

  

7. ábra - Nagy kócsag tojásos és fiókás fészke a Fertőn 
 
Szürke gém (Ardea cinerea LINNAEUS, 1758) 

Legnagyobb számban fészkelő hazai gémfélénk. Fészektelepeit elsősorban nagyobb 
folyóink árterében, ligeterdőiben építi, de jelen van a nagyobb tavak peremén lévő kiterjedt 
nádasokban is egyfajú és vegyes fészektelepekben is. Fészkeit gallyakkal béleli (8.ábra). A 
Fertő tó és a Hanság területén az 1930-as évek óta vannak adataink a fajról, a Fertő tóról 
BREUER (1934) a Hanság területén a Csíkos-égerből ZIMMERMANN (1943) és HORVÁTH 
(1983) írta le fészkelését, itt évtizedeken át stabilan költött, majd a Nyirkai-Hany elárasztását 
követően a telep oda költözött át, minden bizonnyal a jobb táplálkozási lehetőségek miatt 
(FARAGÓ, 2012). Magyarországon védett faj, 50.000 Ft-os eszmei értékkel. 

  

8. ábra - Szürke gém tojásos és fiókás fészekalja a Nyirkai-Hanyban 



 
Vörös gém (Ardea purpurea LINNAEUS, 1766) 

Az előző két fajnál némileg kisebb termetű, sötétvörös színű gém faj. Hazánkban a folyók és 
állóvizek, mocsarak, tavak fészkelőjeként mindütt előfordul, legnagyobb számban az alföldi 
területek nádasaiban (HARASZTHY, 2014). Fészkét szinte minden esetben több éves sűrű, 
avas nádra építi, ahol kisebb-nagyobb kolóniákat alkot, gyarkan más gém fajokkal együtt (9. 
ábra). Fokozottan védett faj, eszmei értéke 250.000 Ft, becsült hazai fészkelőállománya 900-
1500 pár (FARAGÓ, 2012). A Fertő tó területén BREUER nyomán (1934), a Barbacsi tó 
térségéből KIRÁLY (1930) és HORVÁTH (1983) irásai óta vannak adataink fészkeléséről 
(FARAGÓ, 2012). A Nyirkai-Hany elárasztása óta állandó fészkelő faja lett a területnek 
(FARAGÓ, 2012), majd az állomány súlypontja az Osli-Hanyba helyeződött át. Hosszú távú 
vonulóként állománya mindenütt erősen veszélyezetett. 

  

9. ábra - Vörös gém tojásos és fiókás fészekalja a Nyirkai-Hanyban 
 



 

5. Eredmények és értékelésük 

 
2017-2019 évek során légifényképezés módszerével megvizsgáltuk öt vizes élőhelyen a 
nádasban telepesen fészkelő fajok állományait. Célunk a Fertő hazai részének nádasaiban, 
az Osli-Hany valamint a Nyirkai-Hany elárasztásain és a Hanság-Tóköz egykori 
maradványterületein a Fehér-tónál és a Barbacsi-tavon mint ezen fajok potenciális élőhelyen 
a költő gémfélék állományainak feltérképezése volt a Fertő-Hanság Nemzeti Park védett és 
fokozottan védett terülenek természetvédelmi kezelésének tervezése céljából. Valamenni 
területen területen igyekeztünk az összes potenciális fészkelőterületet végigpásztázni, hogy 
biztos képet kaphassunk az ott fészkelő állományok sajátságairól. 
 

 

10. ábra - Áttekintő térkép a telepek elhelyezkedéséről (2017-2019) 
 

5.1. Fertő tó nádasa 

A vizsgált területek közül hatalmas kiterjedésű nádas élőhely átvizsgálása nagy kihívás, így 
ez esetben mind a földi bejárásokra, mind az azokat kiegészítő légifelvételekre szükség volt. 
Sok esetben a kettőt együttesen használtuk, azaz a csónakból indítottuk a multikoptert a 
légifelvételek készítése céljából.  
 

