
 
 

 

Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer 
 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
H-9435 Sarród, Rév-Kócsagvár 

Tel: 0036 99 537 620 Fax: 0036 99 537 621 
e-mail: fhnp@fhnp.hu  

 
Altéma azonosítója: fh_mdfau_fer17 
 
 
 
 
 

MADÁRTANI KUTATÁSOK A FERTŐN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
 
 
 
 

Sarród 
2020.



 

Felelős Nemzeti Park Igazgatóság: FHNPI 

Felelős koordinátor: Pellinger Attila osztályvezető 

  

Felelős kutató: Pellinger Attila osztályvezető 

Szervezet: FHNPI 

Kutatók/Adatgyűjtők: Pellinger Attila 

 Dr. Hadarics Tibor 

 Tatai Sándor 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Protokoll azonosítója:  

Téma azonosítója:  

Altéma azonosítója: fh_mdfau_fer17 



3 
 

Tartalom 

VADLUDAK ÉS HATTYÚK TERÜLETHASZNÁLATÁNAK MONITORINGJA A FERTŐN 5 

1. Bevezetés 6 

2. Anyag és módszer 7 

2.1. Vizsgálati terület 7 

2.1.1. Fertő 7 

2.2.2. Élőhelyrekonstrukciók 8 

2.2.2.1. Mekszikópuszta 8 

2.1.1.2. Nyirkai-Hany 9 

2.1.1.3. Osli-Hany 10 

2.1.1.4. Tóköz 11 

2.1.1.5. Kavicsbánya tavak 11 

2.2. Alkalmazott módszerek 12 

2.2.1. Vonulásdinamika vizsgálat szinkron-számlálással 12 

2.2.2. Egyedi jelölés 12 

2.2.3. Egyedi jelölés GPS/GSM jeladóval 14 

2.2.4. Befogások módszerei 16 

3. Eredmények 17 

3.1. A vonuló/telelő állományok változásai 17 

3.2. Egyedi színes jelölések vadlúd és bütykös hattyú egyedeken 18 

3.3. Egyedi jelölések vadlúd és bütykös hattyú egyedeken GPS/GSM jeladóval 26 

3.3.1. A GPS/GSM jeladóval megjelölt madarak mozgásmintái 27 

3.4. Vadludak mezőgazdasági területhasználata 51 

3.4.1. Mezőgazdasági haszonnövények lehetséges kárformái 52 

3.4.1.1. A betakarítást követően fellépő szemveszteség hasznosítása 52 

3.4.1.2. Csírázást követően fejlődésnek induló növények legelése 53 

3.4.1.3. Táplálkozó csapatok felmérése mezőgazdasági területeken 56 

3.4.2. Vadludak mezőgazdasági területhasználata 56 

3.4.3. Bütykös hattyúk (Cygnus olor) és énekes hattyúk (C. cygnus) mezőgazdasági területhasználata 57 

3.5. A nyári lúd fészkelő állománya 63 

4. Veszélyeztető tényezők 65 

4.1. Klímaváltozás hatásai 65 

4.2. Mezőgazdasági termelés hatásai 65 

4.3. Élőhelyek fragmentációja 65 

4.4. Ragadozók szerepe 66 

4.5. Vadászat hatásai 67 

5. Konklúzió 67 

6. Köszönetnyilvánítás 68 

7. Irodalom 68 

Vízimadarak vonulásának kutatása a Fertőn 72 

1. Vízi- és partimadarak gyűrűzése 73 

1.1. Őszi vízimadár-gyűrűzés 74 

1.2. Tavaszi vízimadár-gyűrűzés 75 

1.3. Gyűrűzött vízi- és partimadarak megkerülései 75 

1.3.1. Gyűrűzött récefélék (Anatidae) megkerülései 75 

1.3.1.1. Nagy lilik (Anser albifrons) 75 

1.3.1.2. Böjti réce (Spatula querquedula) 78 

1.3.1.3. Kanalas réce (Spatula clypeata) 79 

1.3.1.4. Tőkés réce (Anas platyrhynchos) 80 

1.3.1.5. Csörgő réce (Anas crecca) 82 

1.3.2. Gyűrűzött darufélék (Gruidae) megkerülései 83 

1.3.2.1. Daru (Grus grus) 83 

1.3.3. Gyűrűzött partimadarak megkerülései 85 

1.3.3.1. Csigaforgató (Haematopus ostralegus) 85 

1.3.3.2. Gólyatöcs (Himantopus himantopus) 85 

1.3.3.3. Gulipán (Recurvirostra avosetta) 87 

1.3.3.4. Parti lile (Charadrius hiaticula) 91 



4 
 

1.3.3.5. Kis lile (Charadrius dubius) 92 

1.3.3.6. Nagy goda (Limosa limosa) 95 

1.3.3.7. Pajzsoscankó (Calidris pugnax) 96 

1.3.3.8. Sarlós partfutó (Calidris ferruginea) 99 

1.3.3.9. Fenyérfutó (Calidris alba) 100 

1.3.3.10. Havasi partfutó (Calidris alpina) 102 

1.3.3.11. Apró partfutó (Calidris minuta) 107 

1.3.3.12. Sárszalonka (Gallinago gallinago) 107 

1.3.3.13. Billegetőcankó (Actitis hypoleucos) 109 

1.3.3.14. Piroslábú cankó (Tringa totanus) 110 

1.3.3.15. Réti cankó (Tringa glareola) 113 

1.3.3.16. Füstös cankó (Tringa erythropus) 115 

1.3.4. Gyűrűzött sirályfélék (Laridae) megkerülései 116 

1.3.4.1. Dankasirály (Chroicocephalus ridibundus) 116 

1.3.4.2. Viharsirály (Larus canus) 118 

1.3.4.3. Sárgalábú sirály (Larus michahellis) 118 

1.3.4.4. Lócsér (Hydroprogne caspia) 120 

1.3.4.5. Küszvágó csér (Sterna hirundo) 120 

1.3.4.6. Fattyúszerkő (Chlidonias hybrida) 121 

1.3.5. Gyűrűzött gödényalakúak (Pelecaniformes) megkerülései 122 

1.3.5.1. Kanalasgém (Platalea leucorodia) 122 

1.3.5.3. Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus) 124 

Vízimadárszámlálások a mekszikópusztai elárasztások területén 126 

1. Bevezetés 127 

2. Anyag és módszer 127 

2.1. A vizsgálati terület leírása 127 

2.2. Az elárasztások vízviszonyai a vizsgálati időszakban 128 

3. Eredmények 130 

3.1. Az egyes fajok vonulásdinamikája az elárasztásokon 130 

3.2. A számlálási eredmények értékelése 168 

4. Konklúzió 172 

5. Köszönetnyilvánítás 172 

6. Szakirodalom 172 

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KEZELÉSI JAVASLATOK 174 

Összefoglalás 175 

Zusammenfassung 176 

Summary 178 

Feladatok és javaslatok a további vizsgálatokkal kapcsolatban 180 

 
 

  



5 
 

 

 

 

I. rész 
 

 
 

VADLUDAK ÉS HATTYÚK TERÜLETHASZNÁLATÁNAK 
MONITORINGJA A FERTŐN 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  



6 
 

1. Bevezetés 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park területén a vadludak fészkelése, vonulása és telelése számára 
több alkalmas vizes élőhely található, emiatt európai viszonylatban is jelentős mennyiségben 
fordulnak elő itt az év minden időszakában. Az itt fészkelő nyári lúd (Anser anser) és a néhány 
éve szintén költő (PELLINGER, 2014) bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) a nyári félévben is, a 
többi faj jellemzően október és március között jelenik meg. Mennyiségüket vizsgálati 
területünkön a fajra jellemző helyi én nagy léptékű populációméret változások mellett a 
vonulási útvonalakban bekövetkezett változások egyaránt befolyásolják. E folyamatok 
feltárása egyrész magas fokú koordinációt igényel az európai és nyugat-ázsiai országok 
kutatói között, másrészt az elérhető legjobb módszerek és eszközök alkalmazását. A szinkron 
vízimadár számlálások összesített eredményei már sok évvel ezelőtt felhívták a figyelmet 
többek között a kis lilik (Anser erythropus) és a vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) nagyarányú 
állománycsökkenését, ezt a fészkelő helyeken végzett felmérések is megerősítették. 

A vonulási útvonalak időleges vagy hosszútávon rögzülő változtatásának jelensége azonban 
olyan jelenség amely csak kellően sűrű felmérői hálózat esetén feltárható, illetve a minél 
nagyobb számban megjelölt egyedek nyomon követésével. Azonban a repülni és úszni 
egyaránt jól tudó vízimadarak befogása nem is olyan egyszerű feladat, ezért sokáig nehezen 
gyűltek az észlelési adatok. A gyűrűs madarak rendszerint csak lelövés által kerültek kézre, 
esetleg sok évvel a jelölés után, ez nem sokat árult el az időközben bejárt útvonalakról. Sokat 
javított ezen az akár 3-400 m távolságból is leolvasható nyakgyűrűk használatának terjedése, 
mivel megsokszorozta a visszanyerhető megfigyelési adatok számát. Komoly problémát jelent 
azonban mind a mai napig, hogy a ritkásan lakott és/vagy szegényebb területekről alig van 
ilyen megfigyelés. Nagyjából a volt szovjet tagköztársaságok területe ilyen, ami azért jelent 
problémát, mert a madárvonulás útvonalának a nagyobb része és a legtöbb faj fészkelő 
területe ott van, ezen belül is Oroszország északi arktikus részén. A megoldást a GPS/GSM 
jeladók kifejlesztése hozta el, hiszen ezek (amíg a madár él, illetve amíg az eszköz tönkre 
nem megy) folyamatosan továbbítják az egyed pozícióját függetlenül attól, hogy az adott 
helyen van-e reális esély a madár vizuális észlelésére vagy sem. Ezek a nyomkövetők viszont 
igen sokba kerülnek, így használatuk csak néhány madárra korlátozódik, a viselkedésben (pl. 
vonulási aktivitás) jelentős egyedi különbségek miatt az így nyert eredményeket és a nagyobb 
számban nyakgyűrűvel megjelölt (egyedenként kevesebb és a megfigyelő hálózat sűrűségétől 
és aktivitásától függő) példányok leolvasásainak mintázatával összevetve érdemes értékelni. 

Az elmúlt években elkezdtük a költőállomány madarainak egyedi jelölését színes 
nyakgyűrűkkel és műholdas nyomkövető eszközökkel. Célunk a helyi populáció 
mozgásmintáinak megismerése figyelembe véve az állománynövekedést, a vonulási 
útvonalaknak a felmelegedés következtében bekövetkező változásait és a mezőgazdasági 
területeken történő táplálkozás okozta esetleges konfliktusokat. 
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2. Anyag és módszer 

2.1. Vizsgálati terület 

A kárpát-medencei vízimadár vonulás kutatása során számos jel utal arra, hogy a nyugati és 
keleti országrészek élőhelyei különböző migrációs útvonalak állomásai (stepping stones) és 
a két útvonalon közlekedő madárcsapatok között csak korlátozott mértékű kicserélődés 
tapasztalható. Ez természetesen azt jelenti, hogy ezeknek az fészkelő helyek költő madarai 
szaporodási szempontból is csak laza kapcsolatban állnak például a nyári lúd esetében. E faj 
számára a Dunántúl legnagyobb állománya vizsgálati területünkön található. Hagyományos 
értelemben lehatárolni a vizsgálati területünket nem lehet, mivel az általunk megjelölt egyedek 
több száz km-es utakat tesznek meg vonulásuk során ezért annak centrális (rendszeresen 
bejárt és vizsgált) részét ábrázoltuk (1. ábra). 

2.1.1. Fertő 

A Fertő a legnyugatibb szikes tó Eurázsiában. Kiterjedt sós vizű tavak másutt is vannak, 
azonban ennek az állóvíz-típusnak Közép-Ázsiától a Kárpát-medencéig tartó láncolata itt 
véget ér, csakúgy mint a Kárpát-medencére még jellemző erdőssztyepp vegetáció. A táj 
változatosságára jellemző, hogy alig 30 km-en belül megtalálható itt az Alpokalja, a 
Fertőmenti-dombsor xerofil erdei, a Fertő, mint szikes tó a partmenti szikes gyepekkel. A tó 
medre az elmúlt 200 évben erősen elnádasodott, területének háromnegyed részét összefüggő 
nádas borítja, melyet kisebb öblözetek, nádasba záródott úgynevezett belső tavak tagolnak. 
Az utóbbi évek aszályos időjárása miatt jelentősen romlott a nádasok vízellátása, e folyamat 
megállítása érdekében az 50-es években az aratott nád szállítására kialakított 
csatornahálózat felhasználásával került sor egy vízpótlásra tervezett főcsatorna-
rekonstrukcióra (KOVÁCS & PELLINGER, 2018). A nádasban fészkelnek a nyári ludak és a 
bütykös hattyúk is, emiatt a nádasok állapota kulcsfontosságú mindkét faj állományának 
alakulása szempontjából. A part menti szikes gyepek részben a lecsapolások során 
kiszárított, változó vízborítottságú területeken másodlagosan alakultak ki. Az évente 
hosszabb-rövidebb ideig tartó vízborítás miatt elnádasodásuk néhány év alatt megtörténne, 
ezt gyepkezeléssel (legeltetés, kaszálás) akadályozzuk meg. Ezek a gyepek a fiókákat vezető 
nyári ludak legfontosabb táplálkozó helyei, de ősszel és tavasszal és az átvonuló északi fajok 
csapatai számára is jelentősek. 

A Fertő nem ér véget az országhatárnál. A csatlakozó ausztriai területeken is nemzeti park 
alakult 1993-ban "Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel" néven. A két nemzeti park 
együttműködését a Magyar-Osztrák Nemzeti Park Bizottság koordinálja. A két évtizedes 
védelem eredményei jól látszanak. Számos korábbi kedvezőtlen gyakorlatot illetve folyamatot 
sikerült kiiktatni, lelassítani (vízszennyezés, bérvadásztatás, tájidegen állatfajtákkal való 
legeltetés, természetkárosító nádaratás, túlzott műtrágyázás, stb.). Néhány esetben a 
kedvezőtlen folyamatokat sikerült teljesen meg is fordítani (élőhely-rekonstrukciók). 

A Fertő vízszintje a 114 mBf magassággal jellemezhető, hosszúsága 35 km, legnagyobb 
szélessége 15 km, legkisebb szélessége 7 km. Partvonalának hossza 100 km, ebből a magyar 
tórészé 25 km. A tófenék sík, a part menti részeken 50-60 cm, beljebb a nyílt vízterületeken 
1-1,2 m, a legmélyebb részeken 1,6-1,8 m mély. A tavat övező nádas a magyar részen a 
legszélesebb, maximálisan 6 km. A klímaváltozás miatt tapasztalt szárazodás miatt a 
vízmélység csökkenése tapasztalható és feltehetően ezzel függ össze pl. a tengermelléki 
káka (SZŐKE, 2018) robbanásszerű elterjedése a tómederben, megváltoztatva az áramlási 
viszonyokat, az üledék mozgását, végső soron a fészkelő és táplálkozó madárfajok élőhelyét. 
A Fertőtől keletre, a Fertőzugban (Seewinkel) az Ősduna hordalékkúpján mintegy 80 
lefolyástalan, sekély szikes tó van, túlnyomórészt osztrák területen, de Mekszikópusztánál ez 
a geomorfológiai egység átnyúlik Magyarországra is. 

A Fertő és a Hanság medencéje egy ideig egységes volt, majd a felső pleisztocénban 
elkülönültek. A Hanság medencéjébe nagy területről futott össze a víz, és több kisebb folyó is 
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táplálta csaknem mindig állandó vízborítás jellemezte. Ellenben a Fertő medencéjébe jóval 
kisebb területről gyűlt össze a víz, és ez igen rapszodikus vízborítottságot eredményezett. Az 
állandó vizű Hanságban vastag tőzegtakaró tudott kialakulni, míg a viszonylag gyakran (4-500 
évenként) kiszáradó Fertő vize betöményedett és szikes tóvá alakult. A tavi elöregedés 
folyamatát jól indikálja a part menti nádas előretörése, terjeszkedése. 1872 és 1979 között a 
nádas területe 62 km2-ről 171 km2-re nőtt. Különösen meggyorsult a nádasodás 1908 - a 
Hanság-csatorna megépítése - után, mivel a vízjárás bizonytalanabbá vált. 1965-ben 
változtattak a Hansági-főcsatorna zsilipjének kezelési szabályzatán, az így állandósított 
magasabb vízszint a nád övezet terjeszkedését jelentősen lelassította. A tó víztömege a 
mindenkori vízállástól függően 288 - 413 millió m3 között változik. A nagy dunai áradások 
korábban a Hanságon át megvalósuló visszaduzzasztással rendszeresen megemelték a 
Fertő vizszintjét, azonban a Hanság lecsapolásával és az árvízvédelmi rendszer kiépítésével 
ez a kapcsolat ma már nem jelentős. 

A Fertő nádasai nem tagolatlan sűrűségek, számos öblözet, belső tó és tarfolt nyújt pihenő és 
éjszakázó helyet, emellett tavasztól őszig fészkelő helye a nyári lúd állománynak. A hatalmas, 
nagyrészt járhatatlan területen a vadludak eloszlásának nyomon követése megoldhatatlan 
feladatot jelent, de empirikus jellegű megfigyelések sokasága arra utal, hogy elsősorban 
májustól szeptemberig terjedő időszakban a nádas öv is jelentős táplálkozóterülete a nyári 
ludaknak. A nád levelei, a hínárnövényzet és a szárazulatok pionír növényzete ehhez 
elegendő biomasszát biztosít. 

A Fertő esetében figyelembe kell venni, hogy területe két szomszédos ország között 
megosztott. A tómeder esetében a hazai és ausztriai részek hasonlóak, de a tóval szorosan 
összefüggő ökológiai egységet alkotó Fertőzug (Seewinkel) szikes tavai teljes egészében 
Ausztria területére esnek. Az országhatár természetvédelmi szempontból – és a vadludak 
szempontjából – nem értelmezhető és már az évtizedek óta folytatott monitoring vizsgálatok 
is rávilágítottak, hogy ezek a szikes tavak minden tekintetben alternatívát nyújtanak a fészkelő 
és átvonuló vadludak számára táplálkozási és pihenési szempontból is, azaz az állományok 
aktívan rotálódnak a tó és a szikes tavak között (LABER & PELLINGER, 2008b). 

2.2.2. Élőhelyrekonstrukciók 

Napjainkra kontinensünkön már talpalattnyi olyan terület sem maradt, amely mentes az 
emberi befolyástól. A sűrűn lakott alföldi jellegű területeken – mint a Kisalföld – ez a hatás 
különösen erősen érvényesül és többek között a vizes élőhelyek kiterjedésének csökkenését, 
jellegük megváltoztatását jelentette. A XX. század második felében védett területeken több 
helyen próbálkoztak e folyamatok részleges visszafordításával, így a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park területén is több vizes élőhelyrekonstrukció került megvalósításra, ezek jelenleg a 
vadludak legfontosabb éjszakázó és pihenő területei, de a nyári lúd számára tavasztól őszig 
folyamatosan, az átvonuló északi vadludak számára kora ősszel és tavasszal jelentős 
táplálkozóhelyek is. 

2.2.2.1. Mekszikópuszta 

Fertőn és a vele szervesen összefüggő Hanságban végrehajtott vízrendezések során a 
felszíni vizek kiterjedése az egykori töredékére zsugorodott, a Fertő jelenlegi vízszintje 
mintegy 1 m-rel alacsonyabb a XVIII sz-ig átlagosnak mondhatótól. A víz mélységének ilyen 
mértékű csökkentése a nádas egyre gyorsuló kiterjedését eredményezte, ami egyszerre a 
feltöltődés oka és következménye. A tó mai képe tehát nagymértékben eltér az eredeti 
állapottól: a hazai rész mintegy háromnegyede elnádasodott, mindössze néhány kisebb 
öbölben és a nádasba záródott ún. belső tavakban található nyílt vízfelület. Mivel a Fertő 
esetében az eredeti állapothoz képest alapvetően megváltoztak a víz- és tulajdonviszonyok 
(ez utóbbi jelentősége különösen Ausztriában jelentős), az eredeti állapot hiánytalan 
visszaállítása mint cél fel sem merült. 
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A sekély tómeder délkeleti részén a múlt század végéig változó vízállású mocsár, a Sarródi-
Nagymocsár terült el. Ez a terület vízutánpótlását az itt uralkodó északnyugati szél által a 
tómederből kilendített vízből kapta. A vízelvezetési munkákat kiegészítendő épült meg itt a 
század elején az ún. Körgát, mely Hegykőtől Pomogyig (Pamhagen) húzódik, feladata a tóvíz 
mederben tartása, illetve a mocsár vízutánpótlásának megakadályozása. Ennek megépítése 
a mezőgazdasági művelésre alkalmas földek területének növelése érdekében történt. A 
Körgát a mai napig ellátja feladatát, beváltva a hozzá fűzött reményeket. Csupán a tóközeli, 
igen mély fekvésű parcellák kerülték el a tartós szántóföldi művelésbe vonást, a nagyfokú 
belvízveszély miatt. Ezek ma a Nemzeti Park fokozottan védett szárazföldi területei. 

A tengerszint feletti magasság itt a Fertő átlagos vízállása esetén kisebb mint a tó jelenlegi 
üzemvízszintje (115,70 mAf), ezért az egykor lecsapolási céllal épített csatornák és műtárgyak 
felhasználásával lehetőség nyílik rá, hogy élőhelyrekonstrukciós céllal vizet juttassunk az erre 
alkalmas területrészekre gravitációs úton. A gravitációs árasztás jelentősége alapvető, hiszen 
ennek költsége gyakorlatilag nincsen, figyelembe véve a természetvédelemre juttatott 
támogatások nagyságát, azok aligha tennék lehetővé a szivattyúzással történő vízpótlást. Az 
ún. sziki élőhelyrekonstrukciókkal a Fertő egykori medréből és árterületéből a Körgát által 
kizárt, változó vízállású mocsarak részbeni visszaállítására került sor, illetve a Fertőzug szikes 
tavaihoz hasonló kisebb tavakat alakítunk ki és tartunk fenn a század eleje óta változó 
intenzitással mezőgazdálkodás (szántók, legelők) által hasznosított területeken. 

A Fertő változó vízállása miatt, valamint a szél által kilendített víztömeg következtében ez a 
területrész évről-évre eltérő mértékű vízutánpótlást kapott a tómederből. Emiatt a különféle 
vízimadarak számára megfelelő vízmélységű költő- és táplálkozóhelyek alakulhattak ki. A 
Körgát megépítése után a változó vízmélységű és vegetációjú parti zóna megszűnt, a zárt 
nádas után közvetlenül a legelő következett. A jelenlegi helyzetben a rekonstrukcióra 
alkalmas területet a Hanság-főcsatorna kettéosztja: az elárasztásokat a jobb- és bal parti 
részeket két meglévő, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében levő csavarorsós 
zsilipen keresztül lehet elárasztani, egymástól függetlenül. Ez a körülmény kezelési 
szempontból kedvező, hiszen alternatív lehetőségeket jelent: 

● egyes években mindkét területrészen sor kerülhet az elárasztásokra, esetleg eltérő 
vízmélységek kialakítását is megvalósítható, 

● ha a kezelések, vagy a rekonstrukcióhoz szükséges műtárgyak állapota szükségessé 
teszi, akár évente felváltva is eláraszthatjuk a szóban forgó részeket. Ebben az 
esetben a fészkelési idő után azonnal sor kerülhet a munkálatokra (csatornakotrás, 
zsilipépítés, -javítás és -karbantartás, elhabolt szigetek partjának kiigazítása stb.). 

Az elárasztásra alkalmas jobb parti területeket a Körgát, a Hanság-főcsatorna, a Hidegségi-
út és a Szibi-árok határolja. Itt van a három, 1989-ben elkészült tó, a vízkivételt és -leengedést 
lehetővé tevő műtárgyakkal. Ezek közül mérete miatt a legnyugatabbi Legénytó jelentősége 
a legkisebb. 

A bal parti területeket (Borsodi-dűlő, Cikes) a Hanság-főcsatorna, a Körgát, az államhatár, a 
Sarród-Mekszikópuszta közötti közút, Mekszikópuszta belterülete és a Fésűsi-út határolja. A 
jobb-parti területekkel egy időben terv készült e terület elárasztására is, de az akkori 
birtokviszonyok mellett az elárasztás konfliktusokat okozott a szomszédos területek 
gazdálkodóival így ezek évekig nem vagy csak részlegesen kerültek víz alá. 1998-ban 
kibővítésre került az ún. Borsodi-dűlő, itt is sekély tó létesült, megépültek a víz visszatartására 
alkalmas műtárgyak, ezzel biztosítottá vált az alternatív eláraszthatóság (KÁRPÁTI & 
PELLINGER, 2012; PELLINGER, 2013). A mekszikópusztai elárasztások a környező gyepekkel 
a nyári lúd populáció számára kiemelkedő fontosságú, mivel a nádasban található fészkekből 
kikelt fiókákat ide vezetik és itt nyílik lehetőség a befogásukra és jelőlésükre is. 

