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1. Bevezetés 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából „Az ökológiai monitoring 

tevékenység határon átnyúló összehangolása a Fertő tó és a Hanság NATURA 2000 

területein” című, ATHU2 azonosító számú, „Vogelwarte Madárvárta 2” rövid című projekt 

keretében, a 619-10/2017.számú kutatási szerződés alapján végeztünk madártani kutatásokat a 

Hanságban. 

A projekt alapvető célja a biodiverzitás megőrzését elősegítő természetvédelmi intézkedések - 

köztük főként az ökológiai kutatások - határon átnyúló összehangolása, azaz egy olyan új 

megközelítés alkalmazása, amely egységes módszertanon alapul, és koordinált módon kerül 

előkészítésre és megvalósításra.  

A megbízási szerződés alapján a kijelölt cél a vízimadarak vonuló-, telelő- és átnyaraló 

állományainak vizsgálata a Hanság vizes élőhelyein (folyóvizek, vizes élőhely 

rekonstrukciók, tőzegbánya tavak), a nyári lúd (Anser anser) és a bütykös hattyú (Cygnus 

olor) élőhely használatának és táplálkozási szokásainak vizsgálata és a haris (Crex crex) 

élőhely használatának vizsgálata. 

Jelen kutatási jelentés a 2019. április 1 – 2020. március 31. között végzett vizsgálatok 

eredményeit, valamint a teljes vizsgálati időszakban (2017. április 1 – 2020. március 31) 

keletkezett adatok összefoglaló áttekintését, a vizsgálati eredmények alapján tett 

következtetéseket és a vizsgált élőhelyek kezelési gyakorlatához fűződő javaslatokat 

tartalmazza. 

 

2. Anyag és módszer 

 

2.1. A Hanság földrajzi, vízrajzi bemutatása 
 

Az ország észak-nyugati sarkában található Hanságot délen a Rábaköz, nyugaton a Fertő-

medence, északon a Mosoni-sík, keleten pedig a Szigetköz határolja  

Győr-Moson Sopron megyében fekvő kistáj, amely a Kisalföld nagytáj, ezen belül a Győri-

medence középtáj részét képezi (DÖVÉNYI, 2010).  

A Hanság két medencéjét, a Dél-Hanságot és az Észak-Hanságot a bősárkányi láptorok 

választja el egymástól, amely 121mBf magasságon található. A két medencét Nyugati-

Hanságnak és Keleti-Hanságnak illetve Kapuvári-Hanságnak és Lébényi-Hanságnak is 

nevezik. A déli-medence egy része ma Ausztriához tartozik. 

A Hanság déli peremén található Tóköz két nagy mozaikból tevődik össze. Az egyiket a 

Fehér-tó és a körülötte lévő gyepek, a másikat a Maglócától Kónyig észak-déli irányban 

húzódó gyepek, a Barbacsi-tó illetve a Kónyi-tó alkotja (BOTANIKUS BT. 2001). 

 

A Hanság- és Fertő-medence kialakulásától fogva egységes vízrendszert alkotott, a nagyrészt 

lefolyástalan medencékben óriási mocsárvilág alakult ki.  

A mezőgazdasági tevékenységek kiterjesztése és fejlesztése érdekében végrehajtott 

vízrendezési munkálatok már a rómaiak hódításától kezdődően nyomon követhetők a 

Hanságban. A szervezettnek mondható, de nem átfogó szemlélettel végrehajtott 

beavatkozások azonban csak 1775-től származtathatók (KOVÁCS, 2012). 

Az 1970-es évekig, 2 évszázadon át tartó vízrendezési beavatkozások eredményeképpen 

többé-kevésbé állandónak mondható nyílt vízfelületek csak a folyókban és csatornákban 

(Rábca-folyó, Szegedi-csatorna, Hansági-főcsatorna, Keszeg-ér és számos kisebb csatorna), a 
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tőzegbánya utótavakban (Király-tó, Kónyi-tó, Fövenyes-tó) és a részben természetközeli 

állapotú Fehér-tóban és Barbacsi-tóban maradtak fenn.  

 

Az egykori, lecsapolt nyílt vízfelületek részleges rekonstrukciója a Fertő-Hanság Nemzeti 

Park egyik kiemelt fontosságú célkitűzése (SIPOS, 2007).  

A Bősárkány és Acsalag községektől északra elterülő Nyirkai-Hany vizes élőhely-

rekonstrukció kialakítására a Fertő-Hanság Nemzeti Park védett területén hazai és holland 

forrásokból hosszas előkészítés és tervezés után 2001 tavaszán került sor 416 ha-os területen 

(PELLINGER & TAKÁCS, 2006).  

A Hanság keleti medencéjének belsejében került kialakításra az 540 ha kiterjedésű Osli-Hany 

vizes élőhely-rekonstrukció, amelynek újraárasztására 2013-ban került sor. A Nyirkai-

Hanyhoz hasonlóan ez a terület is Rábcából, felszíni árasztással kapja a szükséges 

vízutánpótlást (TATAI 2015). 

 

2.2. Hipotézisek  
 

1. rész: 

• A Hanság vizes élőhelyeit használó vízimadarak vonuló-, telelő- és átnyaraló 

állományainak tér- és időbeli mintázatát a madárvonulás törvényszerűségei mellett az 

élőhelyek állapota (elsősorban a vízborítottság horizontális- és vertikális kiterjedése, 

valamint az élőhelyek vegetációja) is jelentősen befolyásolja. 

• A vizes élőhelyek ökológiai szempontú, helyes kezelési gyakorlatának kialakítása 

kedvezően befolyásolja az érintett területeket használó vízimadarak vonuló-, telelő- és 

átnyaraló állományainak alakulását. 

2. rész: 

• A nyári lúd (Anser anser) fő táplálékbázisát a fészkelési időszakon kívül a 

gabonatarlók adják. A projekt során színes gyűrűvel illetve GPS jeladóval jelölt 

egyedek nyomon követése számos információt fog szolgáltatni a kérdés 

megválaszolásához. 

• A projekt során színes gyűrűvel illetve GPS jeladóval jelölt bütykös hattyú (Cygnus 

olor) egyedek nyomon követése számos információt fog szolgáltatni a faj fészkelési- 

és vonulási/telelési időszakban mutatott élőhely használatának megismeréséhez. 

 

3. rész: 

• A haris (Crex crex) kakasok egy fészkelési időszakon belül, poligám párválasztási 

viselkedésükből adódóan, több revírt is tartanak.  A revírek egyes esetekben nagy 

távolságokra (több 10 vagy akár több 100 km) is lehetnek egymástól. Nem tisztázott 

azonban, hogy a jelentős távolságokban történő új revírfoglalások milyen 

összefüggésben vannak a kedvezőtlen időjárási és hidrológiai viszonyokkal, valamint 

a faj számára kedvezőtlen gyepkezelési beavatkozásokkal.  

 

2.3. Célkitűzések  
 

1. rész: 

• A Hanság vizes élőhelyein átvonuló-, telelő- és átnyaraló vízimadár állományok tér- 

és időbeli mintázatának vizsgálata az állóvizeken egész évben heti gyakoriságú 

vízimadár számolással, a VIII-III. hónapok között havi gyakoriságú vadlúd szinkron 
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számlálással a Rábca vízrendszeren IX-III. hónapok között havi gyakoriságú 

vízimadár számolással. 

• Kezelési irányelvek megfogalmazása a hansági vizes élőhelyek ökológiai szempontú, 

helyes kezelési gyakorlatának kialakításához. 

 

2. rész: 

• A fészkelési időszakon kívül a Hanságban tartózkodó nyári lúd (Anser anser) 

állományok nyomon követése, táplálkozó helyeik feltérképezése.  

• A projekt során, illetve más projektekben színes gyűrűvel illetve GPS jeladóval jelölt 

bütykös hattyú (Cygnus olor) egyedek nyomon követése a faj fészkelési- és 

vonulási/telelési időszakban mutatott élőhely használatának megismeréséhez. 

 

3. rész: 

• A haris (Crex crex) élőhely használatának vizsgálata, kiemelten a jeladózott kakasok 

fészkelőhely választására és területhűségére. 

• Annak vizsgálata, hogy a jelentős távolságokban történő új revírfoglalások milyen 

összefüggésben vannak a kedvezőtlen időjárási és hidrológiai viszonyokkal, valamint 

a faj számára kedvezőtlen gyepkezelési beavatkozásokkal. 

 

2.4. Vizsgált objektumok 
 

1. rész: 

• A Hanság vizes élőhelyein átvonuló-, telelő- és átnyaraló vízimadár állományok. 

 

2. rész: 

• A fészkelési időszakon kívül a Hanságban tartózkodó nyári lúd (Anser anser) 

állományok. 

• A fészkelési- és vonulási/telelési időszakban a Hanságban tartózkodó bütykös hattyú 

(Cygnus olor) állományok. 

3. rész: 

• A haris (Crex crex) hansági fészkelő állománya.  

 

2.5. Vizsgálati helyek 
1. rész 

• Osli-Hany vizes élőhely rekonstrukció 

• Nyirkai-Hany vizes élőhely rekonstrukció 

• Kónyi-tó 

• Barbacsi-tó 

• Fehér-tó 

• Király-tó 

• Fövenyes-tó 

• Rábca-folyó a Német-hanyi hídtól a torkolatig 

• Hansági-főcsatorna teljes hosszában 

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

• Keszeg-ér a Barbacsi-tavi zsiliptől a torkolatig 
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2. rész: 

• A Hanság kistáj teljes területe 

 

3. rész: 

• A Hanság kistáj teljes területe 

 

 

2.6. Vizsgálati módszerek 
 

1. rész: 

• A Nyirkai-Hany vizes élőhely rekonstrukció területén heti gyakoriságú vízimadár 

számolásokat végzünk. A felmérések során – a talajviszonyok függvényében - az 

élőhely rekonstrukció mindhárom tóegységét körbejárjuk és az arra alkalmas 

pontokról (növényzetmentes partszakaszok, kilátótornyok, egyéb terepmagaslatok) 

meghatározzuk és számoljuk minden vízi- és ragadozó madárfaj minden egyedét. A 

madarak számolásához kézi távcsövet, a nagyobb vízfelületeknél pedig legalább 20-

50x nagyítású spektívet használunk. A vizuális megfigyelés mellett a hang alapján 

azonosított előfordulásokat is rögzítjük. A felmérés alapadatait és a gyűjtött adatokat 

az erre a célra rendszeresített adatlapon rögzítjük. 

• Az Osli-Hany vizes élőhely rekonstrukció és a Fövenyes-tó területén heti gyakoriságú 

vízimadár számolást végzünk. A felmérések során a nyílt vizes területeket körbejárjuk, 

illetve az arra alkalmas pontokról (növényzetmentes partszakaszok, kilátótornyok, 

egyéb terepmagaslatok) meghatározzuk és számoljuk minden vízi- és ragadozó 

madárfaj minden egyedét. A madarak számolásához kézi távcsövet, a nagyobb 

vízfelületeknél pedig legalább 20-50x nagyítású spektívet használunk. A vizuális 

megfigyelés mellett a hang alapján azonosított előfordulásokat is rögzítjük. A felmérés 

alapadatait és a gyűjtött adatokat az erre a célra rendszeresített adatlapon rögzítjük. 

• A Kónyi-tó területén heti gyakoriságú vízimadár számolást végzünk. A felmérések 

során a nyílt vizes területeket körbejárjuk, illetve az arra alkalmas pontokról 

(növényzetmentes partszakaszok, kilátótornyok, egyéb terepmagaslatok) 

meghatározzuk és számoljuk minden vízi- és ragadozó madárfaj minden egyedét. A 

madarak számolásához kézi távcsövet, a nagyobb vízfelületeknél pedig legalább 20-

50x nagyítású spektívet használunk. A vizuális megfigyelés mellett a hang alapján 

azonosított előfordulásokat is rögzítjük. A felmérés alapadatait és a gyűjtött adatokat 

az erre a célra rendszeresített adatlapon rögzítjük. 