  

11. ábra - Gémtelep a Balfi-nyelven (2018) 12. ábra - Vörös gém (balra) és nagy kócsag 
(jobbra) fészkek a Hidegségi-Fertőn (2019) 

 
A vizsgált években a Fertő tó nádasának hazai oldalán három állandónak tekinthető 
fészektelepet találtunk, amelyek évről évre kis mértékben vándorolnak és amelyeken belül a 
fészkelő párok eloszlása változó. A nagy kócsagok és vörös gémek fészkei a telepeken belül 



többé-kevésbé határozottan elkülönülnek. A legrégebben ismert telep a Fertőrákosi-öböl déli 
részén található félsziget az ún. Balfi-nyelv. Itt zömében vörös gémek költenek, egyes 
években néhánynagy kócsag is. Egy kis telep létesült a Hidegségi Kis-tó északkeleti 
sarkában, itt csak nagy kócsagok fészkelnek. A hidegségi Fertőn található a harmadik telep, 
itt mindkét faj költ változó mennyiségben. 
 

5.2. Osli-Hany 

Az Osli-Hany területén az elárasztás előtt nem volt költésre alkalmas élőhely-folt. A Rábca 
folyó vizét ma már töltésekkel lehet megtartani, a terület Ény felől DK felé mélyül. A 
gémtelepek kialakulása szempontjából nagy jelentőségű nádas-foltok emiatt a terület DK-i 
részén érik el azt a mértetet és sűrűséget, ami megfelel telep kialakulásához. 
A gémeken kívül számos más faj (pl. nyári lúd, récefélék) számára fészkelőhely. 2016-ig itt 
nem sikerült bizonyítani a nagy kócsag költését, mivel a nádasok kiterjedése nem volt 
elegendő a faj megtelepedéséhez. Ugyanakkor a légifelvételek készítése során 2017-ben az 
ekkorra több éves avas nádas állományban már kialakult egy 31 fészekből álló kócsag telep, 
amelyet a légifelvételezéssel meg is találtunk. A szárazföldi távcsöves megfigyelések 
tapasztalatai és a nádas bejárása alapján 4 pár szürke gém és 10 pár vörös gém költött. 
Ezek a fajok azóta is telepeket alkotnak. Az elárasztások mérete miatt a kisebb 
vízfelületekkel elválasztott nád-foltokban kialakuló fészek-csoportokat nem tekintjük különálló 
telepnek, ez igaz – a Fertő kivételével – a többi élőhelyre is. 
 

  
13. ábra - Nagy kócsag fészektelep az Osli 

Hany térségében (2017) 
14. ábra - A Nyirkai Hany látképe 2017 

tavaszán 
 

5.3. Nyirkai-Hany 

A Nyirkai-Hany a 2001-es első elárasztás után a vízimadarak egyik legjelentősebb fészkelő 
és átvonuló helyévé vált. Üzemeltetése során problémákat okozott az elárasztáshoz 
szükséges víz mennyisége, ami középtávon a vízinövényzet degradációját okozta, ezzel a 
fészkelő madármennyiségek csökkenését is. Az ökológiai folyamatok értékelését számos 
külső tényező is nehezíti, többek között az időközben megvalósult Osli-Hany elárasztásának 
„elszívó” hatása. Úgy gondoljuk, hogy a hansági és hanság-peremi vizes élőhelyek fészkelő 
állományainak változásait együtt kell vizsgálni, mivel számos jel utal rá, hogy a fészkelő 
telepek kialakulásában véletlenszerű, de legalábbis egyértelmű hatásokkal rövid távon nem 
magyarázható tényezők alakítják. Vagyis inkább metapopulációkról beszélhetünk. 
A vizsgált időszakban véleményünk szerint ezeknek a változásoknak eredő hatásai okozták 
a gém-fajok fészkelő populációinak vélhetően időleges visszaesését. Az ilyen monitoring 
felméréseknek az egyik kiemelten fontos célja, hogy elemezhetővé váljanak ezek a 
folyamatok és lehetőséget biztosítsanak a természetvédelmi kezelések optomalizálásához. 
 



 5.4. Fehér-tó 

A Fehér-tó a Hanság - Tóköz egyik legöregebb ma is létező állóvize. Mai képének és 
ökológiai állapotának kialakulásában (RECHNITZER, 1988) kulcstényező volt a Hanság 
vizeinek a XVIII. századtól megindult lecsapolása. FÜLÖP (1995) szerint a Fehér-tó 
nádasaiban már az 1970-es évek közepén gémtelepek voltak, de a szakirodalomban korábbi 
adatok erre nincsenek. Védetté nyilvánítását követően zavartalansága miatt a Fertő mellett a 
legstabilabb költőhellyé válhatott a gém-fajok számára (15. ábra). A terület nehéz 
megközelíthetősége révén elsősorban légi megfigyelések során állapíthatjuk meg az adott 
évben létesített fészkelőtelepek méretét és elhelyezkedését. A területre vonatkozó felmérési 
adatok alapján a fészkelő populációk mérete tág határok között változhat, a váltó-telepek 
elsősorban a közeli fekvésű Barbacsi-tónál alakulnak ki. 
 