2.1.1.2. Nyirkai-Hany 

Az újraárasztásra került 416 ha-os terület Csorna határában a Hansági-főcsatorna és a Rábca 
között terül el, a védett terület szélén. Kiválasztásánál nagy szerepet játszott, hogy teljes 
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egészében a Magyar Állam tulajdonában és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
kezelésében van. A rekonstrukciós terület a valamikori Hanság egyik mélyebb pontján 
helyezkedik el, ahol a lecsapolások után sem sikerült tartós szántóföldi művelés végezni. A 
kiválasztott terület csapadékosabb években akár tartós vízborítás alá is kerülhetett. A Dél-
Hanság keleti felében Acsalag községtől északra, a Nyirkai-Hany és a Keleti Mórrétek 
területén három, egymástól elkülönülő, töltésekkel körülvett „medencét” árasztottak el 2001 
évben. Ezt a Rábcából és a Kis-metszésből, felszíni vízzel, zsilipek segítségével valósították 
meg, felhasználva és kiegészítve a meglévő csatornarendszert. A rekonstrukció egyes 
területei külön-külön áraszthatók, ami lehetővé teszi, hogy a területeken különböző, az 
igényeknek megfelelő vízmélységet biztosítsanak. Azonban a területek közötti zsilipek 
megnyitásával a három terület egységesen kezelhető. A befolyó vizek minősége sajnos nem 
ideális, a víz elég sok növényi tápanyagot tartalmazott. A tervben javasolt üzemi vízszint (113 
m tszf.) biztosítása esetén a terület 45 %-a marad szárazon, 40 %-a tocsogó jellegű, 15 %-a 
pedig valamivel mélyebb vizű. Az üzemeltetéshez szükséges vízigényt össze kell hangolni a 
szomszédos területeken gazdálkodók igényeivel. Az időközben bekövetkező vegetációs 
változások rámutattak, hogy az árasztóvíz minősége nem teszi lehetővé tartósan e vízszint 
tartását, mert a nádas-gyékényes, de főleg a sásos növénytársulások gyors 
visszahúzódásával kell számolni, ami a madarak fajszámának és egyedszámuknak 
ugyancsak gyors csökkenését eredményezi (FERENCZI ET AL. 2008). Jelenleg a vízszint 20-40 
cm-rel alacsonyabb és a vízszint-ingadoztatás legkedvezőbb módjának kikísérletezése folyik 
(PELLINGER & TAKÁCS, 2012a). 

A Nyirkai-Hany alig néhány év alatt jelentős madárélőhellyé vált, amelynek védett és 
fokozottan védett fajokból álló fészkelő állományai (PELLINGER & FERENCZI, 2012) és az 
átvonuló fajok mennyisége egyaránt indokolja a ramsari védettséget. Ebben kiemelkedően 
fontos szerep jut a tömegesen átvonuló vadludaknak (PELLINGER & TATAI, 2014) 

2.1.1.3. Osli-Hany 

Az Osli község határában lévő elárasztás megvalósításához szükséges beavatkozások 
KEHOP támogatásból valósultak meg 2012-ben. Az élőhelyrekonstrukció tervezésénél, de 
különösen a megvalósításánál és üzemeltetésénél figyelembe vettük a hozzá sok tekintetben 
hasonló Nyirkai-Hany üzemeltetése során szerzett tapasztalatokat. Az Osli-Hany térben a 
Fertő és a Nyirkai-Hany között helyezkedik el, így azonnal megjelentek ott az átvonuló 
vadludak is. Jelöléseink nyomán mára egyértelművé vált, hogy a költési időszakot követően 
a nyirkai-hanyi és osli-hanyi élőhelyek és a Fertő (beleértve a Fertőzugot is) között aktív 
állománycsere van, a nyár végi és őszi hetekben a fertői fészkelő nyári lúd állomány 
diszperziója kiterjed a Hanság vízfelületeire amelyet védett és biztonságos éjszakázó és 
pihenő helyként használnak, a környező mezőgazdasági területeken pedig ott tartózkodásuk 
alatt aktívan használják. 
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2.1.1.4. Tóköz 

Az ezredfordulót megelőző évtizedekben a Tóköz kisebb tavain – Fehér-tó, Barbacsi-tó, 
Kónyi-tó – rendszeresen és jelentős egyedszámban nem mutatkoztak vadlúd csapatok. Az 
elmúlt 10-15 évben azonban ez megváltozott, telente ma már akár ezres nagyságrendben és 
tartósan éjszakáznak itt vadludak, területhasználatuk pedig hasonló, mint a fertői és hansági 
vizes élőhelyek környezetében. 

2.1.1.5. Kavicsbánya tavak 

Az ezredforduló után egyre növekvő, de jelenleg még alárendelt szerepük van a 
vadlúdvonulásban a Kisalföldön található nagy számú közepes vagy nagy, többnyire művelt 
bányatavaknak elsősorban a Szigetköz térségében (pl. Öttevényi bányató, Darnózseli 
bányató). Ugyanakkor a bütykös hattyú telelésében ma már kiemelkedő jelentőségűek a 
kavicsbányászattal kialakult vízfelületek az egész Kisalföld területén. A ludak és a hattyúk 
kizárólag pihenésre és éjszakázásra veszik ezeket igénybe, napközben a környező 
mezőgazdasági területeken táplálkoznak. 

 
1. ábra – A vizsgálati terület centrális része 
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2.2. Alkalmazott módszerek 

2.2.1. Vonulásdinamika vizsgálat szinkron-számlálással 

A magyar-osztrák szinkron vadlúdszámlálás az 1983/84-es télen indult meg a Fertőn. Ennek 
keretében mindkét fél egyidejűleg szervezte meg a számlálást a hónap közepéhez közelebb 
eső hétvégén (FARAGÓ, 1994). A 90-es évektől az osztrák fél áttért a novemberi és januári 
számlálásra, a további hónapokban nem történt a terület egészére kiterjedő felmérés. Ennek 
magyarázata, hogy nem tudták biztosítani a továbbiakban a szükséges számú megfigyelőt. A 
Fertő magyarországi részén megszakítás nélkül folytatódott a vadlúdszámlálás, azonban az 
ilyen módon nyert adatok információértéke nem volt kielégítő, mivel ismeretlen volt – és 
erősen változó – a hazai és az osztrák területeken tartozkodó, illetve oda kihúzó madarak 
eloszlása. Az ausztriai oldalon a számlálások a 2003/04 es vonulási időszakban indultak újra, 
azóta az együttműködés koordinált és folyamatos (LABER & PELLINGER, 2008a,b; 2018). 

A Fertőn, a mekszikópusztai elárasztásokon és a Fertőzug (Seewinkel) nagyobb szikes tavain 
éjszakázó vadludak mennyiségének hiánytalan felmérése a terep tagoltsága miatt valamint 
azért, mert a világosodás kezdete és a kihúzás megindulása között igen rövid idő telik el nem 
lehetséges. A téli hónapokban december és február között a változó jégborítás miatt a parttól 
távolabb eső öblözetek nem megközelíthetőek. Mindezek miatt az állományok felmérése a 
kihúzó csapatok számlálásával oldható meg. A vadludak napi aktivitására jellemző, hogy a 
reggeli kihúzás többnyire a napkelte körüli időszakban kezdődik meg és mintegy másfél-két 
óra alatt zajlik le. Közvetlen kiváltója gyakran a part menti területek fáin éjszakázó rétisasok 
vadászatának kezdete. A csapatok napközben a környező mezőgazdasági területeken 
táplálkoznak. A magyar oldalon a fő kihúzási irányok a déli és a keleti, a tavat nyugat felől 
határoló Lajta-hegység, Fertőmenti-dombság illetve a Soproni-hegység miatt nyugati irányban 
gyakorlatilag nem járnak ki a ludak. A nap folyamán kisebb-nagyobb csapatok a táplálkozó 
területekről behúznak, ezek egy része ismételten kihúz, gyakran már csak a közelebb eső 
mezőgazdasági területekre. 

A Fertő-vidéken minden Közép-Európában előforduló faj megjelenik több-kevesebb 
rendszerességgel. A vetési ludak (Anser fabalis) jellemzően túlnyomórészt távoli területekre, 
akár a megye déli részére, esetleg Vas megye északi részére járnak táplálkozni, a nyári ludak 
rendszerint 15 km-en belül maradnak, a nagy lilikek szintén hajlamosak közelebb fekvő 
táplálkozóhelyek felkeresésére, de a vetési lúd dominanciája esetén vegyes csapatokban 
távolabbra is kijárnak. A nyári ludak és a nagy lilikek egy része előszerettel tartózkodnak a 
mekszikópusztai élőhelyrekonstrukció (1990-től) elárasztásain, vagy azok közvetlen 
környékén. Amennyiben elegendő víz van a Fertőzug/Seewinkel tavaiban – elsősorban a 
Lange-lacke-ban – akkor ott is számottevő mennyiségű vadlúd éjszakázik, esetleg egész nap 
itt tartózkodik. 

A Nyirkai-Hany 2001-ben történt elárasztását követően újra vadlúd vonuló hely alakult ki a 
Hanságban, ahol a terület XVIII. század végén megkezdődött lecsapolását követően a vízzel 
együtt a vízimadarak rendszeres tömeges előfordulása is megszűnt. A 2004/05-ös vonulási 
szezonban már olyan mennyiségű vadlúd éjszakázott és pihent a 416 ha kiterjedésű Nyirkai-
Hanyban, hogy az állomány monitoringja indokolttá vált. Az elárasztott terület tagoltsága és a 
jelentős kiterjedésű fás vegetáció miatt a havi felmérések kielégítő pontossággal szintén 
szinkron-számlálással végezhetőek el, bár kevesebb felállási ponttal. Az Osli-Hany 
elárasztásával 2012-től ott is megindult a szinkron-számlálás és ma már a Tóköz tavainál is 
folyik ilyen számlálás. 

2.2.2. Egyedi jelölés 

A hagyományos, alumínium gyűrűvel végzett jelölések a nagy testű vadlúd-fajok vonulásának 
kutatásában kirajzolták a kontinentális léptékű fontosabb vonulási útvonalakat (FARAGÓ & 
PELLINGER, 2009a,b; PELLINGER, 2009). A finomabb felbontású, a különböző kisebb-nagyobb 
fészkelő populációk időbeli és térbeli vonulási mintázatának részletesebb feltárásában a 
színes, alfanumerikus kóddal ellátott nyakgyűrűk alkalmazása jelentett minőségi változást. Az 
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egyedi kódot a nyakgyűrű és a felirat eltérő színe (világos alapon fekete, vagy sötét alapon 
fehér), valamint a 2-4 betűkből és számokból adódó karaktersorozat alkotja. Ezek összessége 
határozza meg a projektet, amely nemzetközi koordinációban kerül egyeztetésre és jelenleg 
már interneten keresztül folyik a megfigyelések közlése és a visszajelentések megküldése 
egyaránt. A nyakgyűrűk két eltérő (világos és sötét tónusú) színű PVC réteg 
összeragasztásával készülnek, a feliratot a felső rétegbe gravírozzák bele. A nyakgyűrűzés 
lényegesen költségesebb a fém lábgyűrű alkalmazásánál, hatékonysága azonban 
nagyságrendekkel jobb, hiszen így az egyes példányokról nagy számú megkerülési adat 
alapján sokkal részletesebben feltárhatóak a vonulási mintázatok. Több európai országban 
folyik ilyen jelölési program. Német és holland kutatók nagy liliket fekete illetve lime színű, 
vetési ludat sárga nyakgyűrűvel jelölnek. Nyári lúdra többek között cseh (piros), skandináv 
(kék), lengyel (zöld) illetve lengyel, német és magyar (sárga) kódok használatosak. Korábban 
Ausztriában 1982-1987 között 288 pd nyári ludat jelöltek fehér nyakgyűrűvel, három fehér 
alapon fekete alfanumerikus kóddal (DICK, 1991). A „Madárvárta 2” projekt keretében a 
Fertőzugban 2017-től sárga, 2019-től pedig fehér színű nyakgyűrűvel kerül sor jelölésre. 
2007-ben hat (2 pd adult, 4 pd juvenilis) nyári ludat jelöltünk meg piros nyakgyűrűvel 
Mekszikópusztán, azonban feltehetően a rossz minőségű nyakgyűrűk miatt csak néhány helyi 
leolvasás történt. Az ekkor (2007. június 12.) fém lábgyűrűvel 26 pd juvenilis egyedből egy 
sem került meg annak ellenére, hogy a faj Ausztriában és a legtöbb környező országban 
vadászható, 2012-től Magyarországon is lőhető. Vannak rá adatok, hogy a lelőtt madáron 
található gyűrűt, jeladót a vadászok (talán retorziótól tartva) eldobják, mindenesetre elejtett 
madárról származó jelölés aránylag ritkán jut vissza. 

Bütykös hattyú jelölésére egyaránt alkalmazzuk a 4 karakterrel feliratozott sárga nyakgyűrűket 
és a 4 karakterrel feliratozott sárga lábgyűrűket. Előbbieket adult egyedekre a lábgyűrűket 
fiatal példányokra tesszük fel. 

A nyári ludak befogására június elején szűk két hetes időszak áll rendelkezésre. Ekkor a 
fiókákat vezető felnőtt egyedek „lohosodnak”, ami a vedlés egy sajátos módja: ilyenkor 
egyszerre vedlik ki az összes repülőtollukat, így röpképtelenekké válnak. Mivel a fiókák sem 
tudnak repülni és elsődleges tevékenységük a fiatalok vezetése/védelme, mindent figyelembe 
véve ez számukra a vedlés leghatékonyabb módja ami kb. 35 napot vesz igénybe (GLUTZ VON 
BLOTZHEIM & BAUER, 1990). Először a gúnárok, néhány nappal később a tojók kezdik el a 
vedlést. Röpképességük helyreállására is ilyen sorrendben történik, aminek időpontja 
családonként változik, de nagyjából egybeesik a fiókák röpképessé válásával. Utóbbiakat 
ugyan aránylag könnyen be lehetne fogni és megjelölni korábban is, de a nyakgyűrű 
felhelyezésével meg kell várni amíg a méretük a lehető legnagyobb lesz, hogy a fejükön 
keresztül lecsúszva a nyakgyűrű ne veszhessen el. Tehát mind az adult, mind a juvenilis 
példányok jelölésére rendszerint június első hete a legalkalmasabb. Ez az időablak 
használható ki nyári lúd gyűrűzésre, ami a fészkelési idő kezdete függvényében 2-3 hetet 
csúszhat és az egyes fészekaljak eltérő kelési időpontja miatt évente nagyjából két hétig tart 
(2. ábra). 

Európai vizsgálatok a rövidcsőrű lúd (Anser brachyrhynchus) esetében gyűrűzést követő 1-2 
hetes intervallumban kimutattak negatív hatást a madarak kondíciójára, azonban ezt minden 
bizonnyal a befogás során átélt stressz okozta és hosszabb távon nem mutatható ki hátrányos 
hatás, azonban körültekintéssel kell végezni az ilyen jelöléseket, mivel azok befolyással 
lehetnek a szaporodási sikerre és a csoport szociális struktúrájára (CLAUSEN & MADSEN, 
2014). Kanadában LEGAGNEUX és társai (2013) a sarki lúd (Anser caerulescens atlantica) 
esetében a gyűrűzést követő második évben is mutattak ki testtömeg csökkenést. 
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2. ábra – Nyakgyűrűvel (H517) jelölt nyári lúd 

Hazai körülmények között az egyébként nagy tömegben átvonuló és áttelelő nagy lilikek 
jelölésére csak igen korlátozottan van lehetőség a befogás nehézségei miatt. Néhány ködben 
lakott területre tévedt példányt példányt sikerült kézzel megfogni, ugyancsak néhány egyedet 
tudtunk csak befogni más fajok esetében alkalmazott varsával, illetve hurokkal. A Kiskunsági 
Nemzeti Parkban az utóbbi években beszerzésre került egy ún. „rakétaháló” (valójában az 
ágyú háló lenne a helyesebb elnevezés a működési elv miatt). Ezzel eredményesen sikerült 
befogni már több alkalommal nagy lilikeket és más fajok egyedeit (pl. kanalasgém) 
madárjelölési céllal. 

A bütykös hattyúkat egyenként, kézzel/hurokkal/kampóval fogjuk be röpképtelen állapotban 
vedléskor a nyár közepén, télen pedig a telelő csapatokból olyan helyeken, ahol a lakosság 
rendszeres etetése miatt helyileg bizalmasan viselkednek. Meg kell jegyezni, hogy ezek a vad 
madarak az embert másutt elkerülik, csak a megszokott etetőhelyeken mutatkoznak 
bizalmasnak. 

2.2.3. Egyedi jelölés GPS/GSM jeladóval 

A mikroelektronikai fejlesztésekkel a madárvonulás és a napi viselkedési aktivitás nyomon 
követésére lehetővé vált olyan eszközök alkalmazása, amelyek alkalmasak a globális 
helymeghatározó rendszer (műholdak) jeleinek vételére így egyes példányok mozgásának 
szinte valós idejű követésére. Az áramellátást biztosító napelem-cellák és az elektronika – 
beleértve a GSM hálózaton át továbbító jeladót – egy plasztik nyakgyűrűbe került integrálásra. 
A jeladó tömege mindössze néhány gramm így a megjelölt madarat nem korlátozza jobban 
az élettevékenységeiben, mint az elterjedten használt vizuálisan leolvasható alfanumerikus 
kóddal rendelkező nyakgyűrűk. Jelenleg a kereskedelmi forgalomban kapható legkisebb 
jeladó 5 grammos, ez már gólyatöcs (Himantopus himantopus) méretű madaraknál is 
használható. 

A 2013-2014-től a lengyel Ecotone vállalat által forgalmazott termékeket használtuk (Ibis és 
Skua típus – 3. ábra) Utóbbiak működése sajnálatos módon megbízhatatlannak bizonyult, 
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gyakori a jelkimaradás és gyors tönkremenetel. A kutatásba bekapcsolódó osztrák partnerünk 
2018-tól már a litván gyártású Ornitela cég gyártmányával kezdett jeladózásba és a kedvező 
tapasztalatok miatt 2019-től már mi is ilyen készülékeket szerzünk be más projektekben (4. 
ábra). 

 
3. ábra – Ibis típusú GPS jeladók és nyári lúd nyakgyűrű 

A jeladót a kezelő – technikailag sms-sel – programozhatja, azaz több paraméter (mintavételi 
gyakoriság, adatküldés gyakorisága) szükség esetén megváltoztatható, ami rugalmasságot 
jelent az eszköz kezelésében a mindenkori célt szem előtt tartva. Az eszközt gyártó és 
forgalmazó cégek ehhez és az adatok megtekintéséhez/letöltéséhez internetes felületen 
biztosítanak hozzáférést. 

Más fajok esetében – gólyák, ragadozómadarak, nagy lilik – elterjedtebbek a régebb óta 
gyártott és használt, általában közvetlen műholdas kommunikáción alapuló, „hátizsákszerűen” 
a madárra szerelhető jeladók. Ezek drágábbak, az EU-n kívülről (USA) beszerezhetőek és 
nehezebb a madárra rögzíteni. A két eltérő technikai megoldást összehasonlítva egyikről sem 
állítható, hogy egyértelműen jobb lenne a másiknál, a választást a kutatási cél határozza meg 
(KÖLZSCH ET AL. 2016). Jelen vizsgálatban a nyakgyűrűbe szerelt jeladó egyértelműen jobb 
választásnak tűnt és eddig be is váltotta a hozzá fűzött reményeket. Holland-magyar 
együttműködésben 2010. évben Mekszikópusztán az amerikai Microwave gyártó hátra 
felszerelhető eszközével lett megjelölve „Gyula” az első Magyarországon befogott és 
nyomkövetővel szabadon bocsájtott nagy lilik. 

A hagyományos nyakgyűrű és a nyomkövető alkalmazása eltérő lehetőségeket biztosít a 
vadludak vonulásának és a területhasználatának vizsgálatára. Utóbbi nagy pontosságú 
adatokat szolgáltat a jelölt egyedek pozíciójáról különböző időpontokban, azonban 
lényegesen költségesebb, ezért kevés egyed követhető nyomon ezzel a módszerrel, így a 
viselkedés jellemzőinek általánosítása gondot okozhat. Mivel egészen új, jelenleg kipróbálás 
alatt álló technika, ma még nem tudható az eszközök várható élettartama és üzembiztonsága. 
Mivel vadászható faj jelölésére használjuk kockázatot jelent a vadászat és a ragadozók általi 
predáció, ami az egyed esetleg az eszköz elvesztését okozhatja (mindkettő előfordult már). 
Szerencsés esetben a jelölt egyed pusztulását követően is működőképes marad a készülék, 
így lehetőség nyílik annak visszaszerzésére és újra felhasználására. Gyakorlatunkban ez több 
esetben megtörtént. 
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4. ábra – Ornitela gyártmányú jeladós nyári lúd 

Az egyedi kóddal ellátott PVC gyűrűk olcsóbbak ezért nagyobb számban lehet madarakra 
felszerelni, viszont értékelhető információk csak a jelölt példányok minél többszöri újbóli 
megtalálásával és azonosításával szerezhetünk, ami bizonytalanabb és hosszú távon 
ugyancsak költségeket generál és jelentős élőmunkát igényel. 

2.2.4. Befogások módszerei 

A nyári ludak befogását és jelölését 2013-ban kezdtük el, minden madarat a mekszikópusztai 
szikes gyepeken fogtunk be. Az elsődleges cél adult példányok jelölése volt, mivel a mortalitás 
az első életévben a legmagasabb, azaz a jeladók – és a nyakgyűrűk – elvesztésének 
kockázata a fiókák esetében sokkal nagyobb. A fajnál a költő területhez való hűség erős 
(LORENZ, 1999) ezért az öreg madaraknál a költő populációra vonatkozó információk 
várhatóak, ezzel szemben a fiatal egyedek jelölésével a populációs kapcsolatokra vonatkozó 
információkra is számítani lehet. A befogáskor néhány olyan fiatal egyed is kézre került, 
amelyek mérete alkalmatlan volt a nyakgyűrű felhelyezésére, ezeket hagyományos fém 
lábgyűrűvel láttuk el. Ezek kézre kerülésének esélye kicsi. Tapasztalataink szerint a 
vadászható fajok jelölt példányainak lelövésekor nem jellemző a talált gyűrű adatainak 
visszajelentése.  
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3. Eredmények 

3.1. A vonuló/telelő állományok változásai 

A fertői vadlúd-monitoring számlálásainak eredményei szerint annak ellenére, hogy az egyes 
évek között jelentős különbségek lehetnek az átvonuló mennyiségek tekintetében, az 
átvonulók egyedszámának trendje növekedést mutat (5. ábra). A Nyirkai-Hany és az Osli-
Hany elárasztása ezen felül is növelte a Kisalföldön átvonulók mennyiségét, tehát nem 
egyszerűen átrendezte a csapatok eloszlását (PELLINGER & TATAI, 2014). 

 
5. ábra – A három gyakori vadlúdfaj átvonuló/telelő mennyisége a Fertőn a 2016/17-ös szezontól  

(∑okt.-febr. ansans: nyári lúd; ansalb: nagy lilik; ansfab: vetési lúd; indet: nem meghatározott) 

Ha megvizsgáljuk az egyes fajok százalékos megoszlásának arányában bekövetkezett 
változásokat, akkor kiderül, hogy a kismértékű állománynövekedés mellett erősen 
megváltozott az átvonuló/telelő csapatok faji összetétele. Miközben a nyári lúd állománya 
stabilnak tekinthető, a vetési lúd gyakorlatilag eltűnt, ezzel párhuzamosan a korábban a 
térségben évente jellemzően 2-3000 példányos maximális mennyiséggel tetőző átvonuló 
nagy lilik állomány megtízszereződött (6. ábra). Ez az aránybeli változás egyformán jellemző 
a Kisalföld többi jelentős vadlúd gyülekező helyére is. Lehetséges, hogy a XX. század 
folyamán, vagy akár korábban voltak ehhez hasonló változások, azonban a ránk maradt 
szórványos adatokból erről utólag már semmi nem lehet megtudni. 

 
6. ábra – Telelő vadlúd fajok arányának hosszú távú változása a Fertőn 
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3.2. Egyedi színes jelölések vadlúd és bütykös hattyú egyedeken 

A számlálásokkal nyerhető információkból közvetlenül nem derül ki, hogy a forráspopulációk 
egyedei milyen valószínűséggel és arányban közlekednek a választható vonulási 
útvonalakon, amelyeket az erre alkalmas élőhelyek láncolata lehetővé tesz. Ehhez egyedi 
azonosítást lehetővé tevő jelölések alkalmazása szükséges, ezzel lehetővé válik annak 
megítélése, hogy milyen mértékben véletlenszerű vagy szükségszerű ezeknek az 
élőhelyeknek a használata. Milyen mértékű a madarak helyhűsége, amely ezeknek a 
viszonylag hosszú életet megélő madaraknak nagy valószínűséggel sajátossága. A 
számlálási adatok utalnak rá, hogy rövid távon (néhány éves időintervallumban) a helyhűség 
jelentős tényező, ugyanakkor valószínű, hogy ennél hosszabb időtávon (több generáció alatt) 
az éghajlat és a vízviszonyok változása erre komoly befolyást gyakorol. Ugyancsak nagy 
fontosságú lehet a mezőgazdaság időbeli és strukturális változása (vetésszerkezet, 
táblaméret stb.), valamint a vonalas infrastruktúra élőhely fragmentáló hatása (vezetékek, 
utak stb.). 

Ezeknek a hatásoknak a vizsgálatára egyedi jelölések alkalmazására törekedtünk az elmúlt 
években a helyben költő nyári lúd állomány egyedein. Ezt a fajt azért választottuk kutatásunk 
cél-fajaként, mivel jelentősége természetvédelmi szempontból kiemelkedő, kutatása a 
rendelkezésünkre álló eszközökkel megvalósítható és illeszkedik a nemzetközi vadlúd 
kutatások trendjéhez. Hazánkban a projektünket megelőzően a nyári lúd nyakgyűrűs 
jelölésének és a GPS/GSM eszközökkel való vizsgálatának nem voltak előzményei, korábban 
az erre vonatkozó adatgyűjtések a más európai fészkelő állományokban jelölt egyedek minél 
nagyobb arányú megfigyelési adatainak gyűjtésére korlátozódtak. 