• A Nyirkai-Hany vizes élőhely rekonstrukció, az Osli-Hany vizes élőhely 

rekonstrukció, a Kónyi-tó, a Barbacsi-tó és a Fehér-tó területén a VIII-III. hónapok 

között havi gyakoriságú vadlúd szinkronszámlálást végzünk. A számlálás során 

hajnalban a vizes élőhelyekről kihúzó és az esetlegesen a vizeken maradó lúd fajok 

egyedeit  meghatározzuk és megszámoljuk. 

• A Király-tón, a Rábca-folyón a Német-hanyi hídtól a torkolatig, Hansági-főcsatorna 

teljes hosszában, Szegedi-csatornán az Osli-hanyi bújtatótól a Csíkos-égeri Rábca 

torkolatig, a Keszeg-éren a Barbacsi-tavi zsiliptől a torkolatig a IX-III. hónapok között 

havi gyakoriságú vízimadár számolást végzünk. A felmérések során a vizes 

élőhelyeket bejárjuk, az arra alkalmas pontokról (növényzetmentes partszakaszok, 

hidak, egyéb terepmagaslatok) meghatározzuk és számoljuk minden vízi- és ragadozó 

madárfaj minden egyedét. A madarak számolásához kézi távcsövet, a nagyobb 
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vízfelületeknél pedig legalább 20-50x nagyítású spektívet használunk. A vizuális 

megfigyelés mellett a hang alapján azonosított előfordulásokat is rögzítjük. A felmérés 

alapadatait és a gyűjtött adatokat az erre a célra rendszeresített adatlapon rögzítjük. 

 

2. rész: 

• A fészkelési időszakon kívül (részben a színes gyűrűvel illetve jeladóval jelölt 

madarak mozgását követve) feltérképeztük a Hanságban tartózkodó nyári lúd (Anser 

anser) állományok legfőbb táplálkozási helyeit. Meghatároztuk, hogy az adott 

táplálkozó helyen a madarak milyen mezőgazdasági kultúrákon táplálkoztak. 

• Az 1. részfeladatba tartozó kutatások során kiemelt figyelmet fordítunk a színes 

gyűrűvel jelölt bütykös hattyú (Cygnus olor) egyedek megfigyelésére. A 

megfigyelések során „vizsgált változókat” az adatlapokon rögzítjük, valamint a gyűrű 

leolvasásokat a Magyar Madárgyűrűző Központ által üzemeltetett „Tringa” online 

gyűrűző adatbázisba is rögzítjük.  

• A fészkelési időszakon kívül (részben a színes gyűrűvel illetve jeladóval jelölt 

madarak mozgását követve) felérképezzük a Hanságban tartózkodó bütykös hattyú 

(Cygnus olor) állományok legfőbb táplálkozási helyeit. Meghatároztuk, hogy az adott 

táplálkozó helyen a madarak milyen mezőgazdasági kultúrákon táplálkoztak. 

 

3. rész: 

• A haris (Crex crex) hansági fészkelő állományának feltérképezése: a potenciális 

fészkelőhelyeket (természetszerű állapotban lévő gyepek) a május 20 – július 15. 

közötti időszakban legalább 2 alkalommal felkerestük, alkalmas időjárási 

körülmények mellett az éjszakai órákban. A bejárások idejét úgy határoztuk meg, 

hogy adott területen a 2 felmérés között legalább 2 hétnek el kell telnie és legalább az 

egyik bejárást a június 10 – június 30. közötti időszakban kell végezni. A kakasok 

hangja alapján beazonosított revírek helyét GPS készülék segítségével rögzítettük.  

 

2.7. Vizsgált változók 
 

1. rész: 

• A Hanság vizes élőhelyein átvonuló-, telelő- és átnyaraló vízimadár állományok 

fajonkénti egyedszámai a felmérések alkalmával szerződéskötéstől 2020. március 31-

ig.  

 

2. rész: 

• A fészkelési időszakon kívül a Hanságban tartózkodó nyári lúd (Anser anser) 

állományok táplálkozóterület típusainak megoszlása szerződéskötéstől 2020. március 

31-ig.  

• A fészkelési- és vonulási/telelési időszakban a Hanságban tartózkodó bütykös hattyú 

(Cygnus olor) állományok területi eloszlása szerződéskötéstől 2020. március 31-ig. 

• A fészkelési időszakon kívül a Hanságban tartózkodó bütykös hattyú (Cygnus olor) 

állományok táplálkozóterület típusainak megoszlása szerződéskötéstől 2020. március 

31-ig. 
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3. rész: 

• A haris (Crex crex) hansági fészkelő állományának nagysága 2017 – 2019. években.  

• A jeladózott egyedek élőhely használatának tér- és időbeli mintázata.  

 

 

3. Eredmények, következtetések és kezelési javaslatok a vizsgált 

változók tekintetében 

 

3.1.1. A Hanság vizes élőhelyein átvonuló-, telelő- és átnyaraló vízimadár 
állományok tér- és időbeli mintázatának vizsgálata az állóvizeken egész 
évben heti gyakoriságú vízimadár számolással, a VIII-III. hónapok között 
havi gyakoriságú vadlúd szinkron számlálással a Rábca vízrendszeren 
IX-III. hónapok között havi gyakoriságú vízimadár számolással. 

 

 

A Hanság vizes élőhelyein átvonuló-, telelő- és átnyaraló vízimadár állományok tér- és 

időbeli mintázatának vizsgálata során az állományok fajonkénti egyedszámait és a 

megfigyeléssel kapcsolatos egyéb adatokat (időjárási-, vízállási adatok) a Kutatási Szerződés 

mellékletét képező 1-4. számú adatlapokon rögzítettük. 

 

Az adatlapokat kutatási területenként rendszerezve, PDF formátumban a kutatási jelentés 1. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

A fajonkénti egyedszámokat, mintavételenkénti és mintavételi területenkénti bontásban Excel 

formátumú táblázatba is rendeztük. Az adattáblázat a kutatási jelentés 2. számú mellékletében 

található. A 2019.04.01 – 2020.03.31. közötti vizsgálati időszak tekintetében a táblázat 3771 

adatsorban összesen 195 102 példány vízimadár előfordulási adatait tartalmazza. Az előző 

vizsgálati időszakokban, valamint a teljes vizsgálati időszakban megfigyelt egyedszámokat az 

1. számú táblázatban mutatjuk be.  

1. táblázat 

vizsgálati időszak  megfigyelt egyedszám 

2017.04.01 – 2018.03.31. 215 086 

2018.04.01 – 2019.03.31. 210 845 

2019.04.01 – 2020.03.31. 195 102 

teljes vizsgálati időszak (2017.04.01 – 2020.03.30)  621 033  

 

A teljes vizsgálati időszak alatt 120 madárfaj és összesen 621 033 példány előfordulási adata 

került rögzítésre. Az adatok elemzése során évenként, heti bontásban összehasonlítottuk a 3 

állóvíz (Osli-Hany, Nyirkai-Hany, Kónyi-tó) faj és egyedszámait. Az összehasonlítás során az 

egyedszámokba nem számoltuk bele a libafajok egyedeit, mivel jelenlegi ismereteink szerint  

a Hanság és a Fertő-táj, de az is elképzelhető, hogy még ennél is jóval nagyobb földrajzi 

egység (akár az egész Észak-Dunántúl) egy nagy területi egységet alkot a vadlúdvonulás 
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során. A vadlúdállományok pillanatnyi megoszlása az egyes részterületek között pedig olyan 

dinamika, törvényszerűségek szerint zajlik, ami jelenleg még nem ismert előttünk, így az akár 

több ezres példányszámmal megjelenő vadlúdcsapatok erősen torzítanák a Hanság vizes 

élőhelyein átvonuló-, telelő- és átnyaraló vízimadár állományok vizsgálni kívánt tér- és 

időbeli mintázatát. 

A 3 állóvíz (Osli-Hany, Nyirkai-Hany, Kónyi-tó) faj és egyedszámainak heti bontásban 

történő évenkénti összehasonlítása az 1-6. számú diagram ábrákon látható. 

 

1. ábra 

 
 

2. ábra 
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3. ábra 

 
 

4. ábra 
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5. ábra 

 
 

6. ábra 

  
 

A mintavételezések nagy részében az Osli-Hany produkálta a legnagyobb faj- és 

egyedszámokat, valamint a maximális értékeket is ez e terület adta mindkét változó 

tekintetében. Az egy mintavételezés során számba vett maximális fajszám 45, a maximális 

egyedszám 4670 példány volt. A legtöbb időszakban viszont a fajszám és egyedszám 

tekintetében egyaránt megközelíti az Osli-Hanyt a Nyirkai-Hany nevű terület. A megjelenő 

egyedszámok alapján pedig kijelenthető, hogy mindkét terület fontos szerepet tölt be az 

Észak-Dunántúl vízimadár vonuló helyei között. A harmadik vizsgálati terület a Kónyi-tó a 

fajszám tekintetében is mindhárom rész vizsgálati időszakban elmaradt a másik két területtől, 

egyedszám tekintetében viszont egyes időszakokban nagyságrendekkel van itt kevesebb 
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vízimadár. Ez adódhat egyrészt kisebb kiterjedéséből, de valószínűleg egyéb hidrológiai és 

ökológiai okai is vannak a kisebb faj- és egyedszámoknak. 

 

Az Osli-Hany és a Nyirkai-Hany esetében rendelkezésre állnak heti rendszerességű vízállás 

adatok is. Ezeket összevetve a faj- és egyedszámokkal, utóbbinál nem találtunk egyértelmű 

összefüggést. A fajszám és a vízszint változása között azonban mindkét terület esetében, az év 

nagy részében fordított arányosság figyelhető  meg, tehát a relatív alacsony vízszint mindkét 

területen változatosabb madárélőhelyek kialakulását eredményezte. 

A madárállományok és a vízszintek változásának összehasonlítása az 7-18. számú diagram 

ábrákon látható. 

 

7. ábra 

 
 

8. ábra 
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9. ábra 

 
 

10. ábra 
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11. ábra 

 
 

12. ábra 
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13. ábra 

 
 

14. ábra 
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15. ábra 

 
 

16. ábra 

 
 

111,8

112

112,2

112,4

112,6

112,8

113

113,2

0

5

10

15

20

25

30

35

14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 44. 46. 48. 50. 52. 2. 4. 6. 8. 10. 12.

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

2018/2019 - Nyirkai-Hany

fajszám vízállás

111,8

112

112,2

112,4

112,6

112,8

113

113,2

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 44. 46. 48. 50. 52. 2. 4. 6. 8. 10. 12.

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

2018/2019 - Nyirkai-Hany

egyedszám liba nélkül vízállás



Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU2 - 

Vogelwarte Madárvárta 2 című pályázat keretében 

Madártani kutatások a Hanságban 

 

18 

 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

 Budapest XII. kerület, Költő u. 21. 

17. ábra 

 
 

18. ábra 

 
 

 

A VIII-III. hónapok között, havi gyakorisággal végzett vadlúd szinkron számlálások adatait 

szintén Excel formátumú táblázatba rendeztük, amely a kutatási jelentés 3. számú 

mellékletében található. 