  

15. ábra – Kócsagtelep a Fehér-tónál 
(2017) 

16. ábra – Kócsagtelep a Barbacsi-tónál 

(2017) 
 

5.5. Barbacsi-tó 

A Fehér-tó szomszédságában található a láp- és mocsárrétekkel, csatornákkal szegélyezett 
Barbacsi-tó, amelyet szomszédjához hasonlóan nagy kiterjedésű nádas övez. A szakirodalmi 
források szerint a Barbacsi-tó közel száz évre visszatekintve gémtelepeknek ad otthont 
(HORVÁTH, 1983; KIRÁLY, 1930). A nádaratás és a halászat zavaró hatása miatt valószínűleg 
csak marginális jelentőségű lehetett a terület a gém-fajok számára, azonban figyelembe kell 
venni, hogy a korabeli technikai lehetőségek mellett (talajszintű észlelések) nagy 
valószínűséggel akár jelentősen alábecsülhették a fészkelők számát. Ma a terület 
zavartalansága miatt idális költőhelye a telepesen fészkelő gémfajoknak. Légifelvételek és 
terepi felmérések alapján ma mindhárom természetvédelmi jelentőségű telepesen költő gém-
fajunknak fészkelési lehetőséget biztosít. 
 

 Nagy kócsag Vörös gém Szürke gém 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Fertő 96 136 195 120 50 95 0 0 0 

Osli-Hany 31 55 122 10 20 5 4 8 25 

Nyirkai-Hany 0 0 0 17 4 2 1 0 0 

Fehér-tó 5 13 1 1 0 0 0 0 0 

Barbacsi-tó 102 65 33 12 0 6 5 3 9 

17. ábra – A felmért gémtelepek állományváltozásai a vizsgálati időszakban 
 



 