A nyári lúd vonulásának telelésének és a fészkelési időszakon kívüli területhasználatának 
kutatása azért is kapott prioritást, mert ez a faj az év minden időszakában jelen van, 
potenciálisan a mezőgazdasági területeken károkozóként szerepe lehet. Jogi értelemben és 
a kártétel gazdasági megítélése szempontjából korábban nem rendelkeztünk értékelhető 
információkkal, jóllehet a közbeszédben (elsősorban a gazdálkodók által kommunikálva) a faj 
időről-időre mint károkozó megjelent. A vélelmezett gazdasági károk valós létezése, annak 
esetleges mértékének megítélésére máig nem áll rendelkezésünkre objektív 
kritériumrendszer, annak módszertani nehézségei miatt. Az egyes megművelt területeken 
elérhető gazdasági haszon nagysága a talaj, a kitettség, a csapadék és más objektív tényezők 
számszerűsítése máig megoldatlan, így az esetenként vélelmezett károk ténye és annak 
mértékének megállapítása is nehézségekbe ütközik. 

 Fém gyűrű 
Nyakgyűr

ű Jeladó Összesen 
2017 2 57 9 68 
2018 3 11 3 17 
2019  105 4 109 

  5 173 16 194 
7. ábra – A 2017-2020. között végzett nyári lúd jelölések  

A táblázatban az eszközök összesített adatai szerepelnek. A felhasznált jeladók között 
feltüntettük az „újrahasznosított” (elpusztult madarakról származó de működőképes) és a más 
forrásból vásárolt eszközöket is.  

A vadludak mezőgazdasági területeket érintő táplálkozása régóta ismert. A Fertő környékén 
gazdálkodók ezzel tisztában vannak és annak ellenére, hogy ezek a csapatok esetenként a 
tízezres nagyságrendet is elérik, az elmúlt két évtizedben heves reakciók ezzel kapcsolatban 
csak igen szórványosan jelentek meg. 2009-től tapasztaljuk a bütykös hattyúk (Cygnus olor) 
megjelenését a szántóföldi környezetben, erre korábban nem volt példa. Szórványosan 
ugyan, de az elmúlt évek során tapasztaltunk ezzel kapcsolatos reakciókat, amelyek kivétel 
nélkül a faj jelenlétére vonatkoztak, valós kártétel lehetősége komolyan nem merült fel. 
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 Színes gyűrű Nyakgyűrű Jeladó Összesen 
2017 0 0 0 0 
2018 9 2 2 13 
2019 9 24 0 33 

  18 26 2 44 
8. ábra – A 2017-2019. között végzett bütykös hattyú jelölések  

A vadludak és a hattyúk számára a reálisan elérhető élettartam jóval meghaladhatja a tíz évet, 
ez alatt kopás vagy anyagfáradás miatt bekövetkezhet a jelölés elvesztése, illetve 
szükségessé válhat a jelölés cseréje, esetleg több információt szolgáltató jeladóra. Előbbiek 
esetében az újbóli befogás esélye aránylag csekély, azonban az emberi közelséget jól tűrő 
bütykös hattyú esetében erre több példa is volt már. 

Nyári lúd (Anser anser) 

A faj magyarországi jelölése korábban szórványos volt és szinte kizárólag fém lábgyűrűvel 
történt, ennek megfelelően a beérkező megkerülések is lelőtt egyedekről származnak és 
jelentéktelen mennyiséget képviselnek. a már említett 2007-ben történt piros nyakgyűrűs 
jelölések sem hoztak értékelhető eredményeket, ezt a rossz minőségű jelölőgyűrűknek és az 
akkor még a jelenleginél jóval hiányosabb megfigyelő-hálózatnak tudjuk be. A hazai 
gyűrűzések 2013-tól a jelen projekt előzményének tekinthető „MADÁRVÁRTA PROJEKT” 
keretében indultak meg a Fertő tónál. Ennek keretében 2013-2016 között 204 egyed kapott 
sárga nyakgyűrűt. A leolvasások térképi eloszlása (9. ábra) elég jól egyezik a jeladós 
madarakról kapott pozíciókkal. Előbbi módszer több madárról szolgáltat viszonylag kevesebb, 
utóbbi kevés madárról szolgáltat több információt. 

 
9. ábra – A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt nyári ludak (Anser anser) 5 km-
nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési 

helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

 



20 
 

 
10. ábra – A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült nyári ludak (Anser anser) 

gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, a 
megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

Ha összevetjük a térképet a külföldön jelölt, Fertői vonatkozású előfordulással is rendelkező 
nyári lúd egyedek európai vonulási adatait reprezentáló térképpel (10. ábra) nagy vonalakban 
hasonló eloszlást látunk ami arra utal, hogy a Kisalföld (és minden valószínűség szerint a 
Dunántúl) fészkelő nyári lúd állománya összefüggő populációt képez a csehországi, kelet-
németországi és délnyugat-lengyel állománnyal, illetve annak egy részével. Ugyanakkor 
feltűnően hiányoznak az északi és a keletebbre fekvő vizes élőhelyeken fészkelő madarak 
megkerülései. Ennek magyarázata, hogy a skandináviai észak-német és észak-lengyel költő 
állomány vonulási mintázata eltérő, dél-nyugati irányultságú és nagyrészt az atlanti partvidék 
vezeti meg (MADSEN ET AL, 1999). Ugyanakkor a Finnország, a Baltikum és volt Szovjetunió 
más nyugati tagköztársaságai felől érkező nyári ludak vonulása ma még kevésbé kutatott, de 
a szórványos adatok arra utalnak, hogy a miénktől különböző, a Tisza völgyét követő utat 
preferálnak és csak kis mértékben keverednek a Duna vonalától nyugatra fészkelő és vonuló 
nyári ludakkal. 

A képet árnyalja, hogy a klímaváltozás és a faj európai állományának növekedése együttesen 
hatással van a vonulási útvonalakra, a vonulás időzítésére és a telelő állományok nagyságára. 
A legrészletesebben kutatott svéd nyári ludak ma már később érkeznek meg holland és 
spanyol telelő területeikre, ugyanakkor korábban érkeznek vissza telelésből, mint a ’80-as 
évek közepén (NILSSON, 2006), az időbeli eltolódás a teljes vonulási útvonal mentén 
jelentkezik (RAMO ET AL. 2015). Hasonló jelenséget írtak le PODHRÁZSKÝ ÉS TÁRSAI (2017) a 
Csehországban gyűrűzött nyári ludak megfigyelési adatait elemezve a saját állományunkra 
vonatkozóan is. TRIEBL (1979, 1984) valamint DICK ÉS TÁRSAI (1991) az Ausztiában korábban 
végzett nyakgyűrűzések során a fertői populáció egyes egyedeit rendszeres telelőnek írják le 
Észak-Afrikában. 2013-ban megkezdett jelöléseink során csupán 2017/18 teléről érkeztek 
adatok az afrikai kontinensről (Tunézia, Algéria). Ekkor két jeladós madarunk telelt az Ichkeul-
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tónál és több nyakgyűrűs példányt is leolvastak, de azokat pontosan azonosítani nem sikerült. 
Ezen kívül legdélebbi előfordulások Olaszország északi harmadából vannak. 

Nagy lilik (Anser albifrons) 

A nyári lúd esetében alkalmazott befogási/jelölési módszer a nagy lilik esetében nem 
alkalmazható, mivel a Kárpát-medencébe érkezve már régen túl vannak a vedlésen és 
mintegy 4000-4500 km Oroszországon, Kazahsztánon és Románián át vezető vándorúton. A 
nagy lilikek a hruscsovi időkben feltört kazah sztyeppén elterülő óriási kiterjedésű 
gabonaföldeken szeptember második felében és október elején zajló betakarítások idején az 
intenzív vadászat ellenére is ideális táplálkozási lehetőségeket találnak a tarlókon (BOROS 

EMIL közlése), majd a beálló fagyok idején állnak tovább a Kárpát-medencébe, ahol ekkor a 
kukorica betakarítása folyik, ami szintén kiváló táplálkozási lehetőséget biztosít számukra. A 
nyakgyűrűs jelölésekből nyerhető leolvasási adatok minél nagyobb arányú gyűjtése miatt a 
vegyes táplálkozó csapatok ellenőrzése során gyűjtjük a nagy lilikek vonulási és táplálkozási 
adatait is. 

 

11. ábra – A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült nagy lilikek (Anser 
albifrons) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, 

a megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

 

A Fertőnél leolvasott gyűrűszámú nagy lilikeknek két jelölési helye van: a vedlési időszakban 
a Taymir-félszigeten (RUS) holland-német-orosz projekt keretében nagy számú madarat 
jelöltek meg a Pyasina-folyó deltavidékén, illetve a fríz partok mentén Hollandiában 
ugyanennek a projektnek a keretében telelő madarak jelölése folyik (11. ábra). A gyűrűzési 
és leolvasási pozíciók összekötésével kirajzolódó kép azonban nem tükrözi a populáció 
földrajzi helyek közötti elmozdulásait, mivel a vonulási útvonalak mentén elhelyezkedő 
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(fontos) vizes élőhelyek Kárpát-medencétől keletre elterülő részétől keletre hiányzik a kellően 
sűrű, jó optikai eszközökkel felszerelt megfigyelők hálózata. Ez a probléma rámutat a módszer 
hiányosságaira és arra, hogy ennek a kérésének a tisztázására műholdas nyomkövetők 
használata jelenti a kellően pontos adatokat szolgáltató megoldást. Erre történt kísérlet 
holland együttműködéssel, amikor egy gúnár kapott jeladót Mekszikópusztán amelyet sajnos 
fészkelő helyére vezető útján Kazahsztánban lelőttek (12. ábra) 

  
12. ábra – A mekszikópusztán jelölt Gyula nevű nagy 
lilik vonulása műholdas nyomkövetés alapján (2010) 

(https://www.blessgans.de/index.php?id=499) 

13. ábra – A Zámolyi-medencében jelölt Zsolt 
nevű nagy lilik vonulása (2013) 

(https://www.blessgans.de/index.php?id=528) 

E projekt keretében később más hazai vizes élőhelyeken jelölt példányok azonban 
szerencsésen eljutottak költőhelyükre és vissza (13. ábra) így ma már a Kárpát-medencébe 
eljutó nagy lilik állományok vonulásának nagy léptékű mintázatát ismerjük és ebbe a képbe 
beilleszthetőek a nyakgyűrű leolvasásokkal nyert adatok is. A két módszer erősségeit és 
gyengeségeit ez a példa is mutatja, mivel ebben a bemutatott vizsgálatban egyik (költséges 
eszközzel megjelölt kevés) madár sem vonult tovább a vizsgálat időszakában az atlanti 
partvidékre holott az olcsóbb ezért nagyobb számban használt nyakgyűrűk alkalmazása 
nyomán tudjuk, hogy egyes években a nagy lilikek nyugati irányban elhagyják a Kárpát-
medence vizes élőhelyeit. 

A Fertőnél nyakgyűrűvel megjelölt mindössze három példány leolvasási adatai ehhez képest 
plusz információt eddig nem szolgáltattak. A befogás és jelölés csekély valószínűsége miatt 
ez a jövőben sem fog változni, bár ezek a madarak akár magas (10+ év) is megélhetnek, ez 
alatt az idő alatt akár további adatokat is szolgáltathatnak. A főként Oroszországot és 
Kazahsztánt érintő vonulási útvonalon (14. ábra) zajló intenzív vadászat során kézrekerülő 
jelölő gyűrűket csak kivételesen ritka esetben jelentik vissza. 
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14. ábra – A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt nagy lilikek (Anser albifrons) 
megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési helyeket kék 

háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

Bütykös hattyú (Cygnus olor) 

Az 1980-as évek elején a faj már kis számban rendszeresen költött a Fertőn, amely 
magyarországi szétterjedésének kiindulópontja. Az ezredfordulóig alumínium lábgyűrűvel 
nagy számban jelölték itt. MOLNÁR (1997) összefoglalása szerint 500-nál több fertői 
gyűrűzésből 240 megkerülési adat gyűlt össze 45 különböző élőhelyről. A fém lábgyűrű 
leolvasási esélyei meglehetősen rosszak, ezért főként a közeli téli gyülekező helyekről – bécsi 
Duna-szakasz (A), Pöstyén (SK) – származnak. Ekkor is feltűnő volt a balatoni, velencei-tavi 
és dunakanyari, azaz az ebben az időszakban legjelentősebb gyülekező helyekről származó 
visszajelentési adatok hiánya. Ez később sem változott, bár a gyűrűzési aktivitás az 
ezredforduló után visszaesett a Kisalföldön. Ez összefügg azzal is, hogy a fertőrákosi 
gyülekezőhely fokozatosan megszűnt, ennek oka nem ismert, bár összefügghet akár a 
növényevő amur (Ctenopharyngodon idella) eltűnésével is, amely a hínárállomány újbóli 
elszaporodásával járt együtt. A korábban a fertőrákosi üdülőtelepen gyülekező hattyúk ma 
már a tó öblözeteiben és nádas állományának belső tavaiban eloszlanak, megszűnt az 
emberek általi etetés jelentősége. ALBERT ÉS SZINAI (2009) a Magyar Vonulási Atlaszban 
összefoglalt hazai állományra vonatkozó és már a (főként a Balatonnál) színes gyűrűzések 
első eredményeit is tartalmazó elemzése szerint a fertői madarak főként a Kárpát-
medencében telelnek, egészen a Dráva felső szakaszán található víztározókig. A két idézett 
publikációban feldolgozott adatokhoz képest jelen kutatásban a lényegesen produktívabb 
színes jelöléseket alkalmaztuk, a lehetőségekhez mérten preferálva az igen sok 
visszajelentést biztosító nyakgyűrűzést és a GPS/GSM jeladók alkalmazását. 
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Figyelembe véve a bütykös hattyúk potenciálisan hosszú életét, amely akár két évtizedet is 
jelenthet, az elkövetkező években a pillanatnyi állapothoz képest jelentős, később 
feldolgozható adattömeget szolgáltathat. Az eddig összegyűjtött leolvasási adatok alapján 
több megállapítás tehető. Megerősítést nyert, hogy (hasonlóan a korábbi évtizedekhez) 
nincsen szoros kapcsolat a Fertő és a többi nagy hazai, elsősorban dunántúli költő- és 
gyülekező hely között (Balaton, Velencei-tó, Dunakanyar stb.). A 2001-től megindult hansági 
élőhelyrekonstrukciók elárasztásai (Nyirkai-Hany, Osli-Hany) és a Szigetköz vizes élőhelyei 
között ezzel szemben szoros a kapcsolat, előbbiek esetében a fertői fészkelő állomány a 
legfontosabb forráspopuláció. Ezenek a nagy kiterjedésű vizes élőhelyeknek a környezetében 
számos kisebb-nagyobb álló- és folyóvíz található, ahol egy-egy pár elszórtan sokfelé fészkel 
(Hansági-főcsatorna, Győr város tavai, Rábapatyi-kavicsbányató stb.) és amelyek a költési 
időszakot követően ott gyűlnek össze, a tél beálltával pedig ezek egy része a környező 
mezőgazdasági területeken táplálkozik. 

A színes gyűrűk, főként a nyakgyűrűk szaporodó leolvasási-visszajelentési adatai azonban 
számos távolsági megkerülést is szolgáltattak már, amelynek alapján az észak-adriai térség, 
különös tekintettel az Isonzó folyó torkolatának vidékére (350 km) fontos telelőhelye a fertői 
és egyben a kisalföldi fészkelő állománynak. 

 

15. ábra – A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt bütykös hattyúk (Cygnus olor) 
megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési helyeket kék 

háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

 

Nem egyértelmű, hogy a korábbi adatoknak ellentmondani látszó megkerülések (15. ábra) a 
sokkal hatékonyabb jelölésnek, a telelőhelyen megváltozott ornitológiai módszereknek és 
eszközöknek (pl. nagy teljesítményű spektívek elterjedt használata) esetleg a klímaváltozás 
(vagy egyéb okok) következtében eltolódó vonulási útvonalaknak köszönhető-e. Jelenleg 
hangsúlyosan a fészkelő állomány egyedeit és annak szaporulatát próbáljuk minél nagyobb 
arányban befogni és ezzel együtt jelentős erőfeszítések történtek és a jövőben is prioritást 
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jelent a minél több költési időszakban végzett leolvasás, különösen a bizonyítottan fészkelő, 
fiókákat vezető párok esetében. Ez a két dolog összefügg, mivel a már jelentős arányban jelölt 
egyedek nagy eséllyel azonosíthatók a jól látható színes jelöléseknek köszönhetően. 

 

16. ábra – A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült bütykös hattyúk (Cygnus 
olor) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, a 

megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

A vizsgálati területen leolvasott, idegen jelölésű példányok egy része is minden bizonnyal a 
saját fészkelő populációhoz tartozik, mivel a gyűrűzések túlnyomó része ma is telelő helyeken 
történik, jellemzően ott, ahol a madarakat etetik s így sokkal bizalmasabbak, a felkínált 
táplálékot akár kézből is elveszik. Érdekes, hogy ugyanezek a madarak a fészkelő helyük 
környékén és más gyülekezőhelyeken teljesen vad madarakként viselkednek, az emberi 
közelséget kerülik. A telelő csapatok feloszlása után sok bütykös hattyú olyan kisebb 
kiterjedésű, akár eldugott, vagy nehezen megközelíthető helyen fészkel, ezért jellemző, hogy 
bár több éven át azonosítható az ismert gyülekező helyeken télen, a közbeeső időszakokból 
semmilyen információ nincsen a tartózkodási helyéről, költéséről, költési sikeréről (16. ábra). 
A Fertőnél leolvasott gyűrűs hattyúkat lengyel, szlovák, cseh, szlovén és horvát gyülekező 
helyeken jelölték. 
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3.3. Egyedi jelölések vadlúd és bütykös hattyú egyedeken GPS/GSM jeladóval 

A megvásárolt jeladókat – egy kivétellel – a fészkelő állományok költő madaraira helyeztük 
fel. Ez egyfelől azt a célt szolgálta, hogy minél több adatot nyerjünk a helyi fészkelő állomány 
vonulásáról és területhasználatáról, másrészt a magas fiatalkori mortalitás miatt 
minimalizáljuk az esélyét a korai elhullás miatti eredménytelen jelölésnek. A lengyel Ecotone 
cég gyártotta jeladó csatlakoztatható különböző átmérőjű nyakgyűrűhöz, ezért ugyanazt az 
eszközt nyári lúdra és bütykös hattyúra is alkalmazhattuk. Mivel a két faj egyedei különböző 
időszakokban foghatóak eredményesen, ezért elhullás esetén a megtalált jeladót 
újrafelhasználás során akár az eredetihez képest a másik fajra is felhelyezhettük (17. ábra). 

Név Adó Nyakgyűrű Lábgyűrű Faj Ivar Gyűrűzés 

Zsolt HCOL5 H12 2MT0 cygolo adult hím 2018.08.30. 

Vejsze NEWD 01 H4 SP01502 ansans adult tojó 2017.06.22. 

R2D2 NEWD 05 H5 SP00079 ansans adult 2017.06.16. 

Zsolti NEWD 05 HH SP01564 ansans adult hím 2019.05.26. 

Öcsi NEWD 05 HH PH14002 ansans juv 2019.06.18. 

Kriszta NEWD 06 H6 SP00496 ansans adult tojó 2017.06.20. 

Balu NEWD 06 H10 1MT5 cygolo adult (hím) 2018.09.27. 

Anna NEWD 07 H7 SP01501 ansans adult tojó 2017.06.21. 

Matyi NEWD 08 H8 SP00080 ansans adult hím 2017.06.16. 

Durci NEWD 08 HJ SP001546 ansans adult 2018.06.04. 

Tímea NEWD 09 HA SP00498 ansans adult tojó 2017.06.21. 

Shrek NEWD 10 H01 HT252 cygolo adult hím 2017.10.05. 

Andrija NEWD 10 H07 UA2494 cygolo adult hím 2017.12.06. 

Dóri NEWD 11 HD SP00062 ansans adult tojó 2017.06.16. 

Brigi NEWD 11 HP SP01558 ansans adult tojó 2019.05.27. 

Ferenc NEWD 12 H9 SP01549 ansans adult hím 2017.08.21. 

Csilla NEWD 13 H3 SP00115 ansans adult tojó 2017.06.16. 

Sanyi NEWD 15 HC SP00061 ansans adult hím 2017.06.16. 

Zsuzsi NEWD 27 H09 HT259 cygolo adult tojó 2018.06.20. 

Előd NEWD 28 HS SP01573 ansans adult hím 2018.06.19 

Kojak NEWD 29 HK SP01561 ansans adult 2018.06.27. 

Fertő NEWD 29 HK SP01563 ansans adult 2018.07.02. 

András 192044 HL SP01590 ansans adult 2019.06.05. 

Lujza 1920043 HM SP01410 ansans adult 2019.06.07. 

László 192045 HN SP01409 ansans adult hím 2019.06.07. 

17. ábra – 2017-2019. között megjelölt jeladós nyári ludak (ansans)  
és bütykös hattyúk (cygolo) áttekintő táblázata 
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3.3.1. A GPS/GSM jeladóval megjelölt madarak mozgásmintái 

Az egyes példányok aktivitásában jelentős különbségek mutatkoztak a vizsgált időszakban 
ezért ezeket egyenként mutatjuk be a jeladók gyári számozásának sorrendjét követve, minden 
a vizsgálati időszakban működő jeladóra vonatkozóan. 

Név: Zsolt 

 
Zsolt 

Státus: inaktív 
Faj: Cygnus olor 

Nyakgyűrű: H12 
Ecotone: HCOL5 
Kor: 3+ 
Ivar: hím 
Lábgyűrű: HL407/2MT0 
Jelölés ideje: 2018.08.30. 
Jelölés helye: Madárvárta-öböl 
Utolsó jel: 2019.04.19. 
Utolsó jel helye: Hegykői-Fertő 
Előzmény: Viki 

Zsolt jeladója Mekszikópusztán (a Madárvárta 1. projektben jelölt) jelölt nyári lúd tojóról (kopás 
miatt) leesett. Vedlésben fogott adult bütykös hattyú gúnárként lett megjelölve. A költési 
időszak utáni időszakot a gyűrűzés helyének környezetében a Madárvárta-öbölben és annak 
közelében töltötte (18. ábra). Október 19-én indult el telelő helyére az Adria északi részére. A 
telet nagyobb részt az Isonzó torkolatának közelében töltötte egy kb. 20 km hosszúságú 
partszakasz mentén cirkálva. A Fertőre február 28-án érkezett vissza, az oda- és visszautat 
is egyhuzamban tette meg (19. ábra). Április közepéig a Fertő hegykői nádasában tartózkodott 
a Hegykői-főcsatorna és a Külső-Körcsatorna keresztezésének közelében, egy kb. 250 – 
sugarú körön belül. Minden bizonnyal fészkelésbe kezdett, de a jelek 19-én megszűntek, a 
madár további sorsa bizonytalan. 

  

18. ábra – Zsolt (H12) aktivitása a Fertőn 19. ábra – Zsolt (H12) vonulása 2018/19 telén 
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Név: Vejsze 

 
Vejsze 

Státus: aktív 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: H4 
Ecotone: NEWD 01 
Kor: 1+ 
Ivar: tojó 
Lábgyűrű: SP01502 
Jelölés ideje: 2017.06.22. 
Jelölés helye: Borsodi-dűlő 
Előzmény: nincs 

Erősen kötődik a Fertőhöz, a jelölése után a következő fészekrakásig egyetlen, Kislévárdig a 
Morva mellé tett egy napos repülését kivéve csak a Kis-Balatont kereste fel. A következő év 
hasonló időszakában a Fertőn maradt, majd a 2019/20-as telelési periódusban ismét 
felkereste a Kis-Balatont. Fiókáit – a többi párhoz hasonlóan – a mekszikópusztai 
elérasztásokon neveli, a repülőssé válás után a délkeleti part menti mezőgazdasági 
területekre jár táplálkozni, a fészkelés előtti időszakban ugyanakkor a délnyugati területeket 
preferálja, a két táplálkozóterület használata élesen elkülönül (20-23. ábrák). 

  
20. ábra – Vejsze területhasználata a fészkelési 

időszak előtt a Fertőn 
21. ábra – Vejsze ismert fészkelőhelyei 

  
22. ábra – Vejsze (H4) területhasználata költés 

után a Fertőn (2019/20) 
23. ábra – Vejsze (H4) területhasználata a 

fészkelési időszak után (2017/18) 
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Név: R2D2 

 
R2D2 

Státus: elpusztult 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: H5 
Ecotone: NEWD 05 
Kor: 1+ 
Ivar: nem ismert 
Lábgyűrű: SP00079 
Jelölés ideje: 2017.06.16. 
Jelölés helye: Borsodi-dűlő 
Utolsó jel: 2017.10.24. 
Utolsó jel helye: Fertő, nádas 
Előzmény: nincs 
Újra felhasználás: Ányos 

Esetében a többi egyednél kissé későbbi befogást és jelölést a később megkezdett fészkelés 
(és vedlés) tette lehetővé. A költés és a vonulás megkezdése közti időszakban többször oda-
vissza repült a Fertő és a Nyirkai-Hany között (24. ábra). Októberben rövid időre (2 nap) 
szintén elrepült a Kis-Balatonra, ami arra utal, hogy, kondíciójával nem volt probléma (25. 
ábra). Ennek ellenére októberben, amikor visszatért a Fertőre hamarosan elpusztult a tó 
nádasában, feltehetően ragadozó madár áldozata lett. A jeladót működőképes állapotban 
megtaláltuk, később felhasználtuk. 