 

A vonuló, telelő vadlúdközösség faji összetételének változását az egyes vizsgálati időszakok 

között az 19-21. számú diagram ábrákon szemléltetjük. 
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19. ábra 

  

20. ábra 

 

 

21. ábra 

  

 

 

 

   

 

A vetési lúdnak (Anser fabalis) csak a 2018-2019. vizsgálati évből van megfigyelési adata, 

akkor sem számottevő mennyiség, csupán 5 példány volt jelen a vizsgálati területen. A 

diagramokon is látható, hogy a nyári lúd (Anser anser) és a nagy lilik (Anser albifrons) 

jelenléte az  első két vizsgálati időszakban jelentős mennyiségi változások mellett ugyan, de 

megközelítően azonos arányban adódott. A harmadik vizsgálati időszakban a nagy lilik 

(Anser albifrons) mennyisége még az első évhez képest is erősen visszesett, így a nyári lúd 

(Anser anser) aránya a fajközösségben többszörösére emelkedett.  

 

A vonuló, telelő vadlúdközösségben számottevő mennyiségben jelen lévő fajok a nyári lúd 

(Anser anser) és a nagy lilik (Anser albifrons) egész vizsgálati időszakban (2017-2020) 

összesített állománymennyiségének évszakon belüli megoszlását az 22. számú diagram ábrán 

szemléltetjük. 
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22. ábra 

 
 

 

A két domináns vadlúdfaj mennyiségének vizsgálati területen tapasztalt időbeli eloszlása a 

vonulási, telelési időszakban az egyéb Kárpát-medencei vadlúd élőhelyekhez hasonló képet 

mutat. A nyári lúd (Anser anser) mennyisége az augusztusi nagyon magas egyedszámot 

követően októberre jelentősen lecsökken, majd februárig kisebb változásokkal tartja ezt a 

szintet. Február végére – március elejére aztán a fészkelések elkezdődésével szinte teljesen 

eltűnnek a csapatok. Az északról érkező nagy lilik (Anser albifrons) októberben még csak 

mutatóbn van a területen, majd november  - február között szintén kiseb ingadozásokkal, de 

nagy számban (5 000 – 10 000 között) tartózkodik a vizsgálati területen. 

 

A Rábca vízrendszeren IX-III. hónapok között végeztünk havi rendszerességű vízimadár 

számolásokat. A teljes vizsgálati időszak alatt 6-16 között változott a vízimadár közösség 

fajszáma. A környezeti viszonyok (vízállás, időjárás) és a fajszám változása között nem 

találtunk szignifikáns összefüggést. 

Az egyedszámok változását vizsgálva arra a következtetésre jutottunk, hogy a 

vízimadárközösség egyedszámának jelentős emelkedése akkor következik be a vízfolyásokon, 

amikor a hideg idő beálltával tartós jégborítás alakul ki az állóvizeken. 

A Rábca-vízrendszer vízimadárközösségének egyedszámváltozásait a 23. számú diagram 

ábrán szemléltetjük. 
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23. ábra 

 
 

 

 

3.1.2. A hansági vizes élőhelyek ökológiai szempontú kezelési irányelveinek 
kialakításával kapcsolatos javaslatok 

 

A vizsgálati területek közül a Nyirkai-Hany, az Osli-Hany és a Kónyi-tó esetében védettségi 

státuszukból és a tulajdonosi, vagyonkezelői viszonyokból adódóan biztosítható, hogy 

kezelési gyakorlatukat elsősorban a természetvédelmi szempontok határozzák meg. A Rábca-

vízrendszer elsődlegesen árvíz- és belvízvédelmi rendeltetésű, ennek megfelelően a 

természetvédelmi szempontok a kezelés során is csak alárendelt szerepet tölthetnek be. 

Az elsődlegesen természetvédelmi célú vízterületek esetében első feladat a célállapot 

meghatározása, amely többféle lehet, mivel a közösségi jelentőségű- illetve védett fajoknak, 

fajcsoportoknak eltérőek az ökológiai igényeik. Jelen vizsgálat célcsoportjai a madarak, 

amelyek esetében ráadásul táplálékbázisuk rendelkezésre állását is figyelembe kell venni, 

amely táplálékbázis jelentős részben nem a védett- illetve közösségi jelentőségű fajokból áll. 

Mindhárom vizsgálati terület tekintetében rögzíthető alapvető kezelési irányelv, hogy a 

fajgazdag és nagy egyedszámú madárközösségek kialakulásához, fenntartásához 

elengedhetetlen a mozaikos szerkezetű vizes élőhely fenntartása, amelyet elsősorban a 

magasabb rendű növényzet változatos térbeli mintázata és a vízmélységek térbeli és időbeli 

változatossága jellemez. 

A Nyirkai-hanyi és Osli-hanyi élőhelyrekonstrukciók üzemeltetési tapasztalataiból az látszik, 

hogy a területek élőhelystruktúráinak változásait elsősorban a vízháztartási viszonyok 

határozzák meg. Ennek megfelelően elsősorban az egyes területek vízborításának 

kiterjedésére, mélységére és tartósságára teszünk javaslatokat. Emellett igyekeztünk 

meghatározni egyéb szempontokat is pl. területek látogathatósága, lágyszárú- és fásszárú 

növényzet kezelésének idő- és térbeli rendje stb. A vizes élőhelyrekonstrukciók üzemeltetési 

tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a hidrológiai viszonyok tekintetében alapvetően a 
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természetes vízjáráshoz közelítő viszonyok alakítanak ki kedvezőbb ökológiai állapotokat 

(relatív magasabb téli- kora tavaszi vízállást követően fokozatosan csökkenő, alacsony nyári 

vízszintek, majd ősz végén a téli vízszintre való feltöltés). A Kónyi-tó tőzegbányászat során 

alakult ki, a még meglévő tőzegkészlet és a hozzá szorosan kötődő lápi élőhelyek fenntartása 

érdekében elsődleges szempont a folyamatos vízborítás biztosítása. 

 

Nyirkai-Hany 

A mozaikos szerkezetű vizes élőhely fenntartásával és a vízmélységek térbeli és időbeli 

változatosságával összhangban az egyik legfontosabb szempont, hogy a vonuló vízimadár 

állományok élőhelyeinek fenntartása mellett a fészkelő vízimadár közösségek élőhelyét és 

nyugalmát is biztosítsuk. Ennek érdekében fontos, hogy a korábban alkalmazott közel állandó 

vízborításra alapozott üzemrendtől eltérően a vízmélységek térbeli és időbeli 

változatosságának biztosításával elősegítsük a lápi- és mocsári növényzet kialakulását, 

fennmaradását. 

• A földművek lágyszárú növényzetének kezelése során folyamatosan alacsony 

növényzet magasságot kell fenntartani annak érdekében, hogy a kezelt részekben ne 

létesüljenek madárfészkek. Ellenkező esetben nem biztosítható egymás mellett a 

földművek megfelelő karbantartása és a természeti értékek (madárfészkek) megóvása.  

• Megfelelő tájékoztatással és őrzéssel biztosítani kell, hogy a látogatók kizárólag a 

számukra kijelölt útvonalakon és megfigyelőhelyeken tartózkodjanak. 

• A vízpótlásra, vízháztartásra vonatkozó javaslatok a 2. számú táblázatban találhatók, 

amelyek 2 év üzemeltetés után felülvizsgálandók. 

 

2. táblázat 

Hónapok Vízszintek tóegységenként (mBf) Megjegyzés 

 I. tó II. tó III.tó  

január 112,8-112,9 112,8-112,9 112,8-112,9 téli üzemmód, nincs pótlás 

február 112,8-112,9 112,8-112,9 112,8-112,9 téli üzemmód, nincs pótlás 

március 112,7-112,8 112,7-112,8 112,7-112,8 szükség szerint pótlás 

április 112,7-112,8 112,7-112,8 112,7-112,8 szükség szerint pótlás vagy 

leengedés 

május 112,7-112,8 112,7-112,8 112,7-112,8 szükség szerint pótlás vagy 

leengedés 

június 112,6-112,7 112,6-112,7 112,6-112,7 szükség szerint pótlás vagy 

leengedés 

július 112,5-112,6 112,6-112,7 112,5-112,6 szükség szerint pótlás vagy 

leengedés 

augusztus 112,5-112,6 112,6-112,7 112,5-112,6 szükség szerint pótlás vagy 

leengedés 

szeptember 112,6-112,8 112,6-112,8 112,6-112,8 lassú feltöltés 
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október 112,8-112,9 112,8-112,9 112,8-112,9 lassú feltöltés 

november 112,9-113 112,9-113 112,9-113 szükség szerint intenzív feltöltés 

december 112,9-113 112,9-113 112,9-113 téli üzemmód, nincs pótlás 

 

Osli-Hany 

A mozaikos szerkezetű vizes élőhely fenntartásával és a vízmélységek térbeli és időbeli 

változatosságával összhangban az egyik legfontosabb szempont, hogy a vonuló vízimadár 

állományok élőhelyeinek fenntartása mellett a fészkelő vízimadár közösségek élőhelyét és 

nyugalmát is biztosítsuk. Ennek érdekében fontos, hogy a vízmélységek térbeli és időbeli 

változatosságának biztosításával elősegítsük a lápi- és mocsári növényzet kialakulását, 

fennmaradását. 

• A földművek lágyszárú növényzetének kezelése során folyamatosan alacsony 

növényzet magasságot kell fenntartani annak érdekében, hogy a kezelt részekben ne 

létesüljenek madárfészkek. Ellenkező esetben nem biztosítható egymás mellett a 

földművek megfelelő karbantartása és a természeti értékek (madárfészkek) megóvása.  

• Megfelelő tájékoztatással és őrzéssel biztosítani kell, hogy a látogatók kizárólag a 

számukra kijelölt útvonalakon és megfigyelőhelyeken tartózkodjanak. 

• A terület legeltetéssel kezelt részein a tavaszi időszakban biztosítani kell tocsogók 

kialakulását és fennmaradását a költési időszak végéig. Nyár végén ezeken a 

területeken szükség szerint szártépőzéssel kell a gyomosodást visszaszorítani. 

• A vízpótlásra, vízháztartásra vonatkozó javaslatok a 3. számú táblázatban találhatók, 

amelyek 2 év üzemeltetés után felülvizsgálandók. 

 

3. táblázat 

Hónapok Vízszint a kifolyó (IV.) 

műtárgynál (mBf) 

Megjegyzés 

január 113,2-113,3 téli üzemmód, nincs pótlás 

február 113,2-113,3 téli üzemmód, nincs pótlás 

március 113,2-113,3 szükség szerint pótlás 

április 113,2-113,3 szükség szerint pótlás vagy leengedés 

május 113,1-113,2 szükség szerint pótlás vagy leengedés 

június 112,9-113,1 szükség szerint pótlás vagy leengedés 

július 112,5-112,7 szükség szerint pótlás vagy leengedés 

augusztus 112,5-112,6 szükség szerint pótlás vagy leengedés 

szeptember 112,6-112,8 lassú feltöltés 
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október 112,9-113,1 lassú feltöltés 

november 113,3-113,4 szükség szerint intenzív feltöltés 

december 113,3-113,4 téli üzemmód, nincs pótlás 

 

 

Kónyi-tó 

 

A Kónyi-tó tőzegbányászat során alakult ki, a még meglévő tőzegkészlet és a hozzá szorosan 

kötődő lápi élőhelyek fenntartása érdekében elsődleges szempont a folyamatos vízborítás 

biztosítása. Fentiek biztosítanák a vonuló vízimadár közösségek élőhelyi feltételeit, valamint 

a fészkelő madárközösségeknek szükséges mocsári, lápi vízinövényzet fennmaradását is. A 

területen a vizsgálati időszakban nem üzemelt vízmérce, így számszerűsített vízállás modellre 

nem tudunk javaslatot tenni. Optimális esetben a nem bányászott területrészeken lévő 

nádasokon is folyamatos vízborításnak kellene lennie, ennek mértéke téli-tavaszi időszakban 

30-50 cm, nyár közepétől ősz végéig is minimum 10 cm. 