6. Természetvédelmi kezelési javaslatok 

A Fertő magyarországi része, a Hanság és a tóközi tavak nádasaiban találhatóak a Dunántúl 
jelentős, a telepesen költő gém-fajok számára fészkelési lehetőséget nyújtó élőhelyei. Ezek 
ma a Fertő-Hanság Nemzeti Park védett és fokozottan védett, az Európai Unió által is 
oltalmat élvező Natura 2000 hálózat kiemelt jelentőségű madárélőhelyei, amelyek számos 
más veszélyeztetett faj számára jelentenek biztonságos költő- és pihenőhelyet. 
Az Európa szerte csökkenő kiterjedésű, ezért a veszélyeztetett madárélőhelyek közé tartozó 
nádasok megőrzése a Nemzeti Park kiemelten fontos prioritása. A második világháborút 
követő évtizedek kíméletlen nádaratási gyakorlata ellehetetlenítettette a jelentős számú 
fészkelő pároknak költési lehetőséget biztosító, háborítatlan nádasok fenntartását. Ebben az 
időszakban még érvényesült a korábbi erőteljes vadászat miatt erősen lecsökkent 
populációméretek negatív hatása, amely az ezredfordulóra jelentősen mérséklődött és ettől 
kezdve érezhetővé váltak a védelem hatásai, azaz növekedni kezdtek a fészkelő 
állományok.  
A Fertő nádasaira a nádas-állományok többirányú változása jellemző. A meder egészét 
tekintve a nyílt víz rovására történő elnádasodás dominál, ugyanakkor egy ellentétes előjelű 
folyamat is zajlik. A sekély tómederben a periodikusan kiszáradó parti nádasokra és a nyílt 
vízzel határos belső nádasokra jellemző, hogy többé-kevésbé sűrű, homogén állományúak. 
A kettő között húzódik egy olyan zóna, amelyben jellemző folyamat a kiritkulás, sőt 
helyenként ennek mértéke már kipusztulásnak tekinthető. A folyamat a meder gyorgy 
feltöltődésével, a szervesanyag felhalmozódásával és ennek bomlásával együtt járó 
vízkémiai folyamatokkal magyarázható (KOVÁCS & PELLINGER, 2018). Jelen tudásunk szerint 
a nádas pusztulásának megállítása mérsékelhető lenne, megoldható lenne az öblözetek 
oxigénben gazdag vizének bejutása a belső nádasokba. Ennek érdekében a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság és az Észak-dunántúli Vizügyi Igazgatóság (a vagyonkezelők) 
már végzett csatornakotrásokat, ezek hatásának vizsgálata folyamatban van. 
A gémek telepeinek kialakulásában a legfontosabb, hogy kissé felnyíló (kicsiny belső 
vízfelületekkel tagolt) jó vízellátottságú, zavartalan nádasokat találjanak. A Fertő hatalmas 
kiterjedésű nádasaiban jelenleg a fészeképítésre alkalmas nádasok kiterjedése elegendő, 
azonban a következő években a klímaváltozás miatt drámai mértékben csökkenhet a tó és 
nádasainak vízszintje, ami erősen csökkentheti a potenciális fészkelőhelyek számát és 
kiterjedését. A Fertő víztömege jelentősebb tápláló vízfolyás híján a csapadékviszonyoktól 
függ, a Kárpát-medence klímájának szárazodása miatt a Fertő kiterjedésének csökkenésére 
kell számítani. Bár folynak vizsgálatok mesterséges vízbetáplálások lehetőségére, az ilyen 
beavatkozások lehetősége erősen kétséges és ugyanannyi kérdés felvet, mint amennyit 
megoldana. 
A nádasok zavartalansága terén az elmúlt 30 évben jelentős javulás történt. Az 1960-as 
években a nádas állományok szinte teljes mértékben learatásra kerültek, így a magyar 
oldalon szinte nem is volt alkalmas fészkelő hely. A rendszerváltást követően a nádaratás 
intenzitása folyamatosan csökkent, hosszú évek óta csak a gémtelepek számára alkalmatlan 
part menti sávra szűkült, mára gyakorlatilag megszűnt. A korábban számottevő motoros 
hajóforgalmat generáló határvédelem és halászati tevékenység is megszűnt. 
Az emberi zavarás csökkenésével párhuzamosan egyre növekvő szarvas és vaddisznó 
populáció telepedett meg a nádasokban: először csak átmeneti jelleggel, az ezredfordulót 
követően viszont gyakorlatilag az év egészében a nádasban/tómederben élnek (18. ábra), 
szaporodnak, innen indulva portyáznak éjszakánként a környező mezőgazdasági 
területeken. A szarvascsordák taposásukkal felszabdalják a nádast, ez a Fertőn nem okoz 
problémát, de a Hanságban és a tóközi tavakon már láthatóan átstrukturálják a nádast (19. 
ábra), esetleg az aktív telepeken átgázolva fészkeket tehetnek tönkre. Ezt a viszonylag új 
folyamatot a jövőben figyelemmel kell kísárni a jelentős természetvédelmi károk elkerülése 
érdekében. 



Sokkal nagyobb problémát okoznak a nádasban élő vaddisznók. Az enyhe telek miatt a 
malacok mortalitása alacsony, emiatt az állomány (hasonlóan a Kárpát-medence egészéhez) 
folyamatosan növekszik. A vaddisznó – szemben a szarvassal, amely szigorúan növényevő- 
táplálkozását tekitve mindenevő, szinte bármit megeszik, ami elé kerül: madártojást és 
fiókákat is. Bár ezt roppant nehéz nyomon követni, de számos jel utal rá, hogy a költési 
időszakban a vaddisznók komoly károkat okoznak a vízimadarak fészkeiben, ennek 
veszélyét a szárazodás miatt tartósan alacsony vízszint fokozza. 
Mindenképpen indokolt – más természetvédelmi szempontok miatt is – a nagyvadállomány 
jelentős apasztása. Ezt roppantul megnehezíti, hogy a vadászati jogot csupán a Fertőn 
gyakorolja a Nemzeti Park, mindenhol másutt független vadgazdálkodóktól függ az elejtett 
vadak mennyisége. Sok évtizedes tapasztalat, hogy ezek a vadgazdálkodók nem motiváltak 
a vadállomány számottevő csökkentésében, és sajnos a jelenlegi keretek között 
valószínűleg nem is képesek rá. A Fertőn végeredményben hasonlóan szerény 
eredményeket lehet felmutatni a nagyvadállomány apasztása terén. Bár a Nemzeti Park a 
vadgazdálkodó, a tómeder területe szinte teljes egészében kiesik a vadászatból. Amíg a 
vaddisznó és a szarvas akadálytalanul közlekedik a tómeder nádasaiban, vadászatra csak a 
keskeny parti sáv alkalmas, és a vadászati aktivitás jelenleg nem képes lépést tartani a 
populációnövekedéssel. Előre jelezhető az afrikai sertéspestis (ASP) kitörése a sűrű 
állományban, mivel ez a betegség folyamatosan terjed kelet-nyugati irányban. Ez várhatóan 
átmenetileg csökkenti majd a vaddisznók okozta természetvédelmi károkat, de ezzel együtt 
keresni kell a megoldásokat a tartós és folyamatos állománycsökkentésre. 
 