  

24. ábra – R2D2 (H5) élőhelyváltásai a Fertő és a 
Nyirkai-Hany között 

25. ábra – R2D2 (H5) téli mozgáskörzete 
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Név: Zsolti 

 
Zsolti 

Státus: elpusztult 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: HH 
Ecotone: NEWD 05 
Kor: 1+ 
Ivar: nem ismert 
Lábgyűrű: SP01564 
Jelölés ideje: 2019.05.26. 
Jelölés helye: Borsodi-dűlő 
Utolsó jel: 2019.06.11. 
Utolsó jel helye: Borsodi-dűlő 
Előzmény: Ányos 
Következmény: Öcsi  

A jelölésekre a lohosodáskor bekövetkező röpképtelenség időszakában kerül sor. Előfordult 
már, hogy a befogott madár röpképtelenségét nem csak a vedlés, hanem feltehetően 
betegség okozta, amely ránézésre nem volt megállapítható, de a madár elpusztult néhány 
napon belül. Zsolti esetében is ez történhetett.  

Név: Öcsi 
Státus: ismeretlen 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: HH 
Ecotone: NEWD 05 
Kor: juv 
Ivar: nem ismert 
Lábgyűrű: PH14002 
Jelölés ideje: 2019.06.18. 
Jelölés helye: Mekszikópuszta 
Előzmény: Zsolti 
Utolsó jel: 2020.01.23. 
Utolsó jel helye: Rétszilasi-halastó 
Következmény: Sophie 

Öcsi a projekt kezdete óta az egyetlen a kikelés évében jeladózott példány. Korábban csak 
fiókákat vezető adult egyedeket jelöltünk ily módon, mivel a fiókák mortalitása az első 
életévben a legmagasabb, emiatt kockázatosabb fiatal ludakra (drága) jeladót tenni. Ebben 
az esetben azért tettünk kivételt, mert a költési időszak legvégén már esélytelen lett volna 
öreg madarat befogni és ez a jeladó korábban amúgy is három különböző madáron volt már. 

Öcsi júniusban és júliusban a Fertő keleti részén mozgott, augusztusban az Osli-Hanyban és 
a Nyirkai-Hanyban is megfordult. A szeptembert ugyancsak a Nyirkai-Hanyban és a 
Fertőzugban töltötte, októberben a Nyirkából visszatért Mekszikópusztára (26. ábra), onnan a 
Kis-Balatonra repült. Október közepétől egy hónapot a Drávánál volt (ekkor voltak 
jelkimaradások), onnak visszatért a Kis-Balatonra. Decemberben a Kis-Balatonon, a Dráva 
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Varasd alatti víztározóján, később a Keszthelyi-öbölben töltötte, onnan a Sárbogárd 
közelében fekvő Rétszilasi-halastavakra húzott tovább (27. ábra). Január 23-tól kezdve a jelek 
egy hétig kimaradtak, majd egy pontból érkeztek. A helyszínen megtaláltuk az eltört eszközt, 
de tetemet vagy maradványokat nem, így a madár sorsáról biztosat nem tudunk. 

  

26. ábra – Öcsi (HH) területhasználata a Fertőn és a 
Hanságban 

27. ábra – Öcsi (HH) mozgása 2020. jan. 23-ig 

 

 
Név: Kriszta 

 
Kriszta 

Státus: elpusztult 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: H6 
Ecotone: NEWD 06 
Kor: 1+ 
Ivar: tojó 
Lábgyűrű: SP00496 
Jelölés ideje: 2017.06.20. 
Jelölés helye: Borsodi-dűlő 
Utolsó jel: 2018.07.06. 
Utolsó jel helye: Hegykői-csatorna 
Előzmény: nincs 
Következmény: Balu 

Jelölése után késő őszig Kriszta a Fertő délkeleti részén tartózkodott (28. ábra). November 
első tíz napját a Kis-Balatonon töltötte (29. ábra), majd visszatért és továbbra is a tó délkeleti 
oldalán tartózkodott. Később a hegykői Fertő-részen kezdett fészkelni, de ez ismeretlen okból 
meghiúsult, így továbbra is rendszeresen kijárt táplálkozni a Fertőendréd, Kapuvár és 
Tőzeggyármajor környéki táblákra. Ismeretlen okból pusztult el a hegykői nádasban. Csak a 
jeladóját találtuk meg. 
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28. ábra – Kriszta (H6) mozgása a Fertőn 29. ábra – Kriszta (H6) telelése a Fertőn és a Kis-

Balatonon 

 
 

Név: Balu 

 
Balu 

Státus: aktív 
Faj: Cygnus olor 

Nyakgyűrű: H10 
Ecotone: NEWD 06 
Kor: 3+ 
Ivar: (hím) 
Lábgyűrű: HL484/1MT5 
Jelölés ideje: 2018.09.27. 
Jelölés helye: Hegykői-öböl 
Előzmény: Kriszta 

 

Jelölését követően a Fertő öblözeteinek szegélyében és a nádasban húzódó csatornákon 
tartózkodott. Október közepén elrepült az Adriára, a telet az Isonzó folyó torkolatának 
környékén töltötte, ahonnan február közepén indult vissza. Az oda és visszautat is 
egyhuzamban tette meg. Fészkeléssel a hegykői nádasban próbálkozott, ismeretlen 
eredményességgel (30. ábra). Valószínű eredménytelenségre utal, hogy júliusban és 
augusztusban már aránylag nagy területen kóborolt a nádasban. Szeptemberben 
mozgáskörzete leszűkült, elsősorban a Madárvárta-öböl északi részén tartózkodott, majd 
október 6-án elindult adriai telelőhelyére, azonban ezúttal megszakította vonulását egy 
Tillmitsch (Ausztria, Stájerország) melletti mesterséges tavon egy napra, majd másnap leszállt 
a Dráván Vuhred (Szlovénia) mellett néhány órára. A telet február 6-ig töltötte ugyanott, mint 
az előző évben. Április utolsó hetéig a korábbi fészkelő helyen tartózkodott a hegykői 
nádasban, majd eredményes költés nélkül elhagyta azt és a mekszikópusztai Borsodi-dűlőbe 
ment, ahonnan napközben egy repceföldre húzott ki táplálkozni (31. ábra) a Hansági-
főcsatorna mellé (2,6 km távolság). 
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30. ábra – Balu (H10) aktivitása a fészkelő 

helyen 
31. ábra – Balu (H10) éjszakázó és táplálkozó helye 

(2020. ápr.) 

 

 

Név: Anna 

 
Anna 

Státus: elpusztult 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: H7 
Ecotone: NEWD 07 
Kor: 1+ 
Ivar: tojó 
Lábgyűrű: SP01501 
Jelölés ideje: 2017.06.21. 
Jelölés helye: Borsodi-dűlő 
Utolsó jel: 2020.02.28. 
Utolsó jel helye: Fertőhomok 
Előzmény: nincs 
Következmény: Eszter  

 

Jelölése után szeptember elejéig a Mekszikópusztán időzött és a délkeletre fekvő 
mezőgazdasági területeken táplálkozott, közben egyszer elrepült az Osli-Hanyba, egyszer a 
Nyirkai-Hanyba illetve három napot töltött a Fertőzugban (Seewinkel) a Lange Lacke 
környékén. Szeptembertől novemberig végigjárta a Balaton déli partja menti vizes élőhelyeket 
(Kis-Balaton, Somogyszentpál-Nagyberek, Fonyód-Berek, Irmapusztai-halastavak, 
Balatonőszödi-horgásztó), a Sárvíz völgyében a Soponyai és Rétszilasi-halastavakat. 
Legmesszebbre november 1-én a Dunától keletre, a Kiskunságban található Apaj-menti 
szikesekre jutott el. Decemberben három napot a Pacsmagi-halastavakon töltött (32. ábra), 
majd 8-án visszatért a Fertőre. Többször felkereste a későbbi fészkelőhelyét a Homoki-
Fertőn, tíz nappal később visszatért a Kis-Balatonra. A Balaton melletti telelőhelyeket január 
utolsó napján hagyta el végleg. Ezután a fészke környékén tartózkodott legtöbbet és a Hegykő 
déli határában lévő táblákra táplálkozni. A fiókanevelést követően a mekszikópusztai 
elárasztásokat preferálta. Szeptember elején ismét a Kis-Balatonra ment és a korábbi 
teleléséhez hasonlóan végigjárta a Balaton déli partja menti tavakat, berkeket, egészen 
Rétszilasig. December végén visszatért a Fertőre, a kedvelt helyeit járta, majd január 4-én 60 
km-t repült egy Celldömölk közeli szántóig, onnan néhány óra múlva az Osli-Hanyba tért 
vissza, de ott is csak egy napot maradt. Ugyanott fészkelt, mint egy évvel korábban. A 
fiókanevelés után a Fertő délkeleti részén tartózkodott, augusztusban három hetet az Osli-
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Hanyban és a Barbacsi-tavon. Október végétől december 1-ig újból a Kis-Balaton, ezúttal nem 
ment tovább. Január elejéig a szokott módon a korábbi fészke környékén volt sokat és ezúttal 
inkább délnyugati irányba járt ki táplálkozni (33. ábra). E hó 12-én váratlanul tett egy nagy 
kört, melynek során a 114 km-re fekvő szlovéniai Dobonakig került, majd ezzel a lendülettel 
az Osli-Hany érintésével a Fertő ausztriai részére húzott be éjszakázni. Ettől kezdve négy 
napon át a Soprontól északnyugati irányban fekvő határátkelő környékén táplálkozott és a tó 
középső részére húzott be éjszakázni. Ezután a szokásos területeket járta. 2020. február 8-
án pusztult el, valószínűleg egy ragadozó madár tépte szét. Maradványait és a működő 
jeladóját megtaláltuk a fertőhomoki nádas szegélyében. 

   

32. ábra – Anna (H7) Balaton melléki mozgása 2017. 
szept.-nov. 

33. ábra – Anna (H7) márciusi mozgalmai 
és a fészkek helye 

 

 
Név: Matyi 
Státus: elpusztult 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: H8 
Ecotone: NEWD 08 
Kor: 1+ 
Ivar: hím 
Lábgyűrű: SP00080 
Jelölés ideje: 2017.06.16. 
Jelölés helye: Borsodi-dűlő 
Utolsó jel: 2017.11.20. 
Utolsó jel helye: Irmapuszta (Somogy) 
Előzmény: nincs 
Újra felhasználás: Durci 

 

Matyi jeladója által sugárzott jelek alapján derült ki, hogy párja a Csilla (H3) nevű szintén 
jeladózott nyári lúdnak. A pár a költési időszakon kívül is szorosan együtt tartott, ez azt jelenti, 
hogy néhány méternél messzebb nem távolodtak el egymástól. Ezek a megfigyelési adatok 
egybevágnak KONRAD LORENZ (1999) félvad populáción végzett etológiai vizsgálati 
eredményeivel. A költési időszakot követően a mekszikópusztai elárasztásokon majd a 
Nyirkai-Hanyban tartózkodott és a környező mezőgazdasági területeken táplálkozott (34. 
ábra). Szeptember elején elrepült a Kis-Balatonra és novemberig a Somogyszentpál- 
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Nagyberekben, a Fonyód-Berekben, a Balatonederics melletti réteken és az Irmapusztai-
halastavakon telelt (35. ábra). Utóbbi helyen lőtték le, az épen maradt, működő jeladót a 
vadász lakásáig lehetett követni, így sikerült visszaszerezni. 

 

  
34. ábra – Matyi (H8) a Fertőn és a Nyirkai-

Hanyban (jún.-szept.) 
35. ábra – Matyi (H8) a Balatonnál (szept.-nov.) 

 
 

Név: Durci 

Durci 

Státus: elpusztult 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: HJ 
Ecotone: NEWD 08 
Kor: 1+ 
Ivar:  
Lábgyűrű: SP00080 
Jelölés ideje: 2017.06.16. 
Jelölés helye: Borsodi-dűlő 
Utolsó jel: 2019.03.06. 
Utolsó jel helye: Bozi-főcsatorna 
Előzmény: Matyi 

 

Durci a gyűrűzését követően szeptember végéig a Fertő keleti partvidékén, majd a 
Fertőzugban (Lange Lacke) és a Nyirkai-Hanyban tartózkodott (36. ábra), majd a Kis-
Balatonhoz ment. Novemberben két hétre visszatért a Fertőre, majd január 4-ig ismét a Kis-
Balatonon telelt. Január elején a Perlak (Horvátország) melletti víztározón bukkant fel a 
Dráván, ahol pontosan egy hónapot töltött a költőhelyre történő visszatéréséig (37. ábra). A 
Fertőn már rendszeresen a Bozi-főcsatorna és a Körcsatorna keresztezése környékén 
tartózkodott, azonban március 6-án ismeretlen okból elpusztult. 
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36. ábra – Durci (HJ) költési időszak utáni mozgása 
a Fertőn és az Osli-Hanyban 

37. ábra – Durci (HJ) mozgása a telelés során 

 

 
Név: Tímea 

 
Tímea 

Státus: aktív 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: HA 
Ecotone: NEWD 09 
Kor: 1+ 
Ivar: tojó 
Lábgyűrű: SP00498 
Jelölés ideje: 2017.06.21. 
Jelölés helye: Borsodi-dűlő 
Előzmény: nincs 

Tímea (HA) a kárpát-medencei vonulási mozgalmait tekintve a legaktívabb madarunk (38. 
ábra). A vizsgált időszakban 38 hazai vizes élőhelyet látogatott meg legalább egy alkalommal 
(40. ábra). Ez 11 megyét (Ausztriával együtt: régiót) érintett, ami többszöröse a jellemzőnek 
tekinthető vonulási aktivitásnak. Mivel jeladója jelenleg is aktív, a jövőben ez tovább 
növekedhet. 

Mindkét teljes vizsgált évben sikeresen költött a Hidegségi-Fertőn, fészkei alig néhány m-re 
épültek egymástól. 2018-ban április 23-án, 2019-ben április 11-én keltek ki a fiókái, a 
táplálkozó területre vezető mintegy 7,5 km-es utat (úszva) kb. 6 óra alatt tették meg (39. ábra). 
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38. ábra – Tímea (HA) telelő és vonulóhelyei 
2017-2020. 

39. ábra – Tímea (HA) fészkei és útvonala a Nyéki 
szállásra (sárga: 2018; pink: 2019) 

 
 
 

Név: Shrek 

 
Shrek 

Státus: inaktív 
Faj: Cygnus olor 

Nyakgyűrű kód: H01 
Ecotone: NEWD 10 
Kor: 10+ 
Ivar: hím 
Lábgyűrű: HT252 
Jelölés ideje: 2017.08.31. 
Jelölés helye: Fertőrákos 
Utolsó jel: 2017.10.05. 
Utolsó jel helye: Fertőrákos 
Előzmény: 0JK1 
Újra felhasználás: Andrija 

 
Shrek fészkelő madárként kapott nyakgyűrűt (0JK1) a Fertőrákosi Üdülőtelepen 2013. július 
18-án. Ehelyett került fel rá a jeladó, amelyet öt héttel később el kellett távolítani, mert a gyári 
nyakgyűrű gallérja szűknek bizonyult. A jeladó viselése során a fertőrákosi üdülőtelep és 
kikötő partvonala mentén mozgott 1300 m hosszan. Miután a leromlott kondícióját sikerült 
túlélnie, sőt párjával (5MC7) eredményesen költött, újra nyakgyűrűt kapott (2JK5) 2018. június 
18-án. A madár életben van, jelenleg 10+ éves. 
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Hely Megye 
2017/1

8 
2018/1

9 
2019/2

0 
Apajpuszta Bács-Kiskun       
Böddi-szék Bács-Kiskun       
Zab-szék Bács-Kiskun       
Fertőzug Burgenland       
Büdös-szék Csongrád       
Csaj-tó Csongrád       
Fehér-tó Csongrád       
Csíkvarsai-rét Fejér       
Dinnyési-Fertő Fejér       
Líviai-halastavak Fejér       
Pátkai-víztározó Fejér       
Rétszilasi-halastó Fejér       
Soponyai-halastó Fejér       
Szabadegyháza, 
szeszgyári-tavak Fejér       
Táci-halastó Fejér       
Velencei-tó Fejér       
Zámolyi-víztározó Fejér       
Barbacsi-tó Győr-Moson-Sopron       
Fehér-tó Győr-Moson-Sopron       
Fertő Győr-Moson-Sopron       
Kónyi-tó Győr-Moson-Sopron       
Nyirkai-Hany Győr-Moson-Sopron       
Osli-Hany Győr-Moson-Sopron       
Pásztori kavicsbánya Győr-Moson-Sopron       
Hortobágy-halastó Hajdú-Bihar       
Keleti V.2. víztározó Hajdú-Bihar       
Keleti V.3. víztározó Hajdú-Bihar       
Kónyai-halastavak Hajdú-Bihar       
Pince-Lapos tó Hajdú-Bihar       
Tisza-tó Heves       
Nagykecskerítő Jász-Nagykun-Szolnok       
Ferencmajori-halastavak Komárom-Esztergom       
Öreg-tó Komárom-Esztergom       
Balatonőszödi-horgásztó Somogy       
Fonyód-Berek Somogy       
Irmapusztai-halastavak Somogy       
Somogyszentpál-Nagyberek Somogy       
Kis-Balaton Zala       

40. ábra – A Tímea (HA) által felkeresett vizes élőhelyek a vizsgált időszakban 
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Név: Andrija 

 
Andrija 

Státus: aktív 
Faj: Cygnus olor 

Nyakgyűrű: H07 
Ecotone: NEWD 10 
Kor: 22+ 
Ivar: hím 
Lábgyűrű: 17CA 
Jelölés ideje: 2017.12.06. 
Jelölés helye: Fertőrákos 
Utolsó jel: 2018.07.19. 
Utolsó jel helye: Fertőrákos 
Előzmény: 70JJ 
Újra felhasználás: nincs  

Élettörténete hosszú és változatos. A fertőrákosi üdülőtelepen lett első ízben befogva 1999. 
április 2-án, akkor sárga lábgyűrűt (17CA) kapott. Többször is azonosították a Dráva 
horvátországi víztározóinál, ahol rendszeresen telelt, egy alkalommal a Balatonon (2005. 
szept. 12.) Máriafürdőnél, illetve a gyűrűzés helyén a Fertőn. 2010. február elején a 
telelőhelyen Varasd (HR) mellett kopott magyar alumínium gyűrűjét horvátra (UA294) 
cserélték. 2011. augusztus elején sárga nyakgyűrűt (70JJ) kapott Fertőrákoson, ami a 
későbbiekben megkönnyítette az azonosítását. A több leolvasási adat azt erősítette meg, 
hogy rendszeresen a Fertőn költ és a Drávánál telel. 2017. decemberében nyakgyűrűjét a 
Shrekről (H01) kényszerűségből levett, használaton kívüli jeladóra cseréltük, a jelölése mellett 
szólt ismert élettörténete. Decemberben a Fertőn két hétig szinte kizárólag a Fertőrákosi-
öbölben tartózkodott, majd horvátországi telelőhelyére indult. Útközben megállt kisebb 
mesterséges tavakon (Püspökmolnári, Csákánydoroszló) ezután január 2-ig jelvesztés 
történt, ekkor már a drávai víztározón volt Varasd közelében. A Drávától csak április 14-én 
indult vissza. Rövid időre leszállt a Murára, majd Alsószenterzsébet mellett egy apró 
mesterséges tóra, Szombathely mellett az Újperinti-horgásztóra. Ezek a rövid etapok, a 
számos megálló nem jellemzőek a többi jeladós bütykös hattyú viselkedésére, amelyek akár 
az Adriáig leszállás nélkül repültek. Andrija gyaníthatóan a magas életkora miatt már nem volt 
ehhez eléggé jó kondícióban. Ebben az évben már biztosan nem költött és továbbra is csak 
szűk területen mozgott szokott revírjében, ahol hamarosan elpusztult. Tetemét néhány nappal 
a vélhető pusztulását követően megtaláltuk a fertőrákosi Püspök-sziget egyik csatornája 
mellett erősen oszlott állapotban. A helyszíni nyomok alapján emlős ragadozó széttépte, a 
jeladó burkolata is megsérült, ami működésképtelenné tette azt. 
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Név: Dóri 

 
Dóri 

Státus: elpusztult 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: HD 
Ecotone: NEWD 11 
Kor: 4+ 
Ivar: tojó 
Lábgyűrű: SP00062 
Jelölés ideje: 2017.06.16. 
Jelölés helye: Borsodi-dűlő 
Utolsó jel: 2019.01.23. 
Utolsó jel helye: Pásztori-kavicsbánya 
Előzmény: nincs 
Újra felhasználás: Brigi  

Legmesszebbre, 1560 km-es távolságra eljutott jeladós madarunk. Jelölése után derült ki, hogy párja 
a Sanyi (HC) névre keresztelt gúnár. A két madár a gúnár tunéziai pusztulásáig együtt tartott, egymást 
nem hagyták el. Jelölésük után a Fertő délkeleti részén (az osztrák oldalon is) tartózkodtak, majd gyors 
egymásutánban végiglátogatták az Osli-Hanyt, a Nyirkai-Hanyt, a Dinnyési-Fertőt, a Csíkvarsai-rétet 
és a Zámolyi-víztározót. Az utóbbi kettőt sűrűn váltogatva kitartottak augusztus harmadik hetéig, ezután 
érintve a Rétszilasi-halastavat, a Kis-Balatont, Perlaknál (HR) a drávai víztározót, eljutottak a Zágrábtól 
23 km-nyire délnyugatra fekvő Crna Mlaka település melletti tóig, hogy az október-novembert az 
Alsómiholjác mellett tavon és a Kopácsi réten (HR) töltsék. December elején visszatértek Perlakra, ami 
210 km-es északnyugati kitérőt jelentett, majd innen december 3-án elindultak az 1200 km-re fekvő, 
tunéziai Ichkeul-tóhoz(41. ábra), az utat leszállás nélkül tették meg, Rómától kissé északra keresztezve 
Itáliát.Az Ichkeul-tónál végig a tó Atlasz-hegység és az Iskul-hegy közötti délnyugati, lapos és sekély 
part mentén maradtak (42. ábra). December 3-án elvesztette a párját, de a telelőhelyén maradt. Január 
5-én egy napra a 190 km-nyire fekvő algériai Fetzara-tóhoz (43. ábra) tett kitérőt. Az Ichkeul-tótól január 
30-án indult vissza, ekkor egyhuzamban a Kis-Balatonig repült ahol valószínűleg inni leszállt, majd a 
Fertőnél landolt. 2018-ban viselkedése teljesen megváltozott. Nem lett új párja, így nem költött, végig 
a mekszikópusztai elárasztásokon és azok környékén tartózkodott két osli- és nyirkai hanyi 
kiruccanástól eltekintve. 2019. január 23-án a Pásztori-kavicsbánya tavánál illegális vadászat során 
lelőtték (44. ábra). A működő jeladót a helyszínen megtaláltuk (46. ábra). 

  

41. ábra – Dóri (HD) vonulási útvonala 42. ábra – Dóri (HD) telelése az Ichkeul-tónál 
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43. ábra – Dóri (HD) afrikai mozgása 44. ábra – Dóri (HD) európai mozgása a lelövés 
helyével 

 

 

Név: Brigi 

 
Brigi 

Státus: inaktív 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: HP 
Ecotone: NEWD 11 
Kor: 1+ 
Ivar: tojó 
Lábgyűrű: SP01558 
Jelölés ideje: 2019.05.27. 
Jelölés helye: Borsodi-dűlő 
Utolsó jel: 2019.10.10. 
Utolsó jel helye: Kis-Balaton 
Előzmény: Dóri 
Újra felhasználás: nincs  

 

Brigi jeladója mindössze öt hónapig működött, miután két évvel korábban üzembe helyeztük 
és a Dóri (HD) nevű madárra került, amelyet lelőttek. Elképzelhető, hogy a zuhanás miatt 
bekövetkező sérülés miatt állt le október 10-én a Kis-Balatonnál. A madarat a nyakgyűrű 
felirata alapján később még több alkalommal sikerült azonosítani Utolsó ismert pozíciója: 
2020. április 7. Mekszikópuszta. A működésképtelen jeladó ősszel előkerült a 
mekszikópusztai Borsodi-dűlőben, a madár maradványai nélkül (az eszköz így csak a madár 
pusztulásával kerülhetett kézre). Működése során során Brigi a „klasszikus” Fertő−Kis-
Balaton útvonalat járta. 
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Név: Lemmy 

 
Lemmy 

Státus: elpusztult 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: H9 
Ecotone: NEWD 12 
Kor: 1+ 
Ivar: nem ismert 
Lábgyűrű: SP01543 
Jelölés ideje: 2017.06.25. 
Jelölés helye: Borsodi-dűlő 
Utolsó jel: 2017.06.29. 
Utolsó jel helye: Borsodi-dűlő 
Ok: predáció 
Előzmény: nincs 
Újra felhasználás: Liszt Ferenc 

A Borsodi-dűlőben a jelölés helyének közelében találtuk meg a tetemét. Valószínűleg már a 
megfogásakor sérült vagy beteg volt, nem (vagy nem csak) a lohosodás miatt volt röpképtelen. 
Nem volt értelmezhető elmozdulása. 