 

 

 

3.2.  Nyári lúd (Anser anser) állományok táplálkozóterület típusainak 
megoszlása, bütykös hattyú (Cygnus olor) állományok táplálkozóterület 
típusainak megoszlása, bütykös hattyú (Cygnus olor) állományok területi 
eloszlása. 

 

A nyári lúd és a bütykös hattyú állományok legfontosabb hansági táplálkozó területeinek 

feltérképezését és azok tipizálását elsősorban a színes gyűrűvel illetve jeladóval jelölt 

madarak mozgását követve végeztük. 

 

A színes gyűrűvel jelölt madarak megfigyelési adatait illetve az egyéb csapatok megfigyelési 

adatait Excel formátumú táblázatba rendeztük. Az adattáblázatot a kutatási jelentés 4. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

A színes gyűrűvel, illetve GPS jeladóval jelölt madarak megfigyelési adatainak elemzését és a 

táplálkozóterület típusainak megoszlását fajonként az alábbiakban ismertetjük. 

 

 

3.2.1. Bütykös hattyú (Cygnus olor) 
 

A projekt során illetve egyéb projektek során színes gyűrűvel jelölt madarak 79 egyedét, 

összesen 256 alkalommal figyeltük meg a vizsgálati területen, a Hanság kistájon az aktuális 

vizsgálati időszakban 2019. április 1 – 2020. március 31. között. 

 

Az első vizsgálati időszakban (2017. április 1 – 2018. március 31.) 18 egyedet, összesen 88 

alkalommal, a második vizsgálati időszakban (2018. április 1 – 2019. március 31.) 49 

egyedet, összesen 170 alkalommal figyeltük meg a vizsgálati területen. 
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A megfigyelt egyedek és a megfigyelési alkalmak számának határozott növekedése a projekt 

során folyamatosan, nagy intenzitással végzett színes gyűrűs jelölések eredménye. 

 

A megfigyelések élőhely / táplálkozóhely szerinti megoszlását a jelölt madarak esetében az 4. 

számú táblázatban ismertetjük. 

 

4. táblázat: színes gyűrűvel jelölt bütykös hattyú (Cygnus olor) megfigyelések a teljes 

vizsgálati időszak alatt 

Megfigyelési alkalmak 

száma 

2017.04.01-2018.03.31. 

Megfigyelési alkalmak 

száma 

2018.04.01-2019.03.31. 

Megfigyelési alkalmak 

száma 

2019.04.01-2020.03.31. 

Élőhely/ 

táplálko

zóhely 

14 51 73 csatorna 

74 119 140 tó 

0 0 43 repce 

vetés 

 

A vizsgálati területen tartózkodó bütykös hattyú (Cygnus olor) állomány 

élőhelyhasználatának eloszlásáról objektívebb képet kapunk, ha nem csak a jelölt, hanem az 

összes megfigyelt egyed előfordulási adatát vizsgáljuk élőhelytípusonként. Ennek kimutatása 

a 5. számú táblázatban látható. A táblázat adataiból láthatjuk, hogy mindhárom rész vizsgálati 

időszak során a tavakon jelentek meg legnagyobb példányszámban bütykös hattyúk, de a 

csatornákon és téli / kora tavaszi időszakban a repce vetéseken is jelentős számú bütykös 

hattyú lehet jelen. 

5. táblázat: bütykös hattyú (Cygnus olor) megfigyelések (nem csak jelölt madarak) a teljes 

vizsgálati időszak alatt 

Vizsgálati időszak Maximális egyedszám 

élőhelyenként 

Élőhely/ 

táplálkozóhely 

 

2017/2018. 

 

135 repce vetés 

142 csatorna 

253 tó 

 

2018/2019. 

298 repce vetés 

175 csatorna 

392 tó 

 

2019/2020. 

226 repce vetés 

270 csatorna 

382 tó 

 

 

Tárgyi vízimadár közösség vizsgálat és a vizsgálati területről származó további vízimadár 

faunisztikai adatok alapján a bütykös hattyú állomány részletes területi eloszlását a teljes 

vizsgálati időszakban az 6. számú táblázat szemlélteti. 

A táblázatban a heti rendszerességű vizsgálatok során számolt összesített mennyiségek 

szerepelnek. Mivel a Rábca vízrendszer folyóvizein csak VIII-III. hónapok között, havi 

gyakorisággal végzett felmérések folynak, ezen adatokat nem összehasonlíthatóak a heti 

rendszerességgel felmért területek adataival. A vizsgálatok eredményeiből azonban kitűnik, 
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hogy az őszi-téli-tavaszi időszakban nem elhanyagolható a Rábca vízrendszer folyóvizeinek 

szerepe sem, hiszen a 7 alkalommal elvégzett vizsgálatok során összesen 899 példány bütykös 

hattyú tartózkodott rajtuk. 

 

6. táblázat: bütykös hattyúk összesített példányszámai a heti rendszerességgel felmért 

területeken 

Vízterület/időszak Osli-Hany Nyirkai-Hany Kónyi-tó  Fehér-tó Barbacsi-tó 

2017. április 1 – 

2018. március 31. 
2834 1734 191 189 157 

2018. április 1 – 

2019. március 31. 
4732 939 142 51 100 

2019. április 1 – 

2020. március 31. 
5228 1958 231 40 385 

 

 

A 2019. április 1 – 2020. március 31. között vizsgálati időszakban nem voltak a Hansághoz 

köthető előfordulási adatai a GPS jeladóval jelölt bütykös hattyúknak.  

 

A 2017. április 1 – 2018. március 31. között vizsgálati időszakban 2 példánynak voltak a 

Hansághoz köthető előfordulási adatai a GPS jeladóval jelölt bütykös hattyúk közül. 

A NEWD02 kódszámú jeladóval 2017. augusztus 22-én, az Osli-hanyi vizes élőhely 

rekonstrukció területén került jelölésre egy a területen fészkelő, tojó ivarú madár. 

A madár a jelölés napjától a vizsgálati időszak végéig (2017.08.22-2018.03.31.) terjedő 

időszakban összesen 1 nappalt és 1 éjszakát töltött mezőgazdasági területen, gabonatarlón 

2018. március 24-25-én. A mezőgazdasági terülten töltött idő alatt keletkezett GPS adatokat 

az 1. számú térkép szemlélteti. A vizsgálati időszak többi részében a jeladó által szolgáltatott 

hely adatok szerint kizárólag vizes élőhelyeken (csatorna, tó) tartózkodott és táplálkozott. A 

vizsgálati időszak alatt keletkezett összes GPS adatot a 2. számú térkép szemlélteti. 
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1. térkép 

 

 

 

2. térkép 
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A NEWD14 kódszámú jeladóval 2017. augusztus 22-én, az Osli-hanyi vizes élőhely 

rekonstrukció területén került jelölésre egy hím ivarú madár. Sajnálatos módon a jeladótól a 

felhelyezést követően nem érkezett GPS adat. A madarat 2017. novemberben 2 alkalommal 

láttuk az Osli-hanyi vizes élőhely rekonstrukció területén, a gyűrűzés helyétől kb. 400 

méterre. Ezen megfigyelések alkalmával a színes jelölőgyűrűként funkcionáló, a jeladó 

rögzítő gallérjára helyezett kód alapján azonosítottuk be. 

 

A 2018. április 1 – 2019. március 31. között vizsgálati időszakban 1 példánynak voltak a 

Hansághoz köthető előfordulási adatai a GPS jeladóval jelölt bütykös hattyúk közül. 

A NEWD26 kódszámú jeladóval 2018. október 13-án, az Észak-Hanságban, a Kimlei-

csatornán került jelölésre egy az adott évben a területen fészkelő, hím ivarú madár. 

A madár a jelölés napjától a vizsgálati időszak végéig (2018.10.13-2019.03.31.) terjedő 

időszakban egyetlen alkalommal sem táplálkozott mezőgazdasági területen, a GPS adatok 

alapján végig az Észak-hansági csatornahálózatban tartózkodott és táplálkozott. A vizsgálati 

időszak alatt keletkezett összes GPS adatot a 3. számú térkép szemlélteti. 

 

3. térkép 

 
 

A jeladóval jelölt bütykös hattyúk közül két madárnak (NEWD02 és NEWD26) az adatai 

fognak át két fészkelési időszakot, valamint a közte lévő vonulási, telelési időszakot is. 

Mindkét madár az egész időszak alatt erős területhűséget mutatott a tágabb értelemben vett 

fészkelési helyéhez. A megfogás (fészkelés) helyétől a NEWD02 madár az időszak 

legnagyobb részében maximum 1-2 km-re, a NEWD26 madár maximum 4-5 km-re mozgott 

és a legnagyobb távolság is 8 km illetve 11 km volt. 
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3.2.2. Nyári lúd (Anser anser) 
 

A projekt során, illetve egyéb projektek során színes gyűrűvel jelölt madarak 189 egyedét, 

összesen 350 alkalommal figyeltük meg a vizsgálati területen, a Hanság kistájon a vizsgálati 

időszakban 2019. április 1 – 2020. március 31. között. 

Az első vizsgálati időszakban (2017. április 1 – 2018. március 31. között) a jelölt madarak 24 

egyedét, összesen 35 alkalommal, a második vizsgálati időszakban (2018. április 1 – 2019. 

március 31. között) a jelölt madarak 86 egyedét, összesen 172 alkalommal figyeltük meg a 

vizsgálati területen. 

A megfigyelt egyedek és a megfigyelési alkalmak számának határozott növekedése a bütykös 

hattyúhoz hasonlóan a projekt során folyamatosan, nagy intenzitással végzett színes gyűrűs 

jelölés eredménye. 

 

A GPS jeladóval jelölt nyári ludak közül a 2019. április 1 – 2020. március 31. közötti 

vizsgálati időszakból 4 példánynak vannak a Hansághoz köthető előfordulási adatai. 

 

A NEWD01 kódszámú jeladóval 2017. június 22-én, Fertőújlak, Borsodi-dűlőben jelölt madár 

az előző vizsgálati időszakhoz hasonlóan 1 alkalommal, 2019. május 9-én összesen 6 órát 

tartózkodott az Osli-hanyi vizes élőhely rekonstrukció területén.  

A vizsgálati időszak alatt a NEWD01 kódszámú jeladóval jelölt nyári lúd Hanságban 

keletkezet GPS adatait az 4. számú térkép szemlélteti. 

 

A NEWD05 kódszámú jeladóval 2017. június 16-án, Fertőújlak, Borsodi-dűlőben jelölt madár  

2019. augusztus 10-16. között az Osli-hanyi vizes élőhely rekonstrukció területén 

tartózkodott, táplálkozni az Osli-Hanytól dél-nyugatra illetve dél-keletre lévő gabonatarlókra 

járt ebben az időszakban.  

Időközben 2019. augusztus 12-13-án rövid kirándulást tett a Fertőzugban (Ausztria) lévő 

szikes tavaknál. 

Ezt követően 2019. augusztus 16 – október 3. között a Nyirkai-hanyi vizes élőhely 

rekonstrukció területén tartózkodott, táplálkozóhelyei a Nyirkai-Hanytól észara illetve délre 

lévő mezőgazdasági területeken voltak, gabonatarlókon.  

A vizsgálati időszak alatt a NEWD05 kódszámú jeladóval jelölt nyári lúd Hanságban 

keletkezet GPS adatait a 5. számú térkép szemlélteti. 

 

A NEWD07 kódszámú jeladóval 2017. június 21-én, Fertőújlak, Borsodi-dűlőben jelölt madár 

a vizsgálati időszak során 2019. augusztus 6-23. között tartózkodott a Nyirkai-hanyi vizes 

élőhely rekonstrukció. Táplálkozó területei is nagyrészt a Nyirkai-Hany közelében lévő 

gabonatarlókon voltak. 