  
18. ábra – Szarvascsorda a Fehér-tóban 19. ábra – Szarvasok taposási nyomai 

 
Potenciális veszélyforrást jelent az aratatlan nádasokban felhalmozódó, hatalmas 
mennyiségű szerves anyag, amely az év minden szakában, de különösen télen a kiterjedt 
tüzek kockázatát növeli. Az régmúlt évtizedekben a „nádgazdálkodás” keretében többé-
kevésbé szabályozottan égették le az aratatlanul maradt nádasokat – gazdasági célból. A 
nádaratás elmaradásával is sor került kiterjed, vagy helyi tűzesetekre. Volt példa 
villámcsapásból keletkező égésre, de jellemzően szándékos vagy felelőtlen gyújtogatás 
okozott tüzeket. Bár eddig nem volt rá példa, de potenciális veszélyforrás lehet a nádasban 
ellenőrizetlenül hajózók okozta zavarás, amely esetleg éppen illegális tűzrakásból kialakuló 
nádtüzek forrása lehet. 
A hansági elárasztásokon az alkalmas élőhelyek kialakulása és fennmaradása a megfelelő 
vízszint biztosításán és az éves viszonylatban történő ingadoztatásán múlik. Az árasztáshoz 
szükséges víz a Kis-Rába vízrendszerből származik a Rábca folyón keresztül. Ennek 
vízminősége általában a téli hóolvadás időszakában a legjobb és rendszerint ekkor 
maximális a kihasználható vízhozam is. A következő évtizedekre a klímaváltozás miatt 
jelentkező várható aszály miatt a vízgazdálkodásra fokozott figyelmet kell fordítani, 
elkerülendő az idő előtti nyári vízszintcsökkenést. A vaddisznó és szarvas zavaró és élőhely-
fragmentáló hatásának problémái a hansági és tóközi élőhelyeken is növekvő hatású 
problémák forrásai, a jövőben lehetőséget kell találni az állománygyérítésre. 
 



 

7. Feladatok és javaslatok a további vizsgálatokkal kapcsolatban 

Az érintett élőhelyek folyamatos - évről évre megvalósuló - légi fényképezése révén 
folyamatosan nyomon követhetjük a telepesen fészkelő gém fajok fészkelési sikerét, 
összhangban az adott évre jellemző környezeti és időjárási sajátosságokkal, élőhelykezelési 
jellemzőkkel. A felmérés folyamatos biztosítása kulcsfontosságú a célcsoport megismerése 
és hatékony védelme szempontjából. Mivel nagy kiterjedésű, nehezen megközelíthető 
élőhelyekről van szó, a pontos felmérés kizátólag légi úton végezhető el, amelyek nem csak 
nagy pontossággal, de az élőhelyek minimális zavarása révén valósíthatóak meg. A 
feltérképezett és bemért helyzetű fészektelepek a légifényképek segítségével azt követően - 
igény szerint - gyűrűzési céllal felkereshetőek, amely kutatások tovább növelik a fajok 
környezeti igényeinek, állománnagyságának, vonulásának megismerését szolgálva ezzel a 
hatékony természetvédelmi kezeléseket. 
A fészkelőhelyek évenkénti felméréséhez minden élőhelyen évente legalább két alkalommal 
levégzett légi fényképezés a jelenleg elérhető leghatékonybb módszer. 
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