Név: Liszt Ferenc 

 
Liszt Ferenc 

Státus: elpusztult 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: H9 
Ecotone: NEWD 12 
Kor: 1+ 
Ivar: hím 
Lábgyűrű: SP01549 
Jelölés ideje: 2017.08.21. 
Jelölés helye: Borsodi-dűlő 
Utolsó jel: 2017.09.09. 
Utolsó jel helye: Fertő, nádas 
Ok: nem ismert 
Előzmény: nincs 
Újra felhasználás: nincs 

Jelölését követően a Fertő délkeleti részén, Sarród és Fertőszéplak között mozgott. Október 
végén lőtték le Fertőszéplakon, a megsérült jeladót a vadász visszajuttatta, de sajnos 
használhatatlanná vált. Nem volt értékelhető elmozdulása. 
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Név: Csilla 

 
Csilla 

Státus: inaktív 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: H3 
Ecotone: NEWD 13 
Kor: 1+ 
Ivar: tojó 
Lábgyűrű: SP00115 
Jelölés ideje: 2017.06.16. 
Jelölés helye: Borsodi-dűlő 
Utolsó jel: 2017.12.06. 
Utolsó jel helye: Balatonederics 
Ok: nem ismert 
Előzmény: H005 
Újra felhasználás: nincs 

Csilla nevű madarunk Matyi (H8) párja volt. Korábban a H005-ös nyakgyűrűt viselte (jelölve 
2016. június 8.) a nyakgyűrűzés és a jeladózás között eltelt egy év során 38 alkalommal került 
azonosításra, kizárólag a Fertőnél. A két jeladó által sugárzott pozícióik egybeesnek (34- és 
35. ábra). Matyit az Irmapusztai-halastavaknál lelőtték 2017. november 20-án lelőtték. A 
jeladója épen maradt, viszont Csilláé ismeretlen okból december 6-án megszűnt tovább 
működni. Elképzelhető, hogy az együtt repülő madarak közül az ő jeladója olyan sörét-találatot 
kapott, ami néhány nappal később a készülék leállását okozta. Lehetséges, hogy madár 
életben van, a nyakgyűrű felirata alapján sikerült többször is azonosítani (45. ábra). 2018. 
október 30-án Mekszikópusztán, de a nyakgyűrű felirata mostanra teljesen lekopott, így más 
madaraktól egyértelműen nem megkülönböztethető. 

  

45. ábra – Csilla (H3) már kopott nyakgyűrűvel 
2018. ápr. 

46. ábra – Nyakgyűrű kopás Dórinál (HD) 
2018. máj. 
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Név: Sanyi 

 
Sanyi 

Státus: elpusztult 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: HC 
Ecotone: NEWD 15 
Kor: 1+ 
Ivar: hím 
Lábgyűrű: SP00061 
Jelölés ideje: 2017.06.16. 
Jelölés helye: Borsodi-dűlő 
Utolsó jel: 2017.12.30. 
Utolsó jel helye: Ichkeul-tó (TU) 
Előzmény: nincs 
Újra felhasználás: még nincs 

Dóri (HD) párja volt. Egy napon került rájuk jeladó, de csak később derült ki, hogy egy párt 
alkotnak. A két madár a Sanyi tunéziai pusztulásáig együtt tartott, egymást nem hagyták el. 
Jelölésük után a Fertő délkeleti részén (az osztrák oldalon is) tartózkodtak, majd gyors 
egymásutánban végiglátogatták az Osli-Hanyt, a Nyirkai-Hanyt, a Dinnyési-Fertőt, a 
Csíkvarsai-rétet és a Zámolyi-víztározót. Az utóbbi kettőt sűrűn váltogatva kitartottak 
augusztus harmadik hetéig, ezután érintve a Rétszilasi-halastavat, a Kis-Balatont, Perlaknál 
(HR) a drávai víztározót, eljutottak a Zágrábtól 23 km-nyire délnyugatra fekvő Crna Mlaka 
település melletti tóig, hogy az október-novembert az Alsómiholjác mellett tavon és a Kopácsi 
réten (HR) töltsék. December elején visszatértek Perlakra, ami 210 km-es északnyugati kitérőt 
jelentett, majd innen december 3-án elindultak az 1200 km-re fekvő, tunéziai Ichkeul-tóhoz, 
az utat leszállás nélkül tették meg, Rómától kissé északra keresztezve Itáliát. Az Ichkeul-tónál 
végig a tó Atlasz-hegység és az Iskul-hegy közötti délnyugati, lapos és sekély part mentén 
maradtak (41. és 42. ábra). December 3-án a nyomkövető jelei arra utaltak, hogy a madarat 
lelőtték és a jeladó egy tanyára került. Kapcsolatba léptünk tunéziai Hichem Azafzaf 
ornitológussal, akinek segítségével és a tuniszi magyar nagykövetség munkatársa Major 
Csanád úr közreműködésével visszaszerezni a jeladót. Mivel ez két év alatt zajlott csak le és 
kisebb javítás szükséges, a jeladót csak a következő évben fogjuk tudni madárra tenni. 
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Név: Zsuzsi 
Státus: inaktív 
Faj: Cygnus olor 

Nyakgyűrű: H09 
Ecotone: NEWD 27 
Kor: 3+ 
Ivar: tojó 
Lábgyűrű: HT259 
Jelölés ideje: 2018.06.20. 
Jelölés helye: Körcsatorna 
Utolsó jel: Ormož (SLO) 
Utolsó jel helye: 2018.09.07. 
Előzmény: nincs 
Újra felhasználás: nincs 

 

Szokatlan módon a jelölést követő harmadik napon elhagyta a Fertőt (és fiókáit) és a szlovén-
horvát Dráva-szakaszon Ormož mellett lévő víztározóra ment (47. ábra). Szeptember 7-ig a 
víztározó szlovén oldalán jobbára a part mellett úszkált, azon belül is egy kb. 1300 m hosszú 
szakaszon. Ekkor megszűntek a továbbított jelek (48. ábra). Október 21-én a nyakgyűrűjét 
leolvasták az Adria északi részén, az Isonzó folyó torkolatában (I), azóta nincsen róla 
információ. 

 

  

47. ábra – Zsuzsi (H09) vonulása a Dráváig 48. ábra – Zsuzsi (H09) telelése  
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Név: Előd 

 
Előd 

Státus: aktív 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: HS 
Ecotone: NEWD 28 
Kor: 2+ 
Ivar: hím 
Lábgyűrű: SP01573 
Jelölés ideje: 2018.06.19. 
Jelölés helye: Rákos-csatorna 
Utolsó jel: 2019.06.09. 
Utolsó jel helye: Rákosi-Fertő 
Előzmény: nincs 
Újra felhasználás: nincs 

Előd (HS) az egyetlen nyári lúd, amelyet Fertőrákoson, a nyugati parton, a Rákos-csatorna 
partján sikerült befogni, vele együtt három fiókáját nyakgyűrűztük. Repülőssé válásukig itt 
maradtak, ezután többször láttuk őket Mekszikópusztán. A nyugati parton fiókát nevelő 
néhány pár területhasználatáról első ízben sikerült adatokat gyűjteni. Júliustól felváltva 
használta a keleti és nyugati parti élőhelyeket (49. ábra), decembertől februárig ellenben 
kizárólag a tótól nyugatra fekvő mezőgazdasági területekre járt ki táplálkozni. Ezek a Sopron 
és környező kisebb települések, valamint jelentősebb erdőtömbök közötti jól körülhatárolható, 
viszonylag zavartalan területek (50. ábra). Márciusban újra költött, szintén a Fertő nyugati 
részén fészkelt, de június elején a balfi nádasban ismeretlen okból elpusztult. A járhatatlan 
helyen veszett jeladót nem tudtuk visszaszerezni.  

 

49. ábra – Előd (HS) területhasználata a Fertőnél 50. ábra – Előd (HS) által használt mezőgazdasági 
területek a Fertő nyugati partja mentén 

 

  



47 
 

 

 

Név: Fertő 

 
Fertő 

Státus: inaktív 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: HK 
Ecotone: NEWD 29 
Kor: 1+ 
Ivar:  
Lábgyűrű: SP01563 
Jelölés ideje: 2018.07.02. 
Jelölés helye: Borsodi-dűlő 
Utolsó jel: 2018.10.23. 
Utolsó jel helye: Fésűs-sarok 
Előzmény: Kojak 
Újra felhasználás: nincs 

Ezt a jeladót júniusban feltettük egy madárra, azonban másnap megtaláltuk a széttépett 
maradványait, pusztulásának oka nem derült ki. A nyomkövetőt néhány nap múlva egy másik 
madárra szereltük fel. Az eszköz alig több mint három hónapig működött, október végén a 
továbbított jelek megszűntek. Az indokolatlanul rövid működés kérdőjeleket vetett fel a gyártó 
által szállított készülékek megbízhatóságával kapcsolatban, mivel a projekt és előzményeinek 
megvalósításának során történt beszerzések alatt a nyomkövető eszközök hasznos működési 
ideje érezhetően csökkent. A Fertő (HK) névre keresztelt madár a működés 16 hete alatt a 
Kisalföld (Fertő és Hanság) valamint a Fertőzug (Seewinkel) vizes élőhelyeit váltogatta, 
érdemi vonulása még meg sem kezdődött (51. ábra). 

 

51. ábra – Fertő (HK) négy hónapos aktivitása 
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Név: András 

 
András 

Státus: elpusztult 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: HL 
Ornitela: 192144 
Kor: 1+ 
Ivar: hím 
Lábgyűrű: SP01590 
Jelölés ideje: 2019.06.05. 
Jelölés helye: Borsodi-dűlő 
Utolsó jel: 2020.06.20. 
Utolsó jel helye: Bozi-Fertő 
Előzmény: nincs 
Újra felhasználás: Sebestyén 

Ornitela gyártmányú jeladót kapott adult nyári lúd. Jelölését követően a Fertő délkeleti részén 
tartózkodott, röpképességének visszatérte után augusztusban átrepült a Nyirkai-Hanyba. 
Október közepén két hetet a Kis-Balatonon töltött, onnan a Nyirkai-Hanyba tért vissza. Egy 
bő héttel később, november 2-án innen a Fertőre távozott. A nádasban és a mekszikópusztai 
Borsodi-dűlőben egyaránt sokat időzött, az öblözetek nyílt vizét elkerülte. Táplálkozó területei 
nyár végén a Sarród-Fertőújlak-Hegykő háromszögben lévő tarlók, télen a Nagycenk-
Sopronkövesd közötti terület voltak (52. és 53. ábrák). Nem költött, tavasszal elsősorban a 
mekszikópusztai elárasztásokon és a Fertőzugban időzött. 

  

52. ábra – András (HL) mozgása 53. ábra – András aktivitása a vizsgálati területen 

 

 

  



49 
 

 

Név: Lujza 

 
Lujza 

Státus: aktív 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: HM 
Ornitela: 192143 
Kor: 1+ 
Ivar:  
Lábgyűrű: SP01410 
Jelölés ideje: 2019.06.07. 
Jelölés helye: Ürgedomb 
Előzmény: nincs 
Újra felhasználás: nincs 

Lujza mozgásmintázata nagyon hasonlóan alakult Andráséhoz, annak ellenére, hogy nem egy 
csapatba tartoztak és csak az eltelt idő egy részben voltak azonos időben ugyanazon a 
helyen. Lujza a Fertő környékét augusztus 11-én hagyta el, aznap megjelent az Osli-Hany 
elárasztásán (András ott soha nem járt) de még aznap továbbment a Nyirkai-Hanyba, ahol 
szeptember 3-ig maradt, majd visszatért a Fertőre. Október 16-tól egy hónapot a Kis-
Balatonon töltött, ahol a II. ütem volt az éjszakázó helye. Az év hátralevő részét ismét a 
Fertőnél töltötte, aktivitása hasonlóan alakult az András nevű madáréhoz, de a keleti oldalra 
korlátozódott. Januárban a Nyirkai-Hanyba ment, majd a Fertőn volt. Jelei alapján 
valószínűleg észkelésbe kezdett, de az ismeretlen okból meghiúsult (54. és 55. ábrák). 

  

54. ábra – Lujza (HM) mozgása 55. ábra – Lujza aktivitása a vizsgálati területen 
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Név: László 

 

László 

Státus: aktív 
Faj: Anser anser 

Nyakgyűrű: HN 
Ornitela: 192145 
Kor: 1+ 
Ivar:  
Lábgyűrű: SP01409 
Jelölés ideje: 2019.06.07. 
Jelölés helye: Ürgedomb 
Előzmény: nincs 
Újra felhasználás: nincs 

László a nyár egy részét a Fertő keleti oldalán töltötte, beleértve a Fertőzugot, illetve felkereste 
a hansági elárasztásokat (Osli-Hany, Nyirkai-Hany). Az év hátralevő hónapjaiban többször is 
felkereste a Mocsa környéki tavakat és táplálkozó helyeket, július közepétől augusztus 
közepéig illetve októbertől januárig hosszan időzött ott, a köztes időszakokban a Fertőn és a 
Nyirkai-Hanyban tartózkodott. Január végétől egy hónapot egy Dunaszerdahely (SK) melletti 
halastavon és egy Szenc (SK) melletti kavicsbánya tavon töltött (56. és 57. ábrák). 2020-ban 
nem költött és a jeleinek eloszlása alapján fészket sem épített. 

  

56. ábra – László (HN) mozgása 57. ábra – László aktivitása a vizsgálati területen 
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58. ábra – A vizsgálati területen jeladózott nyári ludak mozgásmintázata 

Ha együtt ábrázoljuk a projekt keretében jeladóval ellátott nyári ludak mozgását (58. ábra), 
akkor azok működési időszakában az egyedek túlnyomórészt a Kárpát-medencén belül 
elhelyezkedő vizes élőhelyeket használták. Mindössze három egyed vonult ennél távolabbra, 
ebből kettő eljutott Észak-Afrikába. A hosszabb időtávon használt jelölőgyűrűk alkalmazása 
során összegyűlt adatok alapján okkal feltételezhető, hogy jelentős, főleg tartós lehűléssel 
járó hideg teleken ennél jóval nagyobb arányban keresnének fel távolabbi telelőhelyeket 
madaraink. A GPS/GSM jeladók mindössze néhány éve váltak elérhetővé a kutatók számára, 
azonban az első terepi tapasztalatok arra mutatnak rá, hogy korábban elképzelhetetlen 
pontosságú és részletességű információk gyűjthetők vele a cél-fajok megjelölt egyedeinek 
mozgásairól. 

3.4. Vadludak mezőgazdasági területhasználata 

Magyarország közismerten jellemzően élelmiszeripari alapanyagokat termelő agrár-ország. 
Legfontosabb termesztett haszonnövények a kalászos gabonafélék (elsősorban őszi búza), a 
kukorica, növényolajipari nyersanyagok (napraforgó, repce), valamint pillangós 
takarmánynövények, főként lucerna. A Kisalföld termőhelyi viszonyai miatt ebben a 
tekintetben többé-kevésbé átlagosnak tekinthető. 

Az elmúlt 30 évben a takarmány- és kenyérgabona-félék, valamint a kukorica termőterülete 
alig változott, de a többi fontosabb termény közül a napraforgó és a repce – különösen az 
utóbbi – jelentősen nőtt. Magyarázata lehet ennek a bio-üzemanyag termesztése 
nemzetgazdasági jelentőségének növekedése (59. ábra). Az utóbbi évtizedben jelent meg a 
termesztett növények között a szója, amelynek vetésterülete várhatóan tovább fog növekedni 
a jövőben. 

Az uniós cukorreform bevezetése és a termelési kvótáról történő lemondás következtében 
2004-től jelentősen zsugorodott a cukorrépa területe. A folyamatot 2008-ban felgyorsította a 
Petőházi Cukorgyár bezárása, ezzel ugyanis megszűnt a répa feldolgozása a Nyugat-
Dunántúlon (FONT & JÓZSA 2011). 
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59. ábra – Egyes mezőgazdasági haszonnövények vetésterületének változása Magyarországon 

2010-ben ezer hektár felett már csak Győr-Moson-Sopron megyében foglakoztak vele, és pl. 
Zala megyében 2008-tól nem vetettek cukorrépát (KSH, 2010; 2020). A lucernatermesztés 
visszaszorulását a haszonállattartás, ezen belül is a szarvasmarha és juh állományának 
jelentős csökkenése okozhatta. 

3.4.1. Mezőgazdasági haszonnövények lehetséges kárformái 

A vadludak növényevők, természetes táplálékukat az alacsony növésű vízparti növények 
elsősorban a fűfélék rostos levelei és szára, valamint ezek magvai jelentik. A mezőgazdasági 
növények termesztésének elterjedését követően – vélhetően évezredek óta – valamennyi 
vadlúd-faj egyedei szívesen táplálkoznak ezekben a kultúrákban, ami a kezdetektől együtt járt 
vadászatukkal és riasztásukkal, mivel a mezőgazdálkodók vélelme szerint károkat okoznak, 
ami tapasztalataink szerint gyakran alaptalan vagy eltúlzott. A mezőgazdasági 
haszonnövények fogyasztása és következményei két csoportba oszthatók (káresemények 
csak a második esetben léphetnek fel, azonban kevés az olyan megbízhatóan dokumentált 
eset, ahol a vadludak táplálkozása egyértelműen okozója a termésmennyiség 
csökkenésének). 

3.4.1.1. A betakarítást követően fellépő szemveszteség hasznosítása 

A gabonafélék és a kukorica betakarítása során olykor jelentős mértékű lehet az érett szemek 
elhullatása, amelynek oka lehet többek között a túl későn végzett aratás, a kombájn 
valamilyen műszaki/beállítási problémája, vagy a kombájn túl nagy haladási sebessége a 
betakarítás során. Búzánál a veszteség elérheti a 3 %-ot, ami a Fertő vidékén jellemző 
hektáronkénti 40-60 mázsa termés esetén 120-180 kg/ha mag. Kukoricánál a veszteség akár 
4 % is lehet, ami 70-100 mázsás hektáronkénti termésnél 280-400 kg mag lehet hektáronként 
(60. ábra). Könnyen belátható, hogy ez nagy vonzerő a madarak számára, még akkor is, ha 
ezen a táplálékon valamennyi nagyvad faj egyedei mellett számos vadmadárral is osztozniuk 
kell. Jelentősebbek pl. a daru (Grus grus), a tőkés réce (Anas platyrhynchos), a csörgő réce 
(Anas crecca), a fácán (Phasianus colchicus), a vetési varjú (Corvus frugilegus), a csóka 
(Corvus monedula), a dolmányos varjú (Corvus cornix), a balkáni gerle (Streptopelia 
decaocto), a vadgerle (Streptopelia turtur), az örvös galamb (Columba palumbus), a mezei 
veréb (Passer montanus). 
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60. ábra – Betakarítási veszteség gabonaféléknél és kukoricánál (Szendrő, 2003) 

3.4.1.2. Csírázást követően fejlődésnek induló növények legelése 

Az elterjedten termesztett haszonnövények közül ez a gabonaféléket és a repcét érinti. A nagy 
területen termesztett napraforgót a ludak egyáltalán nem fogyasztják, a kukorica esetében 
sem tudunk ilyenről. Kései vetése miatt mindkét növény csírázásakor a nagy telelő 
vadlúdcsapatok már elhagyták a Kárpát-medencét, a nyári ludak pedig ekkor már a 
fészkelőhelyen tartózkodnak a nádasban. Az egyes években változó létszámú, nem költő 
madarakból összeálló nyári lúd csapatok a vizes élőhelyek környékén kijárhatnak a 
mezőgazdasági táblákra, de a kukoricavetéseket ezek is elkerülik. 

A táplálkozó hely kiválasztásában a veteményen és annak fejlődési állapotán kívül több 
tényező szerepet játszik. Riasztó pl. a mezőgazdasági munkát végző gépek és emberek 
mozgása és az általuk gerjesztett zaj, a vadászat, a látást korlátozó mezővédő erdősávok és 
vonzóak pl. nagy egybefüggő tábla, belvíz foltok. Az országhatár közelsége miatt gyakori, 
hogy a miénknél sokkal kisebb jellemző parcellaméret (sok tulajdonos több, egymástól 
független zavaró tevékenysége) miatt a vadludak inkább a magyar oldalra járnak táplálkozni 
(61. ábra). A nagy belvizek környékén egyszerű taposási kár is jelentkezhet, akár olyan 
veteményben is, amelyet a ludak nem fogyasztanak. 

 
61. ábra – Különbségek a jellemző parcellaméretben magyar (bal: Mekszikópuszta) és osztrák (jobb, 

Pomogy) területen 

Kukorica: a nagyüzemi körülmények között termesztett kukorica a vadlúd-félék 
legjelentősebb őszi-téli tápláléka (STERBETZ, 1979). A lábon álló növényen található 
csövekhez a ludak nem férnek hozzá a sűrűn álló szárak és a növény magassága miatt, 
továbbá mivel a madár nem lát ki nem érzi magát biztonságban. Belvizes táblák kiritkult 
alacsony növésű részein ritkán előfordulhat, hogy a madarak egy része megpróbálja kibontani 
a csöveket, ez egyáltalán nem jellemző. A betakarítás során jelentős szemveszteség 
keletkezik (szétszóródott magvak, töredék sőt egész csövek), ami a tarlók beszántásáig, 
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gyakran még az után is erősen vonzza a vadludakat (62. ábra). 2017-ben a nyári aszályos 
időjárás miatt kiemelkedően magas volt a betakarítási veszteség, a csövek aratáskor letörtek 
mielőtt a kombájn felszedhette volna azokat, illetve a kiszáradt szemeket a gép nem tudta 
lemorzsolni a torzsáról és a többé-kevésbé ép csöveket a szárral együtt szórta ki a tarlóra.  

Általános, hogy a ludak még akkor is rájárnak, a learatott parcellákra, amikor az utána vetett 
gabona kisarjad. Ilyenkor – bár a vetést is csipkedik – jól láthatóan a talaj felső rétegéből 
csipegetik fel a magvakat. A kukoricában a vadludak nem képesek kárt tenni. Késői vetése 
miatt csak a nyári lúd jöhetne számításba, mint potenciális kártevő, de még a csíranövényeket 
sem eszi. Az összes kukorica vetésre járó vadludakról szóló bejelentésről bebizonyosodott, 
hogy a sorok közt kihajtó egy- és kétszikű gyomokat csipkedték. 

  
62. ábra – Betakarítási veszteség kukoricában 

Gabonafélék (búza, rozs, tritikálé, árpa, zab): a sarjadó gabonavetés olyan a vadludak 
számára, mint egy dús, zsenge füvű gyep. Az első levélkék megjelenésétől késő tavaszig 
rájárhatnak. A legtöbb kárbejelentés gabonafélék vetésterületéről származik. Az tudható, 
hogy önmagában a levelek lecsipkedéséből általában kár nem keletkezik. WALTERNÉ (1989, 
2003) kísérleteiben a szimulált rágáskár után a terméseredmény esetek mintegy felében nőtt. 
A hagyományos paraszti gazdálkodásban helyenként szokás volt a vetést tavasszal juhokkal 
meglegeltetni, mivel ilyenkor a növény „bokrosodott”, azaz több szálon több kalászt érlelt. A 
gabonavetések vadludak általi legelésének valószínűségét megnöveli, ha előzőleg kukorica 
volt a vetemény, illetve ha a szóban forgó táblában, vagy a közelben belvíz – vagy más nyílt 
víz – van. A károkra vonatkozó panaszokban a kelésben lévő szemek kihúzogatása és a 
felázott talajon bekövetkező taposási kár szerepel időnként, de ezzel számottevő 
kiterjedésben eddig nem találkoztunk. Gabonafélékben jellemzően a jelentősebb 
fészkelőhelyek közvetlen szomszédságában lévő árpaföldeken keletkezik kár, mert a levelek 
lecsipkedése után a még éretlen kalászokat is lelegelik. Ez a kárkép lokálisan elérheti a 100 
%-ot is. Ilyen kártétellel eddig szinte kizárólag a Fertő nádszegélyével határos táblákon (63. 
és 64. ábra) – egy-két esetben tartósan belvizes árpaföldeken – tapasztaltunk (65. ábra). 
GYÜRE ÉS TÁRSAI (2003) vizsgálatai alapján a Hortobágyon a gabonavetések jelentősége igen 
magas a vadludak táplálkozásában. 
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63. ábra – Nagy lilikek rágása gabonavetésen piros: 
legelt terület; fekete: vadlúd csapat (~1500 pd) 

64. ábra – Károk árpában, belvízfolt mellett 
2011. július 13. 

Betakarítás után a gabona – elsősorban búza – tarlókon a nyár közepén a tarlóhántásig 
szívesen táplálkoznak a vadludak. Nem csak az elhullatott szemeket szedik fel, hanem az 
esős időjárás esetén ebből csírázó növénykéket és a felverődő gyomokat is. 

  
65. ábra – Vadludak által lerágott árpakalászok (összahasonlításul: ép kalász) június elején 

Repce: a repce jelentősége a vadludak téli táplálékában az utóbbi 10-15 évben megnőtt a 
vetésterület jelentős növekedésével. Különösen fontos tápláléknöveny a repce hóborítás 
idején, amikor nagy, húsos levelei a hó alól legkönnyebben hozzáférhető táplálékot adják. A 
repce pusztán nagy biomasszájával általában valószínűtlenné teszi a kimutatható kártétel 
bekövetkeztét, de erre is volt már példa a Nyirkai-Hany térségében, szélsőséges – havas, 
szeles hófúvásos – időjárás mellett, amikor az utak járhatatlansága miatt előfordulhatott, hogy 
egy sok ezres nagy lilik csapat hetekig egy helyre járt táplálkozni, ahol 100 %-os kártétel 
következett be. Ekkor a növények föld feletti részét teljes egészében elfogyasztották. 