Kivételt képez a 2019. augusztus 11-12. közötti rövid időszak, amikor a Barbacsi-tón 

tartózkodott, ezekben a napokban táplálkozni is a Barbacsi-tóhoz közel lévő gabonatarlókra 

járt. 

A vizsgálati időszak alatt a NEWD07 kódszámú jeladóval jelölt nyári lúd Hanságban 

keletkezet GPS adatait a 6. számú térkép szemlélteti. 
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4. térkép 

 
 

5. térkép 
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6. térkép 

 
 

7. térkép 

 
 

 

A NEWD09 kódszámú jeladóval 2017. június 21-én, Fertőújlak, Borsodi-dűlőben jelölt madár 

2019. július 16-án a Fertő-tóról érkezve 1 óra pihenőt tartott az Osli-hanyi vizes élőhely 

rekonstrukció területén, majd július 30-ig a Nyirkai-hanyi vizes élőhely rekonstrukció 

területén tartózkodott. Időközben július 29-én 6 órát ismét az Osli-Hanyban töltött. 
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Táplálkozóhelyei a Nyirkai-Hanytól észara illetve délre lévő mezőgazdasági területeken 

voltak, gabonatarlókon.  

2019. november 11-16. között ismét az Osli-hanyi vizes élőhely rekonstrukció területén 

tartózkodott. Figyelemreméltó és eddigi tudásunk szerint szokatlan viselkedés, hogy az 

élőhelyrekonstrukció területét csupán 1 alkalommal hagyta el ebben az időszakban, a 

területtől északra lévő kukoricatarlón táplálkozott pár órán keresztül.  

A vizsgálati időszak alatt a NEWD09 kódszámú jeladóval jelölt nyári lúd Hanságban 

keletkezet GPS adatait az 9. számú térkép szemlélteti. 

 

A táplálkozó helyek területi eloszlását a 8. számú térképen ábrázoltuk. 

 

A táplálkozóhelyek növénykultúrák szerinti megoszlását az utolsó rész vizsgálati időszakban 

ill. a teljes vizsgálati időszakban a 7-8. számú táblázatokban ismertetjük. 

 

7. táblázat: nyári ludak (Anser anser) hansági táplálkozóhelyei 2019. április 1 – 2020. 

március 31. között 

Táplálkozóhely típusa Táplálkozóhelyek száma 

kukorica tarló 12 

gabona tarló 33 

őszi gabona vetés 3 

repce vetés 1 

gyep 1 

Táplálkozóhelyek száma összesen 50 

 

8. táblázat: nyári ludak (Anser anser) hansági táplálkozóhelyei a teljes vizsgálati időszak 

alatt 2017. április 1 – 2020. március 31. között 

Táplálkozóhely típusa Táplálkozóhelyek száma Táplálkozóhelyek % 

kukorica tarló 58 
84 % 

gabona tarló 93 

őszi gabona vetés 22 12 % 

repce vetés 4 2 % 

gyep 3 2 % 

Táplálkozóhelyek száma összesen 180  

 

Az összes GPS jeladóval vagy színes gyűrűvel jelölt, illetve jelöletlen nyári lúd hansági 

előfordulási adatait összesítve az utolsó rész vizsgálati időszakban 50 db táplálkozó helyet, a 

teljes vizsgálati időszakban összesen 180 táplálkozó helyet határoltunk le. A vizsgálatok 

eredményei megerősítették a kutatási szerződésben feltett azon hipotézist, miszerint „a nyári 

lúd (Anser anser) fő táplálékbázisát a fészkelési időszakon kívül a gabonatarlók adják”. 

Gazdasági szempontból a gabona illetve repce vetéseken táplálkozó lúdcsapatok okozhatnak 

károkat egyes esetekben (sáros talajon a taposás által, valamint ha kis helyen összpontosul 

nagy létszámú csapat jelenléte), ezen területek viszont csak 14 %-át adták a vizsgált 

táplálkozási területeknek. Megállapítható az is, hogy a vetésterületeken kizárólag a január-

március közötti időszakban, az őszi tarlóterületek eltűnése után táplálkoztak a lúd csapatok.  
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8. térkép 

 
 

3.3.1. A haris (Crex crex) hansági fészkelő állományának nagysága 2019-ben 
és a teljes vizsgálati időszak alatt 

 

A vizsgálati időszakban elvégeztük a haris hansági fészkelő állományának felmérését a 

kutatási szerződésben meghatározott módszertan szerint. 

 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2001. óta folyó harisvédelmi 

tevékenységének tapasztalatai szerint a madárfaj a Hanságban szinte kizárólag nedves, üde 

gyepeket foglal el fészkelő területként, a tőlünk északabbra jellemző, gabonatáblákban történő 

fészkelését ez idáig nem írták le a térségből. Így a felmérés a gyepterületekre terjedt ki, 

összesen 5120 ha kiterjedésű potenciális élőhelyet vizsgáltunk. 

A felmért, potenciális haris élőhelyeket a 9. számú térképen ábrázoltuk. 
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9. térkép 

 
 

Minden potenciális fészkelőhelyet a május 25 – július 20. közötti időszakban legalább 2 

alkalommal felkerestünk, de ahol a revírek meghatározása miatt szükséges volt, ott harmadik, 

negyedik felmérést is végeztünk. 

 

A kakasok hangja alapján beazonosított revírek helyét GPS készülék segítségével rögzítettük. 

A részletes GPS adatokat tartalmazó shape kiterjesztésű fájl a kutatási jelentés 5. számú 

mellékletében található. 

A 2019. évi felmérések során beazonosított haris revíreket a 10. számú térképen ábrázoltuk. 
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10. térkép 

 
 

A 2019. évi fészkelési időszak során összesen 39 revírt regisztráltunk, a tartósan revírt tartó 

kakasok számát 25 példányra becsültük. Elmondható, hogy az előző évhez hasonlóan 

2019-ben is kimagaslóan magas volt a revírt tartó haris kakasok száma a vizsgálati területen. 

 

A revírek Hanságon belüli eloszlása a korábbi évekhez hasonlóan erősen egyenetlen volt. A 

revírek vizsgálati területen belüli számszerű eloszlást a 9. számú táblázat szemlélteti. 

 

9. táblázat 

 Észak-

Hanság 

Dél-

Hanság 

Tóköz Tárnokréti 

gyepek 

Bősárkányi 

Öreg-Hany 

Összesen 

Revírek száma 20 2 0 0 3 25 

 

A revírek vizsgálati területen belüli számszerű eloszlást a teljes vizsgálati időszak alatt a 10. 

számú táblázat szemlélteti. 

10. táblázat 

Év / Revírek 

száma 

Észak-

Hanság 

Dél-

Hanság 

Tóköz Tárnokréti 

gyepek 

Bősárkányi 

Öreg-Hany 

Összesen 

2017. 6 0 0 0 0 6 

2018. 15 3 3 3 3 27 

2019. 20 2 0 0 3 25 
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A vizsgálati időszak alatt gyűjtött előfordulási adatok azt mutatják, hogy a fészkelőállomány 

nagysága és állandósága szempontjából egyaránt az Észak-Hanság a legfontosabb haris 

élőhely. 2017. nagyon gyenge év volt, ekkor az Észak-Hanságban is csak 6 revír alakult ki, 

2018-ban viszont 15 revír, 2019-ben pedig 20 revír. A többi részterületen sokkal kevesebb, 

maximum 2-3 revírt találtunk csak, de egyes években teljesen kimaradnak a költések ezeken a 

területeken. 

 

A fészkelőállomány felmérések során, valamint a jeladós madarak adatait vizsgálva is azt 

tapasztaltuk, hogy a Hanságban a faj klasszikus élőhelyének számító üde, dús vegetációja 

kaszáló réteken alakultak ki a revírek. A faj egyéb potenciális élőhelyein (gabona táblák, 

legelőterületek) a vizsgálati időszak során egyetlen alkalommal sem alakult ki haris revír. 

 

 

3.3.2. A jeladózott egyedek élőhely használatának tér- és időbeli mintázata 
 

2019. április 1 – 2020. március 30. között keletkezett vizsgálati eredmények: 

 

Az előző vizsgálati időszakokban a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai által 

GPS jeladóval (Biotrack Pinpoint Argos 5,5 g) jelölt harisokon 1 jeladó működött a 2019. 

április 1- 2020. március 31. közötti vizsgálati időszakban. 

A 37254. számú jeladóval jelölt madár a vizsgálati időszak elején még a telelőhelyén Kelet-

Afrikában, Tanzániában tartózkodott.  

A madár telelőterületre vonulásának útvonalát az előző kutatási jelentésben is szereplő, 11. 

számú térképen jelenítjük meg. 

11. térkép 
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A madár 2019. március 27-én elindult északi irányba és több megálló után április 11-én 

Uganda déli részére érkezett, telelőhelyétől kb. 900 km távolságra, ahol ismeretlen okból 

elpusztult. 

A madár telelőterületén keletkezett és az északi irányba történő tavaszi vonulásának útpontjait 

a 12. számú térképen jelenítjük meg. 

 

12. térkép 

 
 

A teljes vizsgálati időszakban keletkezett vizsgálati eredmények összefoglalása: 

 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 2017-ben a 1 példány hím harist, 

2018-ban pedig 3 példány hím harist jelöltek GPS jeladóval (Biotrack Pinpoint Argos 5,5 g). 

A jeladók működéséből származó részletes adatokat az éves kutatási jelentésekben 

ismertettük, itt röviden összefoglaljuk a jeladózott madarakról gyűjtött legfontosabb 

információkat, valamint összegezzük a levont következtetéseket, tapasztalatokat. 

 

Az első jeladózás 2017. július 10-én történt az Észak-Hanságban, a Pintér-Hany nevű 

területen. Mivel a jeladó már a kötési időszak második felében került a madárra, a 

revírfoglalással, esetleges revírváltással kapcsolatos adatok nem születtek. A madár 

meglehetősen sokáig, 2017. augusztus 22-ig tartózkodott a Hanságban, ahol pár nap 

kivételével végig a megfogáskori helye körüli 500 m sugarú körben mozgott. Revírje körül 

augusztus 1-én történt kaszálás 3 ha védőterület meghagyásával, de ennek ellenére nem 

maradt ezen a területen, hanem a revír szélétől kb. 200 m-re, de már egy másik, kaszálatlan 

táblában telepedett le és itt volt augusztus 22-ig. Ezt követően a madár legalább 13 napot 
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töltött Csorna várostól délkeletre, kb. 17 km távolságra az eredeti revírjétől, majd a 

szeptember 13 – október 8. közötti időszakot a költőhelyétől már kb. 200 km távolságra, a 

Kiskunság déli részein töltötte. Ez az élőhely a költőhelytől délkeleti irányban, a faj vonulási 

irányára illeszkedően helyezkedik el. A madár jeladója október 11-én már a kiskunsági 

pihenőhelyétől 2100 km távolságra, dél-keleti irányban, Egyiptom észak-keleti részéről 

küldött jelet, tehát a madár intenzíven megkezdte őszi vonulását afrikai telelőhelye felé. Az 

előző adatponttól a madár még 170 km távolságot tett meg déli irányba és október 13-án 

eljutott az Egyiptom – Szudáni határ térségébe, ahol feltételezhetően elpusztult. 

 

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

területen. A madár június 20-ig tartózkodott a vizsgálati területen lévő revírjében, ahol 

mindvégig a klasszikus élőhelyének számító üde, dús vegetációja kaszáló réten mozgott. A 

helyadatok alapján revírje kb. 160 m sugarú körbe írható. A madár 2018. június 21-én 

elhagyta a vizsgálati területen lévő revírjét, majd először észak-keleti, utána dél-keleti irányba 

elmozdulva számos – egymástól nagy távolságokra lévő - Kárpát-medencei potenciális 

élőhelyet érintett. Az egyes helyeken 1-3 napokat eltöltve valószínűleg új revírt illetve tojókat 

keresett. 2018. július 1-én indulva elmozdulása határozott északi, majd keleti irányt mutatott 

és egészen Ukrajna északi részéig jutott, ahol július 10 – augusztus 12. között, majd ettől 110 

km távolságra dél-nyugati irányban egy másik élőhelyen augusztus 13 - szeptember 9. között 

tartózkodott. A jeladózott madár szeptember 10-én déli irányba elindulva intenzív vonulásba 

kezdett, majd szeptember 24-én a Vörös-tenger partvonalán elért Egyiptom középső részébe, 

ahol ismeretlen okból elpusztult.  