Lucerna, herefélék: a pillangós virágú takarmánynövények vetésterülete a repcével 
ellentétben, erősen lecsökkent, párhuzamosan a haszonállattartás csökkenésével. Emiatt az 
utóbbi 10-15 évben alig játszik szerepet a vadludak táplálkozásában, de ez megváltozhat, ha 
az agrártámogatási rendszer és/vagy a piaci kereslet változása következtében növekedésnek 
indulna az állatlétszám. Sajnos a takarmánynövények iránti kereslet alacsony szintje és az 
agrárkörnyezetvédelmi támogatások kiírása közötti ellentmondások miatt nem 
érvényesülhettek a kármegelőzési célok a Hansági MTÉT területen – mivel az életszerűtlen 
pályázati feltételek miatt senki nem választotta azt (PELLINGER & BURDA, 2012). 

Egyéb mezőgazdasági haszonnövények: a korábban nagy területeken termesztett és a 
Kisalföld nagy részének termőhelyi adottságainak kiválóan megfelelő cukorrépa teszesztése 
gyakorlatilag megszűnt. A repcéhez hasonlóan megnövekedett vetésterületű napraforgót a 
vadludak nem fogyasztják. A fiatal növénykék is durván szőrösek és hamar ki is nőnek a 
vadludak szájából, a betakarítás után általában hamar be is szántott tarlókon maradt szemek 
iránt nem mutatnak érdeklődést. A mézelő növényként időnként sok helyütt vetett facélia és 
újabban szórványosan termesztett takarmánytök ugyancsak közömbös a libák számára. 
Jelentős azonban az ugar és parlagok jelentősége. A tarlókhoz hasonlóan tavasszal és nyár 
derekán kifejezetten a gyomokat legelik. Hasonló célból megjelenhetnek napraforgó és 
kukorica vetés előtt (és közvetlenül utána, amikor a növénykék csak néhány cm magasak), 
akkor is a csírázó gyomokat csipkedik le. 
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3.4.1.3. Táplálkozó csapatok felmérése mezőgazdasági területeken 

A kihúzó csapatokat követve fellelhetőek a táplálkozó vadlúdcsapatok, ahol azonosítható és 
rögzíthető a konkrét földrészlet, az ott táplálkozó madarak mennyisége fajonként és az 
aktuális táplálék, azaz többnyire a vetemény. Ehhez azonban mindenképpen professzionális 
terepjáró szükséges (a vizsgálat során többnyire Land Rover Defenderrel közlekedtünk), 
azonban a téli hónapokban bármikor kialakulhatnak olyan útviszonyok (sár, hófúvás, 
jegesedés), amikor a közlekedés lehetősége a táplálkozási terület egy részén vagy egészén 
a rossz útviszonyok miatt megszűnik. Ezen kívül az éjszakázóhelytől távolodva az érintett 
terület nagysága négyzetesen nő, ezáltal 4-5 km-en túl már szinte áttekinthetetlenné válik. 
Némileg árnyalja a képet, hogy évtizedes tapasztalatok szerint a vadludak bizonyos 
területeket évről-évre preferálnak, illetve maguktól csak akkor váltanak táplálkozóhelyet, ha 
az már kimerült. A mezőgazdasági gépek mozgása és a vadászati aktivitás viszont előre nem 
jelezhetően változó eloszlású zavarást jelent a vizsgálati területen, ami komplikálja a 
felmérést. 

A terepi adatrögzítésre ma már igen fejlett navigációs és térinformatikai eszközök elérhetőek 
újabban már mobiltelefonra is (PELLINGER & TAKÁCS, 2012b). A felmérések során Trimble 
Nomad PDA-GPS-t használtunk ArcPad 8.0 szoftverrel. 

A Nyirkai-Hany kiterjedt vízfelülete és az általa vonzott vadlúd-állományok miatt a Kisalföldön 
át vezető vonulási útvonal a korábbihoz képest több szálra bomlott és az így eltérített vonulási 
irány miatt a korábban nem használt tóközi tavakon is több-kevesebb rendszerességgel 
megjelentek a vadlúd-csapatok. Miközben a Fertőnél az átvonulók mennyisége hosszú évek 
óta nem változott a Kisalföld egészét tekintve növekedés tapasztalható. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egyes fajok mennyiségi viszonyaiban nem voltak 
lényeges változások. A nyári lúd fészkelő állománya a Kárpát-medence vizes élőhelyeinél és 
az ezzel szervesen összefüggő szlovákiai, cseh, morva és kelet-német populációké egyaránt 
nő, így a növekedés főként vagy kizárólag a helyi állomány növekedését tükrözi. 

A nagy lilik állománya szintén megnőtt (különösen a 2000 előtti évek 2-3 ezer példányos 
maximális egyedszámához képest), azonban ezt a változást szinte bizonyosan elsősorban 
vonulási útvonal váltásnak köszönhetjük, ami időről-időre bekövetkezik (FARAGÓ & PELLINGER, 
2016). Magát a váltást nem tudtuk nyomon követni, mert az említett jelölési technikák csak az 
elmúlt 10 évben terjedtek el és idehaza csak igen korlátozott lehetőségek vannak a madarak 
befogására. 

Ezzel ellentétben az átvonuló vetési lúd állománya a korábbi töredékére zuhant vissza, ennek 
pontos okait nem ismerjük. Korábban a faj „dunántúli liba” volt, a Fertőn, de más vizes 
élőhelyeken Pl. a Tatai Öreg-tónál domináns faj volt, mára két nagyságrenddel kisebb 
számban (50-60 ezres maximumtól néhány százas maximális egyedszám) jelentkezik. 

3.4.2. Vadludak mezőgazdasági területhasználata 

A Fertő magyarországi részét tekintve a tómedertől nyugatra és délnyugatra a vadludak 
táplálkozására alkalmatlan, dombvidéki, nagyrészt erdővel borított területek találhatók. A több 
évtizedre visszanyúló vizuális megfigyelések – pontosabban azok hiánya – is azt igazolják, 
hogy Sopron irányába nincsen rendszeres kihúzás, annak ellenére, hogy a várost övező 
erdőkön túl, Burgenland területén jelentős kiterjedésű szántóföldek vannak. A szomszédos 
Ausztriában DICK (1985) vizsgálta a nyári ludak élőhely-használatát, de elsősorban a fertőzug-
béli szikes gyepek tekintetében. A szántókról gyűjtött adatok esetében nem világos adatai 
reprezentativitásának mértéke. Ezzel a problémával jelen vizsgálat során is szembekerültünk, 
mivel a nagy területen szétszóródó vadlúdcsapatok meglelésének esélye nem egyenlő, egyes 
területek könnyebben megközelíthetőek, mások kevésbé. A GPS pozíciókat továbbító 
nyomkövetők adatait a terepen észlelt csapatok eloszlásának összehasonlítása most 
lehetőséget nyújtott az utóbbi módszer ellenőrzésére. Megállapítható, hogy két különböző 
módszerrel gyűjtött adatállományok jó egyezést mutatnak. A 66. ábra 
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66. ábra – Jeladós nyári ludak területhasználata 

a Fertőnél  
67. ábra – Terepi felmérések során talált 

vadlúdcsapatok eloszlása a Fertőnél  

A vadludak által rendszeresen használt mezőgazdasági területek éjszakázó helyektől mért 
távolsága 12 km-en belül marad, ha ezt a távolságot a nádszegélytől (a mezőgazdasági terület 
és egyben a vadászattal érintett terület határától) számítjuk, akkor 5-8 km-nél nem több. 
FARAGÓ (1994) a mintegy 20 évvel korábbi vizsgálatai során ennek még a többszörösét találta, 
azonban akkor még a vadlúd csapatok domináns faja a vetési lúd volt és a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park jelenlegi területén – a pihenő és éjszakázó helyeken – rendszeres vízivad 
vadászat folyt. Az elmúlt három évből a jeladós madarak pozíciói és a terepen vizuálisan 
észlelt csapatok GIS adatbázisban rögzített előfordulásai egy ÉK-DNy tengely mentén 
kirajzolódó, jól körülhatárolható területre koncentrálódnak.  

A mezőgazdasági területeken 2011-2016 közötti időszakban gyűjtött 525 észlelés adataiból 
(2. táblázat) megállapítható, hogy mind a megfigyelések számát (47,8 %), mind az összesített 
egyedszámok (39,0 %) tekintetében a kukoricatarló a legjelentősebb szántóterület. Az észlelt 
maximális csapatnagyságok tekintetében a repce szerepe kifejezett, ennek oka abban rejlik, 
hogy a repcét később kezdik látogatni (jellemzően karácsony táján), amikor kukoricatarlók 
már rendszerint beszántásra kerülnek és a tél közepi időszakban leggyakoribb hóborítás 
esetén a repce húsos leveleihez a legkönnyebb hozzájutni. 

  esetszám maximum (pd) átlag (pd) összes (pd) 
kukoricatarló 251 12600 2237 561376 
gabonavetés 158 26010 2731 431560 
repce 110 30000 3800 418050 
parlag 6 8600 4658 27950 

68. ábra 
 
 

3.4.3. Bütykös hattyúk (Cygnus olor) és énekes hattyúk (C. cygnus) 
mezőgazdasági területhasználata 

Első ízben 2009-ben figyeltünk meg repcén táplálkozó bütykös hattyú csapatot 
Tőzeggyármajor közelében. Korábban a Kárpát-medencében mint mezőgazdasági 
területeken tömegesen táplálkozó madárfaj nem volt ismert. Ez a viselkedés egyre 
elterjedtebb nem csupán a Kisalföldön, hanem mostanra az egész országban, jellemzően a 
Dunántúlon. 2018-ban már több gazdálkodó kért és kapott a hatóságtól riasztási és gyérítési 
engedélyt, vagyis a jelenség felkeltette a földművelők figyelmét is. A gazdaságilag 
értelmezhető kár bekövetkeztére eddig nem találtunk precedenst, de a jövőben nem zárható 
ilyen esemény. 

Vizsgálataink során szisztematikusan kerestük a szántókon telelő csapatokat, elsősorban 
Győr-Moson-Sopron megyében. Az elmúlt 10 év során szerzett tapasztalataink arra engednek 
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következtetni, hogy az ilyen gyülekezések ott alakulnak ki, ahol a hattyúk biztonságos 
éjszakázó helyet találnak és ettől jellemzően néhány száz méteres távolságon belül 
viszonylagos zavartalanságot élvező táplálkozó hely áll rendelkezésükre.  

A Tőzeggyármajor közelében található telelőhelyet jellemzően 2-3 naponta kerestük fel a 
madarak a táplálkozásra aktuálisan kiválasztott földrészlet beazonosítása, a madarak 
számlálása és jelölt egyedek beazonosítása céljából. Tapasztalataink szerint a telelő 
csapatok kialakulása biztonságos éjszakázó helyekhez kötődik, amelyeket az idősebb, 
korábban ott telelő madarak ismernek, azokat ismételten felkeresik és ez más egyedeket is 
odavonz. A korábbi évek tapasztalatai alapján kijelenthetjük, hogy döntően a repce vetéseket 
preferálják, ezek aktuális eloszlása alapján választják ki mindenkor az aktuális, rendszerint 
tartósan használt táplálkozó területet. A három vizsgált telelési időszak a 69. ábra alakult. 

 2017/18 2018/19 2019/20 

első nap december 8. december 28. november 20. 

utolsó nap április 13. február 20. április 24. 

maximális egyedszám 135 pd 220 pd 161 pd 

érintett földrészletek száma 5 2 4 

repce (i/n) igen igen igen 

vetés (i/n) nem nem igen 

éjszakázóhely átlagos távolsága 512 m 685 m 925 m 

69. ábra - A telelési időszakok jellemzői 

A vizes élőhelyeken hínárfélékkel és más vízinövényekkel táplálkozó bütykös hattyúk 
gyülekezése mezőgazdasági területeken általában december elején kezdődik meg. Ma még 
kevés adattal rendelkezünk arról, hogy milyen környezeti tényező váltja ki ezt a viselkedést, 
de a jelentősebb tél eleji lehűlések bekövetkeztével várható az első madarak megjelenése a 
szántóföldeken, ezt követően a csapatok létszáma folyamatosan gyarapodik. A 2018/19-es 
telet megelőzően szinte kizárólag repce keléseken figyeltünk meg hattyúkat, bár 
alkalomszerűen vetéseken is előfordult már ilyen. A sík, mezőgazdaságilag művelt Kisalföldön 
sokfelé találnak szinte zavartalan éjszakázó helyet és a téli időszakban emberi zavarás ritkán 
fordul elő. Hazánk klímája és a gazdaságosan termeszthető növények választéka olyan 
vetésszerkezetet eredményez, amelyben akár véletlenszerűen kiválasztott éjszakázóhely 
(álló- vagy folyóvíz) környezetében megtalálható a repce, mint legkedveltebb táplálékuk. Ez 
azt jelenti, hogy többnyire 1 km-es körzeten belül maradnak. 

  

70. ábra - A tőzeggyármajori telelő bütykös hattyú 
csapat egyedszámának változása  

2017/2018 telén 

71. ábra - A tőzeggyármajori telelő bütykös hattyú 
csapat táplálkozó és éjszakázó helyei  

2017/2018 telén (sárga: repce) 
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A 2017/18-as és 2018/19-es telelési időszakban mezőgazdasági területen kizárólag repcét 
fogyasztottak, ez egybevág a korábbi tapasztalatokkal is (71. és 73. ábra). Decemberben már 
a növény tőlevélrózsája olyan dús, hogy napközben gyalogolniuk szinte nem is kell, egy 
helyben állva, vagy ülve hosszú nyakukkal annyi növényt elérnek, hogy hosszú percekig nem 
kell odébb lépniük. A folyamatos táplálkozást napi 1-2 alkalommal ivással szakítják meg, 
ehhez egyesével vagy kisebb csapatokban repülnek a vízhez. 

  

72. ábra - A tőzeggyármajori telelő bütykös hattyú 
csapat egyedszámának változása 2018/2019 telén 

73. ábra - A tőzeggyármajori telelő bütykös hattyú 
csapat táplálkozó és éjszakázó helyei  

2018/2019 telén (sárga: repce) 

A 2019/2000-es télen a repce mellett gabonavetésen (tritikálé) is megjelentek (75. ábra), 
esetenként váltogatták a két táplálékféleséget. A korábbi évekhez képest igen hosszú, 156 
napos telelési időszakban a csapat többször is éjszakázó és táplálkozó helyet váltott. Először 
a Hansági-főcsatornára, majd egy működő kavicsbányába, végül a mekszikópusztai Borsodi-
dűlőbe húztak be esténként. A repceföldet virágzáskor hagyták el végleg, ekkor a növényzet 
magassága és sűrűsége a mozgásukat akadályozta. 

A csapat nagysága telelés során folyamatosan változott (70. 72. és 74. ábra). A csapat 
elhagyását, újabb egyedek csatlakozását a korábbi évekhez hasonlóan a jelölt példányok 
ismételt megfigyelésével végeztük. Természetesen a telelő példányok túlnyomó többsége 
jelöletlen, azonban az utóbbi években intenzív gyűrűző munkát végeztünk a Fertőn és más 
jelentősebb fészkelő helyek költőpárjait, ezek szaporulatát, télen pedig a vizeken összegyűlő 
hattyúkat fogtuk be és gyűrűztük meg. Arra törekedtünk, hogy a biztosan költő madarakat és 
az ivarérett telelő példányokat nyakgyűrűvel, a fiatal egyedeket színes lábgyűrűvel lássuk el. 
Az utolsó két évben emiatt látványosan megemelkedett az egyedileg azonosítható madarak 
száma és csapaton belüli aránya. A saját jelölésű madarakon kívül minden másutt 
meggyűrűzött példányt is azonosítottuk. A nyakgyűrűs példányok leolvasási aránya 
gyakorlatilag 100%, mivel akár több száz m-ről is biztosan leolvasható a feliratuk. A csupán 
hagyományos fém lábgyűrűnek nem csak a leolvasása nehéz, sokszor nem is látható a 
madarak gyűrűs lába az egyre magasabb repcében. A színes lábgyűrűk azonosításának 
eredményessége rosszabb a nyakgyűrűénél, de sokkal jobb a fém jelölőgyűrűénél. Mivel sok 
helyütt akár tömegesen fogják be a be nem fagyó vizeknél gyülekező hattyúkat, ezért sok 
köztük a téli gyűrűzés, ezekről általában nem megállapítható a származási helyük, ezeket az 
áttekintő táblázatban együtt szerepeltetjük a többi egyeddel. 

Az intenzív jelölés eredményeképpen már sokkal több egyed területhasználati viselkedését, 
helyi elmozdulásait és telelőhely váltásait tudjuk nyomon követni és az egyedileg jelölt 
madarak aránya a jövőben reményeink szerint tovább nő majd a folyamatosan zajló 
gyűrűzések következtében, amit intenzív visszakereséssel párosítunk amint eddig is. A 
jelölések emellett más vizes élőhelyekre távozó madarakról is szolgáltatnak információkat. 
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74. ábra - A tőzeggyármajori telelő bütykös hattyú 
csapat egyedszámának változása 2019/2020 telén 

75. ábra - A tőzeggyármajori telelő bütykös hattyú 
csapat táplálkozó és éjszakázó helyei  

2019/2020 telén (sárga: repce; narancs: gabona) 

Az elmúlt 4 telelés során a csapatban 49 jelölt egyedet azonosítottunk: 11 nyakgyűrűs (75. és 
76. ábra) példányt (22,4%), 21 színes lábgyűrűs egyedet (42,9%), 16 fém lábgyűrűst (32,7%) 
továbbá egy jeladós madarat. Utóbbi mozgásairól sokkal pontosabb képet lehet kialakítani a 
GPS jelek alapján. Összevetve a terepi megfigyelésekkel kiderült, hogy az első vizuális 
észlelés előtt 3 nappal már megjelent a csapatban, ám eleinte csak rövid időt töltött benne, 
így nem került szem elé a 30-60 perces napi megfigyelések alkalmával. Az ismételt és minden 
jelölt egyed azonosítására törekvő felmérések során is kiderült, hogy előfordulhat a színes 
gyűrű elvesztése, ami erősen csökkenti az újabb azonosításokat, mivel a fém gyűrű leolvasási 
esélyei rosszabbak. 

 

  

75. ábra - Bütykös hattyú jelölése nyakgyűrűvel 
(5YK0) 

76. ábra - Repcét fogyasztó nyakgyűrűs bütykös 
hattyú (5MU1) 

A jelölt madarak megfigyelésével következtethetünk az egyedek helyhűségére. A korábbi 
években azonosított madarak közül több is ismételten ebben a csapatban telelt (78. ábra). 
Hosszabb időtávon lesznek releváns eredmények, de már most is ismert olyan madár (1JK4), 
amely a vizsgált négy szezon közül hármat itt töltött Tőzeggyármajornál. A 2018/19-es 
szezonban is azonosították, ekkor a Kis-Balaton mellett Kápolnapusztánál telet ki egy hasonló 
méret csapatban, szintén repcetáblán. 

Bár évről-évre kialakulnak új telelőhelyek (jellemzően kavicsbánya tavak környékén), a 
legtöbb ilyen megtalált telelő hely stabilizálódik, azaz éveken át összegyűlnek a hattyúk 
ezeken a helyeken a téli hónapokban. Mivel a jelenség alig egy évtizede kezdődött kevés 
konkrét adattal támaszthatók alá a feltételezések, mi szerint az egyedek ismételten felkeresik 
ezeket a helyeket, illetve ezzel párhuzamosan egy részük időlegesen vagy véglegesen más 
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csapatokba dezertálnak. Már van rá adat, hogy egy nyakgyűrűvel megjelölt bütykös hattyú 
(5YK4) egy telelési időszakon belül három, egymástól 25-50 km távolságban lévő különböző 
csapatban is megjelent (Tőzeggyármajor, Darnózseli, Bősárkány). 

 

 
77. ábra - Jelölt bütykös hattyúk területhasználatának időbeli változása a tőzeggyármajori 

telelőhelyen a 2018/19-es télen 
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  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Telelés 
H10 / 1MT5 GPS/GSM nyomkövető    8 1 

0JK8 nyakgyűrű (sárga)   2  1 
0YK1 nyakgyűrű (sárga)    11 1 
1JK4 nyakgyűrű (sárga) 22 31  64 3 
1MU5 nyakgyűrű (sárga)   3  1 
1MU9 nyakgyűrű (sárga)   10 14 2 
2JK4 nyakgyűrű (sárga) 1    1 
5MU1 nyakgyűrű (sárga)   4 50 2 
5YK1 nyakgyűrű (sárga)    37 1 
5YK4 nyakgyűrű (sárga)    2 1 
5YK8 nyakgyűrű (sárga)    40 1 
9JK8 nyakgyűrű (sárga)   10  1 
0MJ8 lábgyűrű (sárga)    5 1 
1YE8 lábgyűrű (sárga)    1 1 
2MP3 lábgyűrű (sárga)   13 17 2 
2MT7 lábgyűrű (sárga)    5 1 
3JT5 lábgyűrű (sárga) 7    1 
4MT1 lábgyűrű (sárga)   11  1 
5JM1 lábgyűrű (sárga) 9    1 
5KH3 lábgyűrű (sárga)   2  1 
5MC2 lábgyűrű (sárga) 10    1 
5MT7 lábgyűrű (sárga)    14 1 
6KE4 lábgyűrű (sárga)    21 1 
6YJ2 lábgyűrű (sárga)    19 1 
6YJ4 lábgyűrű (sárga)    23 1 
7YJ2 lábgyűrű (sárga)    32 1 
85CC lábgyűrű (sárga)    22 1 
8JU5 lábgyűrű (sárga)    2 1 
8YJ0 lábgyűrű (sárga)    4 1 
9YJ0 lábgyűrű (sárga)    9 1 
APK lábgyűrű (piros)  3  2 2 
BLU lábgyűrű (piros)    7 1 
BLV lábgyűrű (piros)    15 1 

A2291 lábgyűrű (fém) 3 4   2 
A4053 lábgyűrű (fém) 6    1 

AA1476 lábgyűrű (fém) 5    1 
AC7434 lábgyűrű (fém) 1    1 
AC7950 lábgyűrű (fém) 7    1 
AH0417 lábgyűrű (fém)    3 1 
AH3580 lábgyűrű (fém)  1   1 
AH4545 lábgyűrű (fém) 1    1 
AH5693 lábgyűrű (fém)   5  1 
HL051 lábgyűrű (fém)   3  1 
HL579 lábgyűrű (fém)    1 1 
HP202 lábgyűrű (fém)   2  1 
LB8761 lábgyűrű (fém)   1  1 
LG729 lábgyűrű (fém)   3 6 2 
LG966 lábgyűrű (fém)    8 1 

RV2853 lábgyűrű (fém) 7 4   2 

78. ábra - Jelölt bütykös hattyúk előfordulása a tőzeggyármajori telelőhelyen 
az elmúlt négy szezonban 

 

A már számottevő mennyiségű jelölt egyed nyomon követését lehetővé tevő 2018/19-es és 
2019/20-as télen vizsgálva a tartózkodási idő hosszát látható, hogy a madarak mintegy fele 
(függetlenül attól, hogy mikor csatlakozott a csapathoz) több hétig (hónapig) egy helyben 
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marad, de megjelennek „látogatók” is, akik néhány napig időznek, majd tovább állnak (77. és 
79. ábra). Ezzel kapcsolatban érdemes további adatokat gyűjteni, a kérdés mezőgazdasági 
vonatkozásai miatt. 

Meg kell említeni a nálunk ritka énekes hattyúk előfordulását a bütykös hattyúk között. A faj 
hazánkban szórványosan jelenik meg, eddigi ismereteink szerint a mezőgazdaságilag művelt 
területeken azonban ezek 100 %-ban a repce vetésekre korlátozódnak. Ritkasága miatt ma 
nem jelentős a hazai mezőgazdasági kultúrák szempontjából, azonban lassú terjedése miatt 
a jövőben számolni kell a bütykös hattyúéhoz hasonló táplálkozásának terjedésével. 

 
79. ábra - Jelölt bütykös hattyúk területhasználatának időbeli változása a tőzeggyármajori 

telelőhelyen a 2019/20-as télen 

3.5. A nyári lúd fészkelő állománya 

A Fertőn fészkelő nyári lúd párok száma csak közvetetten a fiókát vezető párok számlálásával 
becsülhető a fészkelő helyül szolgáló nádas óriási kiterjedése miatt. A frissen kikelt fiókákat a 
párok a part menti gyepekre vezetik nagy távolságból is. A nyugati parton rendszerint 
mindössze 10-20 család nevelkedik a magyar oldalon, a mekszikópusztai elárasztott szikes 
gyepeken gyűlik össze a fertői családok túlnyomó többsége. Ehhez a távolabb fészket építő 
pároknak 7-8 km-es, két napig tartó utat kell megtenniük (39. ábra). A nyomkövetővel ellátott 
madarak fészkelő helyei sikeres költés esetén általában beazonosíthatóak a pozícióik alapján, 
az egyértelműen ismert fészkek nagy területen szóródnak a nádasban (80. ábra). 
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80. ábra – A jeladós nyári ludak beazonosított fészkei 

A fertői fészkelő nyári lúd populáció nagysága az 1990-es évek eleje óta folyamatosan 
növekszik. Az állomány nagyságának becslését évente a fiókát vezető párok számlálásával 
végezzük. Ez nem minden évben valósítható meg, mivel a magasra nőtt növényzet a 
madarakat – különösen a fiókákat – takarja. A fészekaljak aszinkron kelése is jelentősen 
megnehezíti a becslést, mivel a fióka örökbefogadások miatt idővel „óvodák” alakulnak ki, 
ezeket változó számú (de legtöbbször csak egy) szülőpár vezeti és ezekben a különböző 
méretű fiókák száma akár a százat is meghaladhatja. Ez a jelenség a Fertőzugban is 
megfigyelhető (MICHAEL DVORAK közlése), viszont a nyugati part menti pároknál nem. A 
befogadó pároknál növekvő fiókaszám egyúttal azt is jelenti, hogy a fiókáiktól dezertáló 
szülőmadarak a kajtár csapatokhoz csatlakoznak, vedlésük is eszerint alakul; nem 
lohosodnak. 