 

A harmadik jeladózás 2018. június 11-én történt az Észak-Hanságban, a Korcsmáros rét nevű 

területen. Június 22-én a madarat a revírjében valamilyen szőrmés ragadozó, vélhetően róka 

zsákmányul ejtette. A GPS jelek alapján a jelölt madár mindvégig a klasszikus élőhelyének 

számító üde, dús vegetációja kaszáló réten tartózkodott, kb. 300 m sugarú területen. Az 

állományfelmérések során gyűjtött adatok szerint ezen a területen még másik 2 haris kakas is 

jelen volt ebben az időszakban, így valószínűsíthető, hogy a jeladózott madárnak még nem 

alakult ki stabil revírje. 

 

A negyedik jeladózás 2018. június 16-án történt az Észak-Hanságban, a Fűzfasziget nevű 

területen. A jelölést követően a madár még 6 napon keresztül tartózkodott a vizsgálati 

területen lévő revírjében, ahol mindvégig a klasszikus élőhelyének számító üde, dús 

vegetációja kaszáló réten tartózkodott. A helyadatok alapján revírje kb. 100 m sugarú körbe 

írható, ennél messzebbről csak 1 helyadatunk van, amikor kb. 230 m távolságra tartózkodott 

revírje középpontjától. A madár 2018. június 23-án elhagyta a vizsgálati területen lévő 

revírjét, majd június 24-én már keleti irányban, 375 km távolságban volt Románia (Bihar) 

területén.   Itt augusztus 19-ig tartózkodott egy domboldalban lévő, felhagyott, erősen 

cserjésedő legelőn. Tekintettel a Biharba történő korai érkezésre valószínűleg itt ismét 

megpróbált revírt foglalni. Augusztus 20 – szeptember 10. között a bihari élőhelytől dél-

nyugati irányban, 350 km távolságra Magyarországon, Baranya Megyében tartózkodott. A 

madár szeptember 11-én dél-keleti irányba elindulva intenzív vonulásba kezdett. Telelő 

területe Kelet-Afrikában, Tanzániában volt. A hansági fészkelő terület és a telelő terület 

között kb. 7500 km távolságot tett meg. A madár telelőhelyéről 2019. március 27-én elindult 

északi irányba és több megálló után április 11-én Uganda déli részére érkezett, telelőhelyétől 

kb. 900 km távolságra, ahol ismeretlen okból elpusztult. 
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A jeladózások eredményei alapján számos megállapítást, következtetést tudtunk tenni.  

• A Hanságban fészkelő harisok mindegyike a faj klasszikus élőhelyének számító üde, 

dús vegetációja kaszáló réteken foglalt revírt. A faj egyéb potenciális élőhelyein 

(gabona táblák, legelőterületek) a vizsgálati időszak során egyetlen alkalommal sem 

alakult ki haris revír. 

• A jeladózott és stabilan revírbe állt harisok mozgáskörzete 100 m, 100 m és 160 m 

sugarú köröknek adódott.  

• A vizsgálati időszakban a fészkelőhelyeken nem adódtak extrém időjárási illetve 

hidrológiai viszonyok, így ezek hatásait nem tudtuk vizsgálni a kakasok esetleges 

revírváltására. 

• A 2018-ban jeladózott két madár mindegyike nagyon korán, még június második 

felében elhagyták a vizsgálati területen hetekig tartott revírjüket és ezt követően 

huzamosabb ideig szintén egy élőhelyen tartózkodtak az eredeti revírtől nagy 

távolságra. Ez megerősíti azt a hipotézist, miszerint a haris kakasok egy fészkelési 

időszakon belül, poligám párválasztási viselkedésükből adódóan, több revírt is 

foglalnak.  A revírek egyes esetekben nagy távolságokra is lehetnek egymástól (ez a 

fenti két madár esetében 375 km, illetve 780 km volt). 

• A jeladózott madarak közül a 2017-ben jelölt madár október 9-én, a 2018-ban jelölt 

madarak pedig szeptember 10-én illetve szeptember 11-én kezdték meg intenzív őszi 

vonulásukat. Az intenzív vonulás megkezdése előtt mindhárom madár több hetet 

töltött egy helyben a Kárpát-medencén belül, vélhetően vedlésüket végezték és 

energiatartalékokat gyűjtöttek a vonulásra. 

 

 

4. Összefoglalás 

Az ATHU2 azonosító számú, „Vogelwarte Madárvárta 2” rövid című projekt keretében, a 

619-10/2017.számú kutatási szerződés alapján végeztünk madártani kutatásokat a Hanságban. 

A 2017. április 1 – 2020. március 31. között, három témában végzett vizsgálatok 

eredményeiről évente adtunk le, összesen 2 db rész kutatási jelentést. Jelen záró kutatási 

jelentés tartalmazza az utolsó év eredményeit és az egész vizsgálati időszak eredményeinek 

összesítését, azok elemzését, következtetéseket és a vizes élőhelyek fenntartásához 

kapcsolódó kezelési javaslatokat. 

 

A Hanság vizes élőhelyein átvonuló-, telelő- és átnyaraló vízimadár állományok tér- és 

időbeli mintázatának vizsgálata során heti illetve havi rendszerességű vízimadár 

felméréseket végeztünk.  

Az állományok fajonkénti egyedszámait és a megfigyeléssel kapcsolatos egyéb adatokat 

tartalmazó adatlapokat kutatási területenként rendszerezve, PDF formátumban a kutatási 

jelentések 1. számú mellékletei tartalmazzák. A kutatási jelentések 2. számú mellékleteiben a 

vizsgált változókat összesítő adattáblázatba rendeztük. A teljes vizsgálati időszak alatt 120 

madárfaj és összesen 621 034 példány előfordulási adata került rögzítésre. Az adatok 

elemzése során évenként, heti bontásban összehasonlítottuk a 3 állóvíz (Osli-Hany, Nyirkai-

Hany, Kónyi-tó) faj és egyedszámait. Az összehasonlítás során az egyedszámokba nem 

számoltuk bele a libafajok egyedeit. A mintavételezések nagy részében az Osli-Hany 

produkálta a legnagyobb faj- és egyedszámokat és a maximális értékeket is ez e terület hozta 

mindkét változó tekintetében. Az egy mintavételezés során számba vett maximális fajszám 
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45, a maximális egyedszám 4670 példány volt. Az Osli-Hany és a Nyirkai-Hany esetében 

rendelkezésre állnak heti rendszerességű vízmérce adatok is. Ezeket összevetve a faj- és 

egyedszámokkal, utóbbinál nem találtunk egyértelmű összefüggést. A fajszám és a vízszint 

változása között azonban mindkét terület esetében, az év nagy részében fordított arányosság 

figyelhető meg, tehát a relatív alacsony vízszint mindkét területen változatosabb 

madárélőhelyek kialakulását eredményezi. 

A VIII-III. hónapok között, havi gyakorisággal végzett vadlúd szinkron számlálások során a 

teljes vizsgálati időszak alatt 4 vadlúdfaj, összesen 76 433 példányát figyeltük meg. A 

vizsgálatok részletes adatai a kutatási jelentések 3. számú mellékleteiben találhatók. Az 

adatok értékelése során elemeztük a vadlúdközösségek faji összetételének változását az egyes 

vizsgálati időszakok között, valamint a nyári lúd (Anser anser) és a nagy lilik (Anser 

albifrons) egész vizsgálati időszakban (2017-2020) összesített állománymennyiségének 

évszakon belüli megoszlását. A két domináns vadlúdfaj mennyiségének vizsgálati területen 

tapasztalt időbeli eloszlása a vonulási, telelési időszakban az egyéb Kárpát-medencei vadlúd 

élőhelyekhez hasonló képet mutatott. 

A fajszám, egyedszám és a vízszint változása közötti adatok elemzését követően javaslatokat 

fogalmaztunk meg a hansági vizes élőhelyek ökológiai szempontú kezelési irányelveinek 

kialakításához. 

 

 

A nyári lúd (Anser anser) állományok táplálkozóterület típusainak megoszlását, a 

bütykös hattyú (Cygnus olor) állományok táplálkozóterület típusainak megoszlását, 

valamint a bütykös hattyú (Cygnus olor) állományok területi eloszlását elsősorban a 

színes gyűrűvel, illetve GPS jeladóval jelölt madarak megfigyelésével, valamint a jeladók 

által szolgáltatott adatok segítségével vizsgáltuk. 

 

A nyári ludak hansági táplálkozóhelyeinek megoszlása a teljes vizsgálati időszakban az 

alábbiak szerint alakult: 

kukorica tarló:   58 terület  

gabona tarló:   93 terület 

őszi gabona vetés:  22 terület 

repce vetés:     4 terület 

gyep:      3 terület 

A vizsgálatok eredményei megerősítették a kutatási szerződésben feltett azon hipotézist, 

miszerint a nyári lúd (Anser anser) fő táplálékbázisát a fészkelési időszakon kívül a 

gabonatarlók adják. Gazdasági szempontból a gabona illetve repce vetéseken táplálkozó 

lúdcsapatok okozhatnak károkat egyes esetekben (sáros talajon a taposás által, valamint ha kis 

helyen összpontosul nagy létszámú csapat jelenléte), ezen területek viszont csak 14 %-át 

adták a vizsgált táplálkozási területeknek. Megállapítható az is, hogy a vetésterületeken 

kizárólag a január-március közötti időszakban, az őszi tarlóterületek eltűnése után 

táplálkoztak a lúd csapatok. 

 

A vizsgálati területen tartózkodó bütykös hattyú (Cygnus olor) állomány élőhelyhasználatát 

vizsgálva mindhárom rész vizsgálati időszak során a tavakon jelentek meg legnagyobb 

példányszámban bütykös hattyúk, de a csatornákon és téli / kora tavaszi időszakban a repce 

vetéseken is jelentős számú bütykös hattyú jelenhet meg. 

A projekt során jeladóval jelölt bütykös hattyúk közül két madárnak az adatai fogtak át két 

fészkelési időszakot, valamint a közte lévő vonulási, telelési időszakot is. Mindkét madár az 
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egész időszak alatt erős hűséget mutatott a tágabb értelemben vett fészkelési helyéhez. A 

megfogás (fészkelés) helyétől az egyik madár az időszak legnagyobb részében maximum 1-2 

km-re, a másik madár maximum 4-5 km-re mozgott és a legnagyobb távolság is csupán 8 km 

illetve 11 km volt. 

 

 

A haris (Crex crex) hansági fészkelő állományának nagysága  

 

A vizsgálati időszak mindhárom évében elvégeztük a haris hansági fészkelő állományának 

felmérését a potenciális fészkelőhelyeken. 

A 2017. évi fészkelési időszak során a tartósan revírt tartó kakasok számát 6 példányra, 2018-

ban 27 példányra, 2019-ben pedig 25 példányra becsültük.  

A vizsgálati időszak alatt gyűjtött előfordulási adatok azt mutatják, hogy a fészkelőállomány 

nagysága és állandósága szempontjából egyaránt az Észak-Hanság a legfontosabb haris 

élőhely a vizsgálati területen. 