A 2016-os eddigi maximális költő állomány méret után látványosan csökkent a fiókát vezető 
párok száma (81. ábra). Ennek oka nem ismert, de összefüggés lehet a forró száraz nyarakat 
követő csapadékhiányos, enyhe telekkel és az ennek következtében folyamatosan csökkenő 
vízszinttel. A nyári lúd akár nádban, akár szigeten épít fészket, úgy találtuk 80-100 cm mély 
víz veszi azt körbe, amely valamelyest védelmet nyújt a szőrmés fészekalj-predátorokkal 
szemben és biztosítja, hogy (még vízszintcsökkenés esetén is) a kikelő fiókák úszva 
követhessék szüleiket. Ezért a sekély vízben nagyobb eséllyel semmisülnek meg a tojásos 
fészkek, vagy esetleg a párok már meg sem építik a fészkeiket. A fészekaljak 
veszélyeztetettségét erősíti, hogy az enyhe telek miatt az egyik legfontosabb predátor, a 
vaddisznó (Sus scrofa) szaporulatának túlélési aránya magasabb és a kondák télen sem 
hagyják el a nádast így a február végi március eleji fészeképítést is veszélyeztetik. 

 
81. ábra – Fiókát vezető nyári lúd párok száma a Fertő magyarországi részén 
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4. Veszélyeztető tényezők 

A vadludak átvonuló és áttelelő állományaira a klímaváltozás miatt bekövetkező szárazodás 
és a téli hónapokban egyre inkább jellemző enyhe időjárás, az élőhelyek szerkezetében 
agrárpolitikai és technológiai okokból bekövetkező változások, az élőhely fragmentáció, a 
ragadozók állományváltozásai és a vadászati nyomás a legjelentősebb ható tényezők. Ezek 
hatásai összeadódhatnak, ugyanakkor ellentétes hatásúak is lehetnek, ami összetett hatást 
eredményezhet. 

4.1. Klímaváltozás hatásai 

A vadludak vonulása során kulcsfontosságú tényező, hogy miként alakulna az éjszakázó 
helyek vízviszonyai. Jelenleg a vízszintek csökkenése még nem befolyásolja számottevően 
az éjszakázó helyek biztonságos voltát, de hosszabb távon ennek komoly szerepe lehet. 
Vizsgálati területünkön az állandó tavak (mint a Fertő, Barbacsi-tó, Fehér-tó) a téli félévben 
kiterjedésükben és vízszintjükben nem kisebbek számottevően mint korábban, az 
élőhelyrekonstrukciók elárasztásain pedig a vízszintszabályozás lehetősége kompenzálja a 
csapadékhiányból adódó szárazodást, mivel eddig még nem jelentett korlátozó tényezőt a 
vízhiány. A korai tavasz és a meleg nyár hatással lesz a tápláléknövények érési és 
betakarítási idejére, amelyek a vonulási útvonalakat és a vonulás időbeni ütemezését is 
megváltoztathatja. 

4.2. Mezőgazdasági termelés hatásai 

Az agrárgazdálkodás számos paramétere befolyásolja a vadludak táplálkozását a 
vonulási/telelési időszakban. A magyar-osztrák országhatár két oldalán a jellemző 
táblaméretek között jelentős különbség van, ami Ausztriában több gazdálkodót, ebből 
kifolyólag nagyobb zavarást jelent. Hosszabb távon vizsgálva a táplálékkínálatot leginkább a 
cukorrépa teljes eltűnése és a repce vetésterületének ugrásszerű emelkedése jellemző egész 
Magyarországra. A vetésforgó miatt a táplálkozásra alkalmas és alkalmatlan (pl. 
napraforgóval vetett) területek földrajzi eloszlása évről-évre változik, ez azonban a mozaikos 
eloszlás miatt csak kisebb léptékben befolyásolja a napi táplálkozóterület választást. 

4.3. Élőhelyek fragmentációja 

Az éjszakázásra, pihenésre és táplálkozásra alkalmas élőhelyfoltok számának, 
kiterjedésének és egymástól való elszigetelődésének folyamata évszázadok óta tart. A 
vízimadarak szempontjából a lecsapolások, mederrendezések, belvízelvezetések majd az így 
művelésre alkalmassá váló területek felszántása alapvetően átformálta a fészkelőhelyek és a 
vonulás/telelés során használt helyek hálózatát. Ennek a vizsgált fajok esetében pozitív 
hatásai is voltak, mivel a mezőgazdasági területek egy része a szó szoros értelmében terített 
asztalt kínál számukra. Ugyanakkor a közlekedést szolgáló utak (és légifolyosók) és a 
különféle más vonalas infrastrukturális hálózatok (pl. elektromos vezetékek) a tájból 
kimagasló épületek és berendezések (pl. szélfarmok turbinái) riasztó hatásukkal vagy az 
összeütközés általi sérülések és pusztulások által veszélyforrások. Vizsgálati területünk 
közvetlen közelében fekvő kisrepülőtér miatt gyakoriak a berepülések, de a bécsi és pozsonyi 
légikikötőkre leszállni készülő, alacsonyra ereszkedő óriásgépek is rendszeresen felzavarják 
a vadlúd csapatokat. Az osztrák tófélen több száz szélturbina forog, de még bőven a 
táplálkozási területen belül a hazai oldalon is vannak ilyenek (Nagylózs-Sopronkövesd). Az 
elektromos vezetékek és vasúti felsővezetékek a táplálkozó terület között váltó 
madárcsapatok esetében okoznak problémát, ütközés következtében elpusztult példányokat 
(82. ábra) minden szezonban találunk. Sűrű ködben éjszaka repülő madarak szinte minden 
évben bekeverednek Sopron város magas épületei közé és épületnek ütközve kerülnek kézre. 
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82. ábra - Vasúti felsővezetéknek repülve elpusztult bütykös hattyú 

4.4. Ragadozók szerepe 

A madárfaunában Európában a legnagyobb testtömegű és testméretű fajok közé sorolható 
vadludak számára csak kevés ragadozó faj jelent fenyegetést. A szőrmés ragadozók szerepe 
a fiókanevelési időszakban vedlés miatt kialakuló átmeneti röpképtelenség kivételével 
elhanyagolható, a jellemzően több száz vagy több ezer példányból álló csapatok 
megközelítésére röpképtelen ragadozónak csak kivételesen rossz látási viszonyok esetén van 
némi esélye. A nappali ragadozó madarak közül a nagytestű sasok, a vizsgálati területen 
előforduló (sőt fészkelő) rétisas (Haliaetus albicilla) és parlagi sas (Aquila heliaca) vadászik 
aktívan a vadludakra. Bár mindkét faj esetenként aktívan is vadászik egészséges 
példányokra, elsősorban a sérült, megsörétezett madarakat szedik ki a csapatokból. A 
predáció mértéke önmagában nem jelentős, azonban a táplálékot kereső sasok folyamatosan 
a táplálkozó vadludak körül ólálkodnak, újra meg újra felzavarva gyakori helyváltoztatásra 
kényszerítve őket. Ez együtt jár az egyes csapatok átstrukturálódásával, kisebb csapatokra 
bomlanak illetve ismételten összeverődnek a nap folyamán akár számos alkalommal. E két 
sasfaj az utóbbi két évtizedben jelent meg fészkelőként a kisalföldön. A gyakoribb rétisas 
állománynövekedését a 83. ábra szemlélteti. 

A fészkelési időszakon kívül az éves számlálások szerint ugyanezen a területen kb. 70-80 
példány telel ki (VÁCZI MIKLÓS közlése). Amíg korábban jellemző volt laza csapatokba 
verődésük a táplálkozó helyek közelében (vagy azon belül) található éjszakázóhelyeken (mint 
pl. a Fertő partján álló fák), az állandó, a területen domináns, ivarérett fészkelő párok nem 
tűrik meg közelükben a különböző korú, de jellemzően még fiatal, ivaréretlen rétisasokat, így 
azok szétszóródnak a környező mezőgazdasági területek fasoraiban, facsoportjaiban. 
Márpedig a legjobb fészkelő helyek a legnagyobb táplálékbőséget jelentő vízimadár 
pihenőhelyek, ezért éppen ott korlátozzák a többi ragadozó madár zavarását. Ezt találtuk 
először a mekszikópusztai elárasztásokon, később a Nyirkai-Hanyban és pl. Barbacsi-tónál 
is. A Nyirkai-Hany elárasztott területén belül jelenleg 2 pár is fészkel. Hasonló a helyzet a 
parlagi sas esetében is, csak a fészkelő párok száma kisebb, max. 10 pár. 
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83. ábra - A rétisas fészkelő állományának változása Győr-Moson-Sopron megyében  

(VÁCZI MIKLÓS közlése) 

4.5. Vadászat hatásai 

A vadászati szokások változásával a vadludak vadászatának mértéke megítélésünk szerint 
csökkent, azonban időnként és helyenként olasz bérvadászok megjelenésével ez átmenetileg 
meg is nőhet. A gazdálkodók részéről ugyanakkor rendszeresen felmerül a vélt vagy valós 
károkozás miatti riasztás, kárelhárító vadászat igénye a vadgazdálkodó felé vadászati 
idényen kívül is. Erre ma már rugalmas és a Nemzeti Park koordinálásával végzett 
állománymonitoring adatainak figyelembevételével történő engedélyezési folyamat alakult ki. 
A vadászati aktivitás csökkenésével valószínűleg némileg csökkent a zavarás a 
táplálkozóhelyek közelében és vélhetően egyúttal a veszélyeztetett fajok – kis lilik (Anser 
erythropus), vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) – egyedeinek elejtése is kisebb kockázatot 
jelent. 

Jelentős hatása van az északi vadludakra a vonulási útvonalba eső pihenő területeken zajló 
intenzív vadászat elsősorban Oroszország és Kazahsztán területén (ROZENFELD, 2011). Az 
őszi vonulási időszakban az Ural-hegységtől délre eső sztyeppék felszántásával kialakult 
hatalmas gabonatermő területen az ott szeptember elején kezdődő és a kemény fagyok 
jelentkezéséig, október közepéig tartó betakarítási időszakban a szántók közé ékelődő szikes 
tavakon éjszakázó főként nagy lilikek számára fontos táplálkozó helyek ezek a gabonatarlók. 
A vadászat ezen belül az illegális vadászat pontos mértéke nem ismert, azonban sokat elárul 
erről az a német vizsgálat amelyben – fajtól függően – 12-30 %-ban mutatott ki a röntgen egy 
vagy több szem sörétet teljesen épnek tűnő vadludak testében (KRONE ET AL. 2009). Itt 
kapcsolódik össze a illetve fed át egymással a humán vadászat illetve a ragadozó madarak 
predációja, hiszen a vadászok által megsebzett, emiatt (legalább átmenetileg) nem teljes 
értékű egyedek a sasok prédájául esnek ami egyébként azok számára ólommérgezés 
kockázatával jár. ADAM ÉS TÁRSAI (2016) csehországi vizsgálataikban kimutatták, hogy a 
vadászati idény kezdete után megváltozik a nyári ludak területhasználata, csapataik nagyobb 
területen szóródnak szét és messzebbre húznak ki az éjszakázó helyekről. 

5. Konklúzió 
A Fertő az európai vízimadárvonulás egyik fontos állomása. Szinte valamennyi 
Magyarországon előforduló faj előkerült már itt az elmúlt években, különösen jelentősek a 
nagy tömegben vonuló fajok, amelyek egy része fészkelőként is jelen van. A Fertő határon 
átnyúló fekvése miatt az átvonuló vadlúdcsapatok monitoringját magyar-osztrák 
együttműködésben valósítjuk meg. Ennek során kiderült, hogy az összmennyiség kisebb 
növekedése mellett a vetési lúd (Anser fabalis) és a nagy lilik (Anser albifrons) mennyisége 
és egymáshoz viszonyított aránya is megfordult az utóbbi javára. Ennek okát a 
klímaváltozással is összefüggő vonulási útvonal áthelyeződésben látjuk. A vadludak és 
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újabban a bütykös hattyú (Cygnus olor) is a vonulási-telelési időszakban mezőgazdasági 
területekre is kijárnak a tóról táplálkozni, ezzel konfliktust okoznak a gazdálkodók és a 
természetvédelmi szervezet között. A nyári lúd (Anser anser) és a bütykös hattyú mozgalmait 
vizsgáltuk különböző egyedi jelölésekkel, színes nyak- és lábgyűrűket, valamint GPS/GSM 
rendszerű jeladókat alkalmaztunk. Mindkét faj hazai populációi növekvő tendenciát mutatnak, 
és mindkét fajra jellemző a mezőgazdasági területeken történő táplálkozás, azonban a 
vizsgált időszakban kimutatható (mérhető) károkozásra nem került sor. A jelölt egyedek 
nyomon követésével vizsgáltuk a hazai és határainkon túli vizes élőhelyek, valamint az ott 
költő állományokkal való kapcsolat jelentőségét. A projekt időszakában jellemző és a 
klímaváltozás hatásaira visszavezethető enyhe téli és kifejezetten meleg nyári időjárás mellett 
a fertői nyári lúd populáció egyedei a fészkelő helyeik közelében ezen túl jellemzően a 
Dunántúl vizes élőhelyein tartózkodtak, túlnyomó többségük a Fertő és a Hanság nyílt vízi 
területeit használták éjszakázó helyként és onnét húztak ki napközben táplálkozni. Gyakori az 
időleges áttelepülés a Kis-Balaton, a Rétszilasi-halastavak, a Tata környéki tórendszerek és 
a Velencei-tó térségében található élőhelyekre. A szakirodalomból ismert legtávolabbi, észak-
afrikai telelő helyekre (Ichkeul-tó, Tunézia; Fetzara-tó, Algéria) mindössze néhány egyed jutott 
el, egyetlen évben, a telelőterület déli határa ezt leszámítva Livorno (I) közelében húzódott. A 
bütykös hattyú alig több mint tíz éve ismert, mint mezőgazdasági területeken is táplálkozó faj. 
Csapatainak mérete ma már megközelítheti a 300 egyedet és zavartalan helyeken hónapokon 
keresztül ugyanott táplálkoznak. Szinte kizárólag a repce leveleit fogyasztják, de ritkán 
előfordul legelésük gabonavetéseken is. A helyhű egyedeken kívül a csapat egy része 
folyamatosan cserélődik. A bütykös hattyúk egy része télen délnyugati irányban elhagyja a 
Fertőt és vagy a Dráva folyó duzzasztásain (HR, SLO), vagy az Isonzó folyó (I) torkolatában 
telelnek ki. 

6. Köszönetnyilvánítás 
Szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki részt vett a kitűzött célok elérésében. Liba- és 
hattyúfogó csapat: Abdai Göngyvér, Ambrus András, Balaskó Zsolt, Barna Csilla, Bellovics 
Réka, Bodnár Ágota, Bodor Ádám, Bugyi Attila, Burda Brigitta, Csontos Diána, Csontos 
Dömötör, Dorogman Csilla, Fazekas Krisztina, Glóbits Zsuzsanna, Gyimóthy Zsuzsanna, 
Győrig Előd, Hadarics Dóra, Hadarics Tibor, Hajdú Katalin, Halász Judit, Horváth Béla, 
Horváth Norbert, Jóna Zoltán, Kalmár Sándor, Kanyó Csaba, Karcza Zsolt, Király Melinda, 
Király Nikolett, Koleszár Balázs, Koszta János, Kovács Gyula, Kósik Szilvia, Kugler Luca, 
Kugler Péter, Kungl Marcell, Laczik Dénes, László Csaba, Lukács Katalin Odett, Madarász 
Enikő, Matusz Benjámin, Mező Ágota, Mészáros Krisztina, Mogyorósi Sándor, Mucsi Gergely, 
Nagy Levente, Nótári Krisztina, Pellinger Anna, Pellinger Attila, Peszlen Roland, Pitó Andor, 
Rácz Ákos, Riba Krisztina, Sipos Stefánia, Svéda Gergely, Szabó Anna, Szabó Máté, 
Szalczer Bálint, Szegedi Viktória, Szép Katalin, Szépligeti Mátyás, Szimuly Dániel, Szita 
Renáta, Takács Ákos, Takács Gábor, Takács Mátyás, Tamás Ádám, Tamási Bulcsú, Tatai 
Sándor, Tislér Diána, Tóth Péter, Tóth Tamara, Török Emese, Udvardy Ferenc, Varga Vivien, 
Váczi Miklós, Véghelyi Eszter, Völgyi Bálint, Wendelin Beate,  
Külföldi kapcsolatokban segítséget nyújtók: Azafzaf Hichem (TUN), Erdei Károly (A), 
Grabenhofer Harald (A), Hunyady József (I), Major Csanád (TUN), Pigniczki Csaba (H), 
Podhrázský Michal (CZ), Politi Paolo (I), Schmidt András (H). 
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1. Vízi- és partimadarak gyűrűzése 

A madarak vonulásának kutatásán túl a madárgyűrűzés a madarak élőhelyhasználatának 
vizsgálatához is segítséget nyújthat. Ehhez azonban olyan egyedi jelöléssel kell ellátni a 
madarakat, amelynek révén az egyed később egyértelműen azonosítható. A madárgyűrűzés 
immár több mint száz éves múltra tekinthet vissza, Magyarország az elsők között kezdte meg 
a madárjelöléseket. Legnagyobb tömegben az énekesmadarak gyűrűzése folyik, amelyeket 
jellemzően nádasokban és bokorsávokban függönyhálókkal fognak be. Bár ezeket 
alkalmazzák vízimadarak esetében is, használatuk a gyakori sérülések miatt fokozott 
körültekintést igényel (SIMON & VARGA, 2000). Az utóbbi 10 évben rohamosan elterjedtek azok 
a madárjelölési módszerek, amelyek a madarak újbóli befogása nélkül is lehetővé teszik 
azonosításukat, ez számos faj esetében finomítja, vagy többé-kevésbé pontosítja a korábban 
gyűjtött (CSÖRGŐ ET AL. 2009) adatokból kialakított képet. A kedvező tapasztalatok alapján 
számos madárfajon alkalmazunk már színes, távcsővel leolvasható jelöléseket. A projekt 
egyik célkitűzése a Fertő menti élőhely-rekonstrukción vízimadarak (récefélék és 
partimadarak) gyűrűzése (bizonyos fajok esetében a távcsöves leolvasást is lehetővé tévő 
színes gyűrűkkel), a jelölt madarak nyomonkövetése, illetve az általunk jelölt madarak 
visszafogásai és színes gyűrűs leolvasásai révén azok vonuló- és telelő helyeinek, illetve 
fészkelő területeinek felderítése. 

A gyűrűzéshez a madarakat az e fajok befogásához kifejlesztett varsákkal fogjuk be 
(PELLINGER, 2018). A fogóeszközök telepítését, szükség szerinti áttelepítését és ellenőrzését 
rendszeresen (naponta többször, a fogóeszköz használatához meghatározott protokoll 
szerint) a lehető legnagyobb gondossággal végezzük. A befogott madarakat egyesével 
vászonzsákba tesszük, és a gyűrűzés helyére visszük. A befogott madarakat a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gyűrűző és Vonuláskutató Szakosztálya, illetve a 
Madárgyűrűzési Központ által összeállított és kiadott szakmai és etikai szabályok szerint 
elsődleges jelölésként egyedi fém (ornitológiai) gyűrűkkel jelöljük meg. Egyes fajok esetében 
a nagyobb megkerülési valószínűség érdekében színes jelölést is alkalmazunk, e fajok a 
projektben eredetileg – a nyári lúdon (Anser anser) kívül – a réti cankó (Tringa glareola), a 
havasi partfutó (Calidris alpina), a dankasirály (Chroicocephalus ridibundus) és a tőkés réce 
(Anas platyrhynchos). 2019-től újabb partimadár fajokra sikerült kódot szereznünk és színes 
gyűrűket gyártatnunk (illetve egyes fajokra általunk már korábban vagy mások által elkezdett 
színes gyűrűzési projektek kapcsán tudtunk színes gyűrűt szerezni), ezek a fajok a 
következők: gólyatöcs (Himantopus himantopus), gulipán (Recurvirostra avosetta), kis lile 
(Charadrius dubius), parti lile (Charadrius hiaticula), széki lile (Charadrius alexandrinus), bíbic 
(Vanellus vanellus), apró partfutó (Calidris minuta), Temminck-partfutó (Calidris temminckii), 
sarlós partfutó (Calidris ferruginea), pajzsoscankó (Calidris pugnax), füstös cankó (Tringa 
erythropus), piroslábú cankó (Tringa totanus), szürke cankó (Tringa nebularia), erdei cankó 
(Tringa ochropus), billegetőcankó (Actitis hypoleucos).A színes gyűrűk felhelyezése szintén a 
szakmai szabályok és a kiadott protokoll alapján történik. A befogás során különböző más 
fajokra is alkalmazunk színes gyűrűket, ezek a jelölések azonban nem a projekt által 
finanszírozottak, a más fajokra kerülő színes jelölőgyűrűk más forrásból kerültek beszerzésre. 
A befogott madarak szokásos biometriai adatait a standardeknak megfelelően vettük fel, az 
adatokat a gyűrűzőnaplóban, illetve a Magyar Madárgyűrűző Központ által üzemeltetett 
“Tringa” elnevezésű online rendszerben (http://tringa.mme.hu:8080/mme/) rögzítettük. A 
színes jelöléssel ellátott madarakat elengedésük előtt egyesével lefényképeztük. A madarak 
befogása, gyűrűzése és elengedése során a természet- és állatvédelmi előírásokat szigorúan 
betartottuk, megpróbáltuk kizárni annak lehetőségét, hogy a madarak a procedúra során 
sérüljenek. 
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1.1. Őszi vízimadár-gyűrűzés 

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

 

A négy év során – csak a vízimadarakat és a varsákban rajtuk kívül még szokásos 
billegetőféléket (Motacillidae) számolva – 51 madárfaj 7559 egyedét fogtuk be és gyűrűztük 
meg, közülük jelentős számú példányt színes gyűrűvel is jelöltünk a távcsővel való 
leolvashatóság reményében. Legnagyobb számban csörgő récét (Anas crecca) (1502 pld.), 
havasi partfutót (Calidris alpina) (1179 pld.), réti cankót (Tringa glareola) (1160 pld.), 
sárszalonkát (Gallinago gallinago) (991 pld.), billegetőcankót (Actitis hypoleucos) (323 pld.), 
kis lilét (Charadrius dubius) (251 pld.) és pajzsoscankót (Calidris pugnax) (244 pld.), illetve az 
énekesmadarak közül barázdabillegetőt (Motacilla alba) (657 pld.) és sárga billegetőt 
(Motacilla flava) (526 pld.) gyűrűztünk. 
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A fentii táblázatban mutatjuk be az őszi vonulás időszakában fogott madarak számát 
fajonként, az IOC 10.1 szerinti rendszertani sorrendben: 

1.2. Tavaszi vízimadár-gyűrűzés 

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

A 12 nap alatt hat madárfaj 37 egyedét fogtuk be és jelöltük meg gyűrűvel. Legnagyobb 
számban piroslábú cankót (Tringa totanus) fogtunk, 16 példányt. Valamennyi befogott 
partimadár – öt kis lile (Charadrius dubius), 16 piroslábú cankó (Tringa totanus), egy réti cankó 
(Tringa glareola) és hat hím pajzsoscankó (Calidris pugnax) – színes jelölőgyűrűt is kapott. 
Az alábbi táblázatban mutatom be a fogott madarak számát fajonként, az IOC 10.1 szerinti 
rendszertani sorrendben: 

 

1.3. Gyűrűzött vízi- és partimadarak megkerülései 

A továbbiakban rendszertani sorrendben (IOC 10.1) bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta 
II. projekt időszakában a Fertő–Hanság Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós 
területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 2020. március 31. között jelölt madarak 
megkerüléseit (2020. április 30-ig), illetve a projekt időszakában (2016. június 1. – 2020. április 
30.) a Fertő környékén megkerült (kézre került, visszafogott vagy leolvasott) madarak adatait. 
Csak azokat a fajokat tárgyaljuk részletesen és mutatjuk be a megkerüléseiket térképen, 
amelyeknek legalább egy 5 km-nél távolabbi megkerülése van. A gyűrűzött madarak száma 
egyes fajok esetében magasabb lehet, mint az őszi és a tavaszi vízimadár-gyűrűzés 
összesített eredményeit bemutató táblázatokban, mert itt nemcsak a vonulási időszakokban 
varsával fogott, hanem a projekt teljes időtartama alatt gyűrűzött madarak összes mennyisége 
szerepel. 