 

A jeladózott haris (Crex crex) egyedek élőhely használatának tér- és időbeli mintázata 

 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 4 példány hím harist jelöltek GPS 

jeladóval (Biotrack Pinpoint Argos 5,5 g). A 4 jeladóból 3 db szolgáltatott használható 

adatokat, amelyek segítségével számos megállapítást, következtetést tudtunk tenni a faj 

élőhelyhasználatával, revírtartásával és vonulásával kapcsolatban. A legfontosabb 

megállapítások az alábbiak: 

• A Hanságban fészkelő harisok mindegyike a faj klasszikus élőhelyének számító üde, 

dús vegetációja kaszáló réteken foglalt revírt.  

• A jeladózott és stabilan revírbe állt harisok mozgáskörzete 100 m, 100 m és 160 m 

sugarú köröknek adódott.  

• A jeladózások eredményei megerősítették azt a hipotézist, miszerint a haris kakasok 

egy fészkelési időszakon belül, poligám párválasztási viselkedésükből adódóan, több 

revírt is foglalnak.  A revírek egyes esetekben nagy távolságokra is lehetnek 

egymástól (ez két jelölt madár esetében 375 km, illetve 780 km volt). 

• A jeladózott madarak október 9-én, szeptember 10-én illetve szeptember 11-én 

kezdték meg intenzív őszi vonulásukat. Az intenzív vonulás megkezdése előtt 

mindhárom madár több hetet töltött egy helyben a Kárpát-medencén belül, vélhetően 

vedlésüket végezték és energiatartalékokat gyűjtöttek a vonulásra. 

 

A Nyirkai-Hany vizes élőhelykomplexum területén az utóbbi két évtizedben lezajlott 

változások és a változásokat monitorozó vizsgálatok eredményei egyértelműen alátámasztják, 

hogy a terület élőhelystruktúrája szempontjából meghatározó tényező a magasabbrendű 

növényzet térbeli mintázata, mely számos más élőlénycsoport térbeli és időbeli eloszlási 

viszonyait nagy mértékben befolyásolja. Az élőhelykomplexum területén a magasabbrendű 

növényzet térbeli mintázata pedig a vízkormányzással – ideértve a vízszinteket, a vízszintek 

tartósságát, a változás mértékét és dinamikáját – viszonylag gyorsan és jelentős mértékben 

módosítható. 
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A hansági vizes élőhelyek ökológiai szempontú kezelési irányelveinek kialakításával 

kapcsolatos javaslatok 

 

A vizsgálati területek közül a Nyirkai-Hany, az Osli-Hany és a Kónyi-tó kezelési gyakorlatát 

elsősorban a természetvédelmi szempontok határozzák meg. A Rábca-vízrendszer 

elsődlegesen árvíz- és belvízvédelmi rendeltetésű, ennek megfelelően a természetvédelmi 

szempontok a kezelés során is csak alárendelt szerepet tölthetnek be. 

Mindhárom állóvíz típusú vizsgálati terület tekintetében alapvető kezelési irányelv, hogy a 

fajgazdag és nagy egyedszámú madárközösségek kialakulásához, fenntartásához 

elengedhetetlen a mozaikos szerkezetű vizes élőhely fenntartása, amelyet elsősorban a 

magasabb rendű növényzet változatos térbeli mintázata és a vízmélységek térbeli és időbeli 

változatossága jellemez. 

A Nyirkai-hanyi és Osli-hanyi élőhelyrekonstrukciók üzemeltetési tapasztalataiból az látszik, 

hogy a területek élőhelystruktúráinak változásait elsősorban a vízháztartási viszonyok 

határozzák meg. Ennek megfelelően elsősorban az egyes területek vízborításának 

kiterjedésére, mélységére és tartósságára teszünk javaslatokat. Emellett igyekeztünk 

meghatározni egyéb szempontokat is pl. területek látogathatósága, lágyszárú- és fásszárú 

növényzet kezelésének idő- és térbeli rendje stb. A vizes élőhelyrekonstrukciók üzemeltetési 

tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a hidrológiai viszonyok tekintetében alapvetően a 

természetes vízjáráshoz közelítő viszonyok alakítanak ki kedvezőbb ökológiai állapotokat 

(relatív magasabb téli- kora tavaszi vízállást követően fokozatosan csökkenő, alacsony nyári 

vízszintek, majd ősz végén a téli vízszintre való feltöltés). A Kónyi-tó tőzegbányászat során 

alakult ki, a még meglévő tőzegkészlet és a hozzá szorosan kötődő lápi élőhelyek fenntartása 

érdekében elsődleges szempont a folyamatos vízborítás biztosítása. 

 

Abstract 

Within the project ATHU2 – „Vogelwarte Madárvárta 2”, based on the research contract No. 

619-10/2017 we conducted ornithological research in the Hanság area.  The results of the 

surveys from April 1st 2017 to March 31st 2020 were submitted yearly in the form of two part-

time reports. Present research report contains results of the final year and sums up and 

analyses results of the total survey period, as well as formulates conclusions and 

recommendations  for the management of wetlands.  

 

Within the survey of spatial and periodic pattern of waterfowl migrating through, 

wintering or spending the summer in the wetlands of the Hanság weekly and monthly 

surveys of waterfowl were conducted.  

Data sheet containing the individual numbers of populations of single species and other data 

concerning the observations are included in pdf format, assorted according to research topics 

in annex 1 of the research reports. Annex 2 of the reports include data tables summing up the 

recorded variables. In the total survey period 621 034 data of 120 bird species were recorded. 

During the analysis of the data the number of species and individuals was compared for 3 

water bodies (Osli-Hany, Nyirkai-Hany, Kónyi-tó) each year on a weekly basis. During this 

comparison, individuals of goose species were not counted into the number of individuals. In 

a larger part of the samplings the site Osli-Hany was the most abundant in the number of 

species and individuals, producing the maximum values as well for both variables. Maximum 
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number of species in one sampling was 45, maximum number of individuals was 4670. In the 

case of Osli-Hany and Nyirkai-Hany there are also weekly records of water levels. Comparing 

these to the number of species and individuals, there was no straight connection between the 

latter and the water level. However, in the largest part of the year there was an inverse relation 

between the number of species and the change of water level at both sites, i.e. relative low 

water levels result in more diverse bird habitats in the case of both sites.  

During synchronized monthly counts of wild geese in the period August-March altogether 

76 433 individuals of 4 wild goose species were observed in the total survey period. Detailed 

data of the surveys are included in annex 3 of the research reports. Data analysis included the 

change in species composition of wild goose communities according to survey periods, as 

well as the seasonal distribution of the total number of individuals for the graylag goose 

(Anser anser) and the great white-fronted goose (Anser albifrons) in the total survey period 

(2017-2020). Periodical distribution of the quantity of the two dominant wild goose species in 

the migration and wintering period resulted in a pattern similar to other wild goose habitats in 

the Carpathian Basin.  

Following the analysis of the data for number of species and individuals as well as water level 

recommendations were formulated to create guidelines for ecological management of 

wetlands in the Hanság. 

 

 

Distribution of feeding site types of the greylag goose (Anser anser) and mute swan 

(Cygnus olor) populations as well as spatial distribution of mute swan (Cygnus olor) 

populations was examined primarily based on observation of birds marked with color rings 

and tagged with GPS transmitters as well as with the help of transmitter data.  

 

Distribution of feeding sites of greylag geese for the total survey period in the Hanság was as 

follows:  

corn stubble:   58 sites  

grain stubble:   93 sites 

newly emerged winter grain: 22 sites 

newly emerged rape:    4 sites 

grassland:     3 sites 

 

Results of the survey verified the research hypothesis that main food source of the greylag 

goose (Anser anser) apart from the breeding period are grain stubbles. From the economical 

point of view damage may be caused by goose flocks feeding on newly emerged grain or rape 

in some cases (by trampling on muddy soil or concentration of large flocks in a small area), 

however, these sites made up for only 14 % of the surveyed feeding sites. It also can be 

assessed that goose flocks have fed on freshly emerged crops exclusively in the period 

January-March, after the disappearance of autumn stubbles. 

 

Assessing the habitat use of the mute swan (Cygnus olor) population in the survey area the 

largest numbers of mute swans were recorded on lakes during all three survey sub-periods, 

significant numbers being present on channels and in the winter / early spring period in 

freshly emerged rape fields as well.  

Among the mute swans equipped with transmitters during the project, data of two birds 

covered two breeding periods with a migrating, wintering period in between. Both birds were 

strongly loyal to their breeding site in the wider sense throughout the entire period. One of the 



Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU2 - 

Vogelwarte Madárvárta 2 című pályázat keretében 

Madártani kutatások a Hanságban 

 

44 

 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

 Budapest XII. kerület, Költő u. 21. 

birds left the area of its capture (breeding site) for maximum 1-2 km for most of the survey 

period, the other one for maximum 4-5 km, the biggest distance being 8 km and 11 km, 

respectively.  

 

 

Population size of the corncrake (Crex crex) breeding in the Hanság  

 

In all three years of the survey period the breeding population of the corncrake was surveyed 

on potential nesting sites. 

During the breeding season 2017 the number of male conrcrakes keeping a territory on long 

term was estimated 6, in 2018 27 and in 2019 25.  

Occurrence data gathered during the survey period show that both for size and stability of the 

breeding population North Hanság is the most important corncrake habitat in the survey area.  

 

Spatial and periodic pattern of habitat use for corncrake (Crex crex) individuals 

supplied with a transmitter  

 

Staff of the Fertő-Hanság National Park Directorate supplied 4 male individuals of corncrake 

with GPS transmitters (Biotrack Pinpoint Argos 5,5 g). Out of the 4 transmitters 3 served with 

useful data with the help of which several statements and conclusions about the habitat use, 

territoriality and migration of the species could be made. Most important statements are as 

follows: 

• All of the corncrakes nesting in the Hanság occupied territories within wet hay-

meadows with lush vegetation, being the classic habitat of the species.  

• Home ranges of corncrakes tagged with a transmitter and keeping a stable territory 

were circles with a radius of 100 m, 100 m and 160 m.  

• Results of the transmitter data verified the hypothesis of male corncrakes occupying 

several territories within one breeding period resulting from their polygamous 

behavior.  Territories may be very distant to each other (in the case of two tagged birds 

the distance was 375 km and 780 km, respectively). 

• Tagged birds began intense autumn migration on October 9th, September 10th and 

September 11th, respectively. Before starting their intense migration all three birds 

spent several weeks on one place within the Carpathian Basin, presumably moulting 

and gathering energy supplies for migration. 

 

Recommendations to create guidelines for ecological management of wetlands in the 

Hanság  

 

Among the survey sites, practical management of Nyirkai-Hany, Osli-Hany and Kónyi-tó is 

determined primarily by conservation aspects. However, the water system of the Rábca River 

is designated to prevent floods and accumulation of water on fields, so according to this, 

conservation aspects may play only a secondary role at their management.  

Regarding all three survey areas with the type still water basic management principle to 

achieve diverse bird communities with abundant numbers is to maintain a wetland with 

mosaic structure characterized mainly by a variable spatial pattern of higher vegetation and 

the diversity of water depths both in space and time.  



Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU2 - 

Vogelwarte Madárvárta 2 című pályázat keretében 

Madártani kutatások a Hanságban 

 

45 

 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

 Budapest XII. kerület, Költő u. 21. 

From experiences in the operation of restored wetlands Nyirkai-Hany and Osli-Hany it seems 

that changes in the structure of habitats are determined primarily by the water balance. 

Therefore, our recommendations refer mainly to the extension, depth and duration of the 

water coverage at each site. Apart from that we tried to determine other aspects like e.g. 

access to visitors, spatial and temporal order of the treatment of herbaceous and arboreal 

vegetation, etc. Based on operation experiences of the restored wetlands it can be stated that 

basically hydrologic conditions closest to the natural water regime lead to more favorable 

ecological states (relatively higher water level in winter and early spring followed by a 

gradually decreasing, low water level in summer, then at the end of autumn filling up the 

water level to winter values again). The lake Kónyi-tó was created as the consequence of peat 

extraction; for the preservation of the remaining peat deposits and the marsh habitats binding 

to it, primary conservation aspect is to provide continuous water coverage.  

 

Zusammenfassung 

Im Rahmen des Projekts ATHU2 „Vogelwarte Madárvárta 2”, gemäß des Forschungsauftrags 

Nr. 619-10/2017 wir führten ornithologische Forschung im Hanság durch. Über die 

Ergebnisse der Untersuchungen in drei Themen lieferten wir zwischen dem 1. April 2017 und 

dem 31. März 2020 alle Jahre ein Teilbericht, insgesamt zwei Stück. Das gegenwärtige 

Endbericht enthält die Ergebnisse des letzten Jahres und eine Summierung der gesamten 

Untersuchungsperiode, deren Analyse, Schlussfolgerungen und Vorschläge zum Management 

von Feuchtgebieten.  

 

Im Zuge der Untersuchung des räumlichen und zeitlichen Musters von 

Wasservogelpopulationen die durch den Hanság ziehen oder dort überwintern oder 

übersommern wurden wöchentliche bzw. monatliche Erhebungen der Wasservögel 

durchgeführt.  

Die Datenblätter mit der Individuenzahl je Art und anderen Daten bezüglich der Beobachtung 

sind im jeweils im Anhang 1 der Forschungsberichte, gegliedert nach Forschungsteil in pdf-

Format enthalten.  Im Anhang 2 der Forschungsberichte sind die untersuchten Variablen in 

einer Datentabelle summiert. In der gesamten Untersuchungsperiode wurden insgesamt 

621 034 Aufzeichnungen von 120 Vogelarten gemacht. Bei der Datenanalyse wurden jährlich 

im Wochentakt Arten- und Individuenzahlen der drei Stillgewässer (Osli-Hany, Nyirkai-

Hany, Kónyi-tó) verglichen. Beim Vergleich wurden die Individuen der Gänsearten nicht 

hinzugezählt. In der Großzahl der Probenahmen produzierte das Gebiet Osli-Hany die höchste 

Zahl an Arten und Individuen, mit den Maximalwerten für beide Variablen ebenfalls von hier. 

Die maximale Artenzahl je Probenahme war 45, die maximale Individuenzahl 4670 

Exemplare. Im Fall des Osli-Hany und des Nyirkai-Hany stehen Wasserstanddaten von allen 

Wochen ebenfalls zur Verfügung. Beim Vergleich dieser mit den Arten- und 

Individuenzahlen wurde im Fall des letzteren kein eindeutiger Zusammenhang festgestellt. 

Allerdings ergab sich zwischen der Artenzahl und der Veränderung des Wasserstands in 

beiden Gebieten, für das meiste Teil des Jahres eine reziproke Proportionalität, also führte der 

relativ niedrige Wasserstand   in beiden Gebieten zu abwechslungsreicheren 

Vogellebensräumen. 

In der Periode August bis März wurden monatlich Synchronzählungen der Wildgänse 

durchgeführt, wobei in der gesamten Untersuchungsperiode insgesamt 76 433 Individuen von 

4 Wildgansarten beobachtet wurden. Detaillierten Daten der Untersuchung sind im Anhang 

Nr. 3 der Forschungsberichte enthalten. Bei der Auswertung der Daten wurde die 
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Veränderung der Artenzusammensetzung von Wildgansgemeinschaften zwischen den 

einzelnen Untersuchungsperioden erhoben und im Fall der Graugans (Anser anser) und der 

Blässgans (Anser albifrons) eine Verteilung der Populationsmengen innerhalb der jeweiligen 

Jahreszeit während der gesamten Untersuchungsperiode (2017-2020). Die zeitliche Verteilung 

in der Anzahl der zwei dominanten Wildgansarten im Untersuchungsgebiet entsprach 

ungefähr dem Muster anderer Wildganslebensräume im Karpatenbecken.  

Nach der Analyse der Daten bezüglich des Zusammenhangs zwischen Arten- und 

Individuenzahl, sowie Wasserstand wurden Empfehlungen für Richtlinien zur ökologischen 

Management der Feuchtgebiete im Hanság formuliert.  

 

 

Die Verteilung von Nahrungsgebiettypen der Graugans- (Anser anser) und 

Höckerschwan- (Cygnus olor) Populationen, sowie die räumliche Verteilung der 

Höckerschwanpopulationen wurde in erster Reihe durch die Beobachtung von mit 

Farbringen bzw. GPS Sendern markierten Vögeln sowie mit Hilfe der Daten der GPS Sendern 

ermittelt.  

 

Die Verteilung von Graugansnahrungsplätzen während der gesamten Untersuchungsperiode 

war wie folgt: 

Maisstoppeln:   58 Gebiete  

Getreidestoppeln:  93 Gebiete 

Wintergetreidesaat:  22 Gebiete 

Rapssaat:     4 Gebiete 

Wiese:      3 Gebiete 

 

Die Ergebnisse der Erhebungen bestätigten die im Forschungsvertrag formulierte Hypothese, 

wonach die Hauptnahrungsgrundlage der Graugans (Anser anser) außerhalb der Brutzeit 

Getreidestoppeln liefern. In ökonomischer Hinsicht können Wildgansscharen, die in Getreide- 

oder Rapssaaten ihr Futter suchen in manchen Fällen Schaden verursachen (auf schlammigem 

Boden durch Trampeln, oder wenn sich eine große Schar auf eine kleine Fläche konzentriert), 

diese Gebiete entsprachen aber bloß 14 % der untersuchten Nahrungsgebiete. Dabei kann 

auch festgestellt werden, dass Gansscharen sich ausschließlich in der Periode Januar-März, 

nach dem Verschwinden der Herbststoppeln auf Saaten ernährten.  

 

Bei der Untersuchung der Habitatnutzung der sich im Untersuchungsgebiet aufhaltenden 

Höckerschwanpopulation (Cygnus olor) erschienen die Vögel in allen drei Teilperioden mit 

der größten Individuenzahl auf den Seen, aber auch auf den Kanälen und zur Winter- und 

frühen Frühjahrszeit in Rapssaaten konnten sie in bedeutender Zahl beobachtet werden.  

Von den im Projekt mit GPS Sendern ausgestatteten Höckerschwänen überspannten die Daten 

von zwei Vögeln zwei Brutzeiten und die Zug- und Winterungszeit dazwischen. Beide Vögel 

zeigten eine hohe Gebietstreue zur Brutstätte im weiteren Sinn. Vom Fangort (Nest) entfernte 

sich der eine Vogel km in der größten Zeit der Periode höchstens auf 1-2, der andere Vogel 

auf maximal 4-5 km, wobei auch die maximale Distanz bloß 8 km bzw. 11 km betrug.  
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Brutpopulationsgröße des Wachtelkönigs (Crex crex) im Hanság  

 

In allen drei Untersuchungsjahren wurde die Erhebung der Brutpopulation des Wachtelkönigs 

an den potentiellen Brutstandorten erhoben.  

Während der Brutzeit 2017 wurde die Anzahl der langfristig Revier haltenden Hähne auf 6, in 

2018 auf 27, in 2019 auf 25 geschätzt. 

Die in der Untersuchungsperiode gesammelten Vorkommensdaten weisen darauf hin, dass aus 

der Hinsicht sowohl der Größe als auch Stabilität des Brutbestands der Nord-Hanság das 

wichtigste Habitat für den Wachtelkönig im Untersuchungsgebiet ist.  

 

Räumliches und zeitliches Muster der Habitatnutzung von besenderten Wachtelkönigen 

(Crex crex)  

 

Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung Fertő-Hanság haben 4 männliche Exemplare vom 

Wachtelkönig mit GPS Sendern versehen (Biotrack Pinpoint Argos 5,5 g). Von den 4 Sendern 

haben 3 brauchbare Daten geliefert, mit der Hilfe deren zahlreiche Ermittlungen und 

Schlussfolgerungen für die Habitatnutzung, Revierhaltung und Zugverhalten der Art 

formuliert werden konnten.   Die wichtigsten Ermittlungen sind wie folgt: 

• Alle die im Hanság brütenden Wachtelkönige besetzten Reviere im klassischen 

Habitat der Art, auf frischen Heuwiesen mit üppiger Vegetation.  

• Der Bewegungsumkreis der 3 besenderten und stabile Reviere haltenden 

Wachtelkönige war ein Kreis von 100 m, 100 m und 160 m.  

• Die Ergebnisse der Besenderung bestätigten die Hypothese, wonach die 

Wachtelkönigmännchen, als Konsequenz ihrer Polygamie innerhalb einer Brutperiode 

mehrere Reviere besetzen. Die Reviere können in einigen Fällen in größerer 

Entfernung zu einander liegen (diese war bei zwei besenderten Vögeln 375 km, bzw. 

780 km). 

• Die besenderten Vögel begannen ihren intensiven Herbstzug am 9. Oktober, 10. 

September bzw. 11. September. Vor Beginn des intensiven Zuges verbrachten alle drei 

Vögel mehrere Wochen an einem Standort innerhalb des Karpatenbeckens, 

wahrscheinlich zum Mausern und zum Sammeln von Energiereserven für den Zug.  

 

Empfehlungen für Richtlinien zur ökologischen Management der Feuchtgebiete im 

Hanság  

 

Von den Untersuchungsgebieten wird die Managementpraxis für Nyirkai-Hany, Osli-Hany 

und Kónyi-tó in erster Reihe durch Interessen des Naturschutzes bestimmt. Das Wassersystem 

der Rabnitz ist in erster Reihe für den Hochwasserschutz bestimmt, dementsprechend können 

die Interessen des Naturschutzes hier auch beim Management nur eine untergeordnete Rolle 

spielen.  

Bei allen drei Untersuchungsgebieten mit Stillwasser-Typ ist der grundsätzliche Management-

Prinzip, mosaikartige Feuchtgebiete aufrechtzuerhalten, die unentbehrlich zur Entstehung von 

artenreichen Vogelgemeinschaften  mit hoher Individuenzahl sind. Diese mosaikartige 

Lebensräume sind hauptsächlich durch die abwechslungsreiche Musterung der höheren 

Vegetation und diverse Wassertiefen in Raum und Zeit gekennzeichnet.  
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Aus den Betriebserfahrungen der renaturierten Feuchtgebiete Nyirkai-Hany und Osli-Hany 

geht hervor, dass die Veränderungen der Habitatstrukturen in erster Reihe durch den 

Wasserhaushalt bestimmt sind. Dementsprechend werden hauptsächlich Empfehlungen zur 

Ausdehnung, Tiefe und Dauer der Wasserbedeckung einzelner Gebiete formuliert. Zusätzlich 

haben wir versucht auch andere Aspekte zu bestimmen, wie z. B. Zugänglichkeit für 

Besucher, Plan für die Behandlung der krautigen und verholzenden Vegetation in Raum und 

Zeit, usw. Anhand der Betriebserfahrungen der renaturierten Feuchtgebiete kann festgestellt 

werden, dass grundsätzlich zu den natürlichen am nächsten stehenden hydrologische 

Verhältnisse einen günstigeren ökologischen Zustand hervorrufen (nach einem relativ höheren 

Wasserstand im Winter und Vorfrühling ein graduell abnehmender, niedriger Pegel im 

Sommer, dann Ende Herbst eine Auffüllung zum Winterpegel). Der Kónyi-tó ist ein durch 

Torfstich entstandenes Stillgewässer; zur Erhaltung der noch vorhandenen Torfschicht und der 

damit eng verbundenen Sumpfhabitate ist die Gewährleistung der kontinuierlichen 

Wasserbedeckung eine Priorität.  
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