1.3.1. Gyűrűzött récefélék (Anatidae) megkerülései 

Ebben a fejezetben az e családba tartozó nyári lúdra (Anser anser) és bütykös hattyúra 
(Cygnus olor) vonatkozó adatokat nem tárgyaljuk, mert azok részletesen bemutatásra kerültek 
a kutatási jelentés előző részében. 

1.3.1.1. Nagy lilik (Anser albifrons) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt nagy lilikek számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes nagy lilik mennyiségével). A táblázat tartalmazza a 
projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek (kézre kerüléseinek és 
visszafogásainak, illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-ig), megadva azt is, 
hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került meg újra. 
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Gyűrűzés (2016–2020) Megkerülés (2016–2020) 
Magyarorszá

g % 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is 

pld. (%) eset pld. (%) eset 

59 17% 10 10 3 (30%) 3 6 (60%) 23 

Egy 2017. február 3-án általunk a Borsodi-dűlőben fekete nyakgyűrűvel (SP00055 / 1AC) jelölt 
nagy liliket 2019 novemberében többször láttak Lengyelországban (Leonowicze és Cisówka), 
majd 2020 márciusában szintén Lengyelországban (Karwowo, Loje-Awissa) figyelték meg öt 
alkalommal. 

Egy 2017. február 17-én  az Ürge-dombon szabadon engedett, halványzöld nyakgyűrűvel 
(SP00056 / P19) jelölt öreg madarat 2018. június 4-én a Tajmir-félszigeten (Dudinka), a 
gyűrűzés helyétől 4351 km-re lőttek le. 

Egy 2018. október 21-én a fertőújlaki Borsodi-dűlőben fiatal (1y) madárként jelölt nagy liliket 
(SP01555 / 7RC) 2019. június 6-án Északnyugat-Szibériában, Jamali Nyenyecföldön, az Ob-
öböl közelében lőttek le (3847 km-re a gyűrűzés helyétől). A madár fekete nyakgyűrűt (7RC) 
is viselt, így a gyűrűzést követően többször látták a fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós 
területen, majd 2018 decemberének végén Szákszend és Mocsa határában, Komárom-
Esztergom megyében figyelték meg, 2019 januárjában pedig ismét Mekszikópusztán látták. 

 

1. ábra: A 7RC fekete nyakgyűrűs nagy lilik (Anser albifrons). 2019. január 22., Fertőújlak  
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2. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt nagy lilikek (Anser albifrons) 

5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a 
megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén 34 különböző (ebből kilenc korábban vagy a projekt időszakában ugyanitt 
jelölt) nagy lilik színes nyakgyűrűjét olvastuk le, összesen 140 alkalommal, illetve egy példányt 
itt lőttek le. Ezeknek a madaraknak összesen 457 megkerülése ismert szerte Európából. 

A megfigyelt 34 madár közül 19-et a téli időszakban Magyarországon, 12-t a Hollandiai 
telelőhelyen, kettőt Oroszországban, egyet pedig Bulgáriában jelöltek. 

A projekt időszakában a Fertő környékén egy Oroszországban jelölt nagy liliket 
(CS003963 / F45) lőttek le. Ez a madár régi ismerősünk volt, 2006. július 25-én jelölték a 
Pjasina-deltában (Tajmir-félsziget) öreg tojóként, és azóta minden télen megfigyeltük a Fertőn 
(összesen 106 megfigyelési adatából 82 Fertő környéki), de vannak ausztriai, németországi 
és észtországi adatai is. A madarat 2019. december 23-án lőtték le Sarród határában, 
4380 km-re a gyűrűzési helyétől. 

 
3. ábra: Az F45 halványzöld nyakgyűrűs, a Tajmir-félszigeten jelölt nagy lilik (Anser albifrons).  

2017. november 28., Fertőújlak  
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4. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült nagy lilikek (Anser 

albifrons) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, 
a megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

 

1.3.1.2. Böjti réce (Spatula querquedula) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt böjti récék számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes böjti réce mennyiségével). A táblázat tartalmazza 
a projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek (kézrekerüléseinek) a 
számát is (2020. április 30-ig), megadva azt is, hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a 
került meg újra. 

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

g 
% 

Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. 
színes 

is pld. (%) eset pld. (%) eset 

175 95% 166 – 3 (2%) 3 – – 

Egy 2017. augusztus 12-én a Fertőn öreg hímként jelölt (SA00622) böjti récét 2018. május 6-
án Oroszországban, 3334 km-re a jelölés helyétől találtak meg (valószínűleg lelőtték). 

Egy másik, 2017. szeptember 1-jén jelölt (SA00512) öreg gácsért 2020. február 15-én 
Afrikában, a szenegáli Saint Louis közelében lőttek le, 4633 km-re a fertői jelölés helyétől. 

Egy 2019. augusztus 2-án általunk jelölt (SA01502) öreg tojó böjti récét (SA01502) 105 nappal 
a gyűrűzés után, 2019. november 15-én Szicíliában (Grisi) lőttek le (távolság 1126 km) (sajnos 
ez az egyik jeladós madár volt). 
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5. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt böjti récék (Spatula querquedula) 

5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a 
megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

 

1.3.1.3. Kanalas réce (Spatula clypeata) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt kanalas récék számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes kanalas réce mennyiségével). A táblázat 
tartalmazza a projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek 
(kézrekerüléseinek) a számát is (2020. április 30-ig), megadva azt is, hogy a projekt során 
jelölt madarak hány %-a került meg újra. 

 

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

g % 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is 

pld. (%) eset pld. (%) eset 

25 80% 20 – 2 (10%) 2 – – 

A projekt keretében jelölt kanalas récék közül 2020. április 30-ig két gácsér került kézre, 
mindkettőt Oroszországban lőtték le. Egyiket (SA00793) 2017. szeptember 17-én jelöltük a 
fertőújlaki Borsodi-dűlőben, ezt a madarat 2019. május 8-án lőtték le a jelölés helyétől 
3409 km-re, Nyugat-Szibériában, tehát már Ázsiában (ez az eddigi legtávolabbi kanalasréce-
megkerülés a magyar madárgyűrűzési adatbankban). A másik példány (SA00281) 2017. 
október 14-én kapta a jelölőgyűrűt szintén a Borsodi-dűlőben, és 2019. május 13-án lőtték le 
innen 2816 km-re,az Urál hegységtől nyugatra, még Oroszország európai részén (ez a 
második legtávolabbi kanalasréce-megkerülés a magyar madárgyűrűzési adatbankban). 
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6. ábra: A 2017. szeptember 17-én jelölt (SA00793) kanalas réce (Spatula clypeata), amelyet a 
jelölés helyétől 3409 km-re lőttek le Oroszországban  

 

 
7. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt kanalas récék (Spatula clypeata) 

5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a 
megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

1.3.1.4. Tőkés réce (Anas platyrhynchos) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt tőkés récék számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes tőkés réce mennyiségével). A táblázat tartalmazza 
a projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek (kézre kerüléseinek és 
visszafogásainak, illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-ig), megadva azt is, 
hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került meg újra. 

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

g % 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is 

pld. (%) eset pld. (%) eset 

497 11% 54 52 3 (2%) 3 1 (2%) 1 
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A 2017-ben jeladózott és színes (fekete) lábgyűrűvel is jelölt négy madár közül hármat lelőttek. 
Egyiket (SF00575 / DP) Apetlon mellett a Fertőzugban, egy másikat (SF00565) a Vas megyei 
Sitke közelében, egy harmadikat (SF00566) pedig Horvátországban (Lonjsko Pole). 

A 2017-ben jeladózott negyedik madár (SF00573 / DM) jeladója évekig működött, de 2019-
ben a Duna-deltában leállt, viszont ezt a madarat – a fekete lábgyűrűje alapján azonosítva – 
2020 februárjában kétszer is láttuk a Borsodi-dűlőben, immár a jeladó nélkül, tehát azt valahol 
(valószínűleg a Duna-deltában) elvesztette. 

  

8. ábra: A DM fekete lábgyűrűvel és jeladóval 
jelölt tőkés réce (Anas platyrhynchos) 

megfigyelése. 2018. szeptember 24., Fertőújlak  

9. ábra: A DM fekete lábgyűrűvel jelölt tőkés réce 
(Anas platyrhynchos) megfigyelése, immár jeladó 

nélkül. 2020. február 26., Fertőújlak  

2019. december 31-én egy színes gyűrűs (SF00592 / DW) tőkés récét olvastak le az ausztriai 
Fertőzugban, St. Andrä am Zicksee település közelében. Ezt a madarat még 2017. október 
23-án jelöltük a Borsodi-dűlőben, és érdekes módon a két időpont között eltelt időszakban 
(799 nap) még sehol sem látták. 

 
10. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt tőkés récék (Anas 

platyrhynchos) 5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros 
pont, a megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 
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1.3.1.5. Csörgő réce (Anas crecca) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt csörgő récék számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes csörgő réce mennyiségével). A táblázat 
tartalmazza a projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek 
(kézrekerüléseinek és visszafogásainak, illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-
ig), megadva azt is, hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került meg újra. 

 

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

g % 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is 

pld. (%) eset pld. (%) eset 

1542 97% 1502 – 42 (3%) 42 – – 

 

A meggyűrűzött csörgő récék közül 42-t lőttek le, valamennyit külföldön. 40 példány a 
szeptembertől januárig tartó őszi és téli időszakban került puskavégre, 24 Olaszországban, 
14 Franciaországban, egy-egy pedig Ausztriában és Szlovéniában. 

Egy 2016. október 3-án általunk fiatal hímként jelölt madarat a következő év tavaszán, 2017. 
április 10-én Oroszországban lőttel le, 1807 km-re a gyűrűzés helyétől. 

2018 őszén egy kazahsztáni újságcikkből értesültünk, hogy egy magyar gyűrűs récét lőttek 
Kazahsztánban. Egy ottani kapcsolatokkal rendelkező kollégánk segítségével sikerült 
kideríteni az elejtés helyét és idejét, illetve a madár gyűrűszámát (SA00971). Egy általunk 
2017. október 22-én jelölt hím csörgő réce volt az áldozat, amelyet 2018. szeptember 2-án 
lőttek le Észak-Kazahsztánban, 3167 km-re a jelölés helyétől (eddig ez a legtávolabb 
megkerült magyar gyűrűs csörgő réce). 

 

 

11. ábra: Az SA00971 gyűrűszámú csörgő réce 
(Anas crecca), amelyet később Kazahsztánban 

lőttek le  

12. ábra: Magyar gyűrűs csörgő réce (Anas 
crecca) elejtéséről beszámoló kazahsztáni 

újságcikk 
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13. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt csörgő récék (Anas crecca) 

5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a 
megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

 

A 40 saját, helyi visszafogás közül kiemelendő két madár megkerülése, mert 2019-ben először 
fordult elő, hogy előző évben vagy régebben általunk ugyanitt gyűrűzött madarat fogjunk 
vissza. 2019. július 25-én fogtunk egy olyan hím csörgő récét, amelyet előző évben, 2018. 
október 1-jén jelöltünk itt fiatal (1y) madárként. 2019. szeptember 18-án pedig egy másik hím 
csörgő réce került befogásra, amelyet még korábban, 2017. szeptember 26-án gyűrűztünk 
ugyanitt, már akkor is öreg (ad.) hím példányként. 

1.3.2. Gyűrűzött darufélék (Gruidae) megkerülései 

1.3.2.1. Daru (Grus grus) 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén 22 különböző daru színes lábgyűrűit olvastuk le, összesen 44 alkalommal. 
Ezeknek a madaraknak összesen 178 megkerülése ismert szerte Európából, illetve a Közel-
Keletről. A leolvasott madarak közül 17-et Finnországban, négyet Észtországban, egyet pedig 
Magyarországon jelöltek. 

A leolvasott madarak között négy olyan van (mind a négy finn gyűrűs), amelyet 
Spanyolországban is láttak. Közülük hármat Magyarországon nemcsak a Fertőnél, hanem az 
ország keleti részén (a Hortobágyon vagy a Dél-Alföldön) is leolvastak. Újabban egyre több 
október végi, november eleji megfigyelése van a fajnak a Dunántúlról. Mindez azt jelzi, hogy 
a Kelet-Magyarországon átvonuló darutömegek egy része – sőt a megfigyelések és 
számlálások alapján évről évre nagyobb része – onnan nyugat felé vonul, és az Alpokat délről 
vagy északról megkerülve Spanyolországba megy telelni. A Fertőn és Spanyolországban is 
leolvasott madarak között kettő olyan van, amelyeknek németországi megfigyelései is vannak. 

A megfigyelt madarak közül kiemelendő egy Finnországban 2003-ban fiókaként jelölt példány, 
amelyet 2004 tavaszán és 2006 őszén láttak a Hortobágyon, 2007 tavaszán Izraelben 
figyelték meg, 2008 őszén a Hortobágyon és a Dél-Alföldön is látták, azóta viszont egyetlen 
megfigyelése sem volt, mígnem 2019. november 23-án Sarród közelében sikerült leolvasni a 
gyűrűkombinációját. 
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14. ábra: Finnországban gyűrűzött fiatal daru 
(Grus grus) megfigyelése.  

2019. november 26., Sarród  

15. ábra: Finnországban gyűrűzött öreg daru 
(Grus grus) megfigyelése.  

2019. november 21., Sarród  

 

 
16. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült darvak (Grus grus) 
gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, a 

megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 
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1.3.3. Gyűrűzött partimadarak megkerülései 

1.3.3.1. Csigaforgató (Haematopus ostralegus) 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén egyszer egy csigaforgató színes lábgyűrűjét (AL) olvastuk le. A madarat 
2018. május 19-én gyűrűzték Lengyelország déli részén (Nowe), költő madárként, és 2019. 
június 24-én láttuk a fertőújlaki Borsodi-dűlőben, 511 km-re a jelölés helyétől (eddig ez az 
egyetlen Magyarországon megkerült külföldi gyűrűs csigaforgató). Lengyelország e részén 
egy kis elszigetelt populációja és a csigaforgató longipes alfajának. Az ott költő madarak 
ősszel délnyugati irányban vonulnak, azóta már két ott jeladózott csigaforgató is megfordult a 
környékünkön (ezeket ugyan nem láttuk, csak az ottani projekt internetes felületén voltak fenn 
a madarak útvonalai). 

 
17. ábra: Az AL narancssárga zászlós gyűrűvel jelölt csigaforgató (Haematopus ostralegus) 

megfigyelése. 2019. június 24., Nyéki-szállás  
 

 
18. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült csigaforgató (Haematopus 

ostralegus) gyűrűzési és megkerülési helyének térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a 
megkerülési helyet kék háromszög jelzi) (forrás: tringa.mme.hu) 

1.3.3.2. Gólyatöcs (Himantopus himantopus) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt gólyatöcsök számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
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időszakban Magyarországon jelölt összes gólyatöcs mennyiségével). A táblázat tartalmazza 
a projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek (kézrekerüléseinek és 
visszafogásainak, illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-ig), megadva azt is, 
hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került meg újra. 

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

g % 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is 

pld. (%) eset pld. (%) eset 

115 11% 13 12 – – 2 (15%) 15 

Távolsági megkerülésekkel egyelőre nem rendelkezünk. A két 5 km-nél távolabb leolvasott 
madár is tulajdonképpen helyinek számít. Egyiket (J11) fiókaként gyűrűztük a Borsodi-
dűlőben és a nyár folyamán többször láttuk még ugyanitt, illetve szeptember 3-án a 
Fertőzugban figyelték meg. A másikat (JL1) a Körcsatorna mellett gyűrűztük öreg madárként 
2018. június 25-én és néhányszor megfigyeltük utána a fertőújlaki élőhely-rekonstrukción. 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén 11 különböző (ebből 10 korábban ugyanitt jelölt) gólyatöcs színes lábgyűrűjét 
olvastuk le, összesen 55 alkalommal. Ezeknek a madaraknak összesen 57 megkerülése 
ismert. Egy 2018. július 2-án a seregélyes Elzamajornál öreg tojóként gyűrűzött (JK2) madarat 
július végén és augusztusban többször láttunk a Borsodi-dűlőben, és ugyanezt a példányt a 
Pátkai-víztárolónál figyelték meg 2019. augusztus 4-én.  

 

 
19. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt gólyatöcsök (Himantopus 

himantopus) 5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros 
pont, a megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 
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20. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült gólyatöcs (Himantopus 

himantopus) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a 
megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

 

 
21. ábra: A JK2 sárga gyűrűvel jelölt gólyatöcs (Himantopus himantopus) megfigyelése. 

2018. július 26., Borsodi-dűlő  

1.3.3.3. Gulipán (Recurvirostra avosetta) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt gulipánok számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes gulipán mennyiségével). A táblázat tartalmazza a 
projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek (kézrekerüléseinek és 
visszafogásainak, illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-ig), megadva azt is, 
hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került meg újra. 

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

g 
% 

Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. 
színes 

is pld. (%) eset pld. (%) eset 

113 42% 48 48 – – 7 (15%) 15 

Egy 2018. szeptember 18-án a Borsodi-dűlőben jelölt fiatal madarat (:JK7) 2019. november 
23-án a szegedi Fehér-tavon (290 km) figyeltek meg. Egy 2018. szeptember 24-én általunk 



88 
 

gyűrűzött öreg madarat (:JK9) 2018. október 9-én a Pákozdi-halastavakon (139 km) 
fényképeztek le, október 27-én és 29-én viszont ismét a Borsodi-dűlőben láttuk, 2019. 
szeptember 14-én a Fertőzugban, 2020 áprilisának elején pedig megint a Borsodi-dűlőben 
került szem elé. Két 2019 augusztusában általuk jelölt madarat (:JL5 és :JL7) még ugyanezen 
év szeptember 30-án a tömörkényi Csaj-tavon (274 km) láttak.  

Egy 2018. június 5-én a Borsodi-dűlőben fészkelő öreg tojóként jelölt gulipánt (J05) 
ugyanazon év július 20. és szeptember 15. között többször láttak Hollandiában (Fiemel), 
930 km-re a gyűrűzés helyétől, 2019. április 13-án pedig újra a Borsodi-dűlőben került szem 
elé (ez a madár az első Hollandiában megkerült magyar gyűrűs gulipán). 

Egy 2017. június 27-én a Borsodi-dűlőben fiókaként gyűrűzött madarat (J12) 2020. április 28-
án Hollandiában (Werkendam) figyeltek meg, 974 km-re a gyűrűzés helyétől. 

Egy 2019. augusztus 10-én a Borsodi-dűlőben fiatal madárként jelölt gulipánt (:JL4) a dél-
spanyolországi Doñana Nemzeti Parkban figyeltek meg 2020. március 8-án, 2228 km-re 
Fertőtől. 

 

 
22. ábra: A JK9 sárga gyűrűvel jelölt gulipán (Recurvirostra avosetta) megfigyelése.  

2018. október 9., Pákozdi-halastavak (fotó: Kovács Norbert) 
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23. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt gulipánok (Recurvirostra 

avosetta) 5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, 
a megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén 44 különböző (ebből 36 korábban ugyanitt jelölt) gulipán színes lábgyűrűjét 
olvastuk le, összesen 261 alkalommal. Ezeknek a madaraknak összesen 382 megkerülése 
ismert szerte Európából. A Fertő környékén jelölteken kívül három másik Magyarországon 
jelölt madarat, három Franciaországban, illetve egy-egy Lengyelországban és Szlovéniában 
jelölt madarat olvastunk le. 

A Magyarországon jelöltek közül egy madár adatait kell kiemelni: ezt (JJ4) 2018. június 30-án 
gyűrűzték fiókaként a sárkeresztúri Sárkány-tavon, még annak az évnek az augusztusában 
megfigyelték Szlovéniában (Ptuj), majd 2019. augusztus 16-án és 22-én a fertőújlaki Borsodi-
dűlőben láttuk. Egy 2011. június 3-án Franciaország nyugati részén (Séné) fiókaként, 
színesgyűrű-kombinációval jelölt gulipánt láttunk 2017. augusztus 5-én a Borsodi-dűlőben 
(1640 km), a madarat korábban a gyűrűzés helye környékén több helyen, 2016 áprilisában 
pedig Lengyelországban is megfigyelték, 2017 őszén és 2017/2018 telén ismét a 
franciaországi gyűrűzési hely környékén került többször szem elé, 2018 júliusában pedig 
megint több alkalommal láttuk a Nyéki-szálláson. 

Egy 2014. június 4-én Franciaországban ugyanott fiókaként jelölt madarat 2018. június 8-án 
láttunk a Borsodi-dűlőben (1446 km), majd ez a madár 2019 májusában a Hór-völgyi-
víztárolón és Jászberény mellett is feltűnt, 2019. július 14-én megint a Borsodi-dűlőben láttuk, 
és ugyanitt figyeltük meg kétszer 2020 áprilisában is. A harmadik francia gyűrűs madarat 
(A65) 2013. július 19-én jelölték Dél-Franciaországban (Hyéres) és 2018. szeptember 1-jén 
és 4-én láttuk a Borsodi-dűlőben (979 km). 
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24. ábra: Franciaországban jelölt, színesgyűrű-
kombinációs gulipán (Recurvirostra avosetta) 
megfigyelése. 2020. április 7., Borsodi-dűlő  

25. ábra: Az X07 fehér gyűrűs gulipán 
(Recurvirostra avosetta) megfigyelése. 2019. 

augusztus 19.,Borsodi-dűlő  

Egy 2012. június 11-én Lengyelországban (Borówko) fiókaként gyűrűzött madarat (X07) 2013 
nyarán már kétszer megfigyeltük a fertőújlaki élőhely-rekonstrukción (531–533 km), 2015. 
április 17-én Ukrajna déli részén (Koblevo) látták, 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben és 2020-
ban is ismét többször szem elé került a fertőújlaki Borsodi-dűlőben. 

Egy 2013. június 18-án Szlovéniában (Secovlje) fiókaként gyűrűzött gulipánt 2018. április 4-
én láttunk a fertőújlaki Borsodi-dűlőben, 347 km-re a gyűrűzés helyétől (ennek a madárnak 
érdekes módon semmilyen más megfigyelése nem ismert). 2019-ben és 2020-ban többször 
láttunk egy fehér (vagy kifakult sárga) gyűrűs gulipánt (U05), amelynek a gyűrűzési adatait 
mind a mai napig nem sikerült kideríteni, de valószínűleg Spanyolországban jelölték. 

 

 
26. ábra: Az U05 fehér gyűrűs gulipán (Recurvirostra avosetta) megfigyelése. 

 2020. április 14.,Borsodi-dűlő 
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27. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült gulipánok (Recurvirostra 
avosetta) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, 

a megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

1.3.3.4. Parti lile (Charadrius hiaticula) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt parti lilék számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes parti lile mennyiségével). A táblázat tartalmazza a 
projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek (kézrekerüléseinek és 
visszafogásainak, illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-ig), megadva azt is, 
hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került meg újra. 
 

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

g % 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is pld. (%) eset pld. (%) eset 

57 88% 50 24 – – 1 (2%) 1 
 
Egy 2019. október 10-én a fertőújlaki Borsodi-dűlőben gyűrűzött parti lilét (N390060 / CK) 11 
nap múlva az ausztriai Fertőzugban elhelyezkedő Zicksee-nél (12 km) olvastak le. 
A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén négy különböző (ebből kettő korábban ugyanitt jelölt) parti lile lábgyűrűjét 
olvastuk le, összesen öt alkalommal, továbbá visszafogtunk egy lengyel gyűrűs, csak fém 
gyűrűvel jelölt példányt. Ezeknek a madaraknak összesen 10 megkerülése ismert. 
Egy 2014. augusztus 18-án Lengyelországban, Gdansk környékén öreg madárként jelölt parti 
lilét (H53), 2016. augusztus 31-én a Borsodi-dűlőben, szeptember 1-jén pedig a Nyéki-
szálláson láttunk (757–758 km). 
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28. ábra: A CK zöld zászlós parti lile (Charadrius hiaticula) megfigyelése.  

2019. október 21.,Zicksee (Ausztria) (fotó: RC Vienna) 

Egy másik, ugyanott 2018. szeptember 8-án gyűrűzött öreg madarat (V86) hat nap múlva, 
szeptember 14-én a Borsodi-dűlőben, a gyűrűzés helyétől 757 km-re figyeltünk meg. 
2019. augusztus 22-én egy lengyel gyűrűs parti lilét fogtunk. A madár már pár napja a 
területen mozgott, fémgyűrűjének a számát már augusztus 19-én sikerült leolvasni. Igen öreg 
madár volt, 2009. augusztus 21-én gyűrűzték innen 758 km-re, Gdansk mellett, fiatal (1y) 
példányként. A madár a visszafogáskor természetesen színes gyűrűt (LA) is kapott. 

 
29. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült parti lilék (Charadrius 

hiaticula) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, a 
megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

1.3.3.5. Kis lile (Charadrius dubius) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt kis lilék számát (összehasonlítva az ugyanebben az időszakban 
Magyarországon jelölt összes kis lile mennyiségével). A táblázat tartalmazza a projekt során 
jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek (kézrekerüléseinek és visszafogásainak, 
illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-ig), megadva azt is, hogy a projekt során 
jelölt madarak hány %-a került meg újra. 
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Gyűrűzés (2016–2020) Megkerülés (2016–2020) 
Magyarorszá

g % 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is pld. (%) eset pld. (%) eset 

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

Egy 2017. augusztus 16-án a Borsodi-dűlőben jelölt fiatal madarat (N119240 / LA) 2018 június 
3-án Hollandiában (Castricum), a jelölési helyétől 1024 km-re fogtak vissza. Egy 2018. 
augusztus 2-án általunk fiatal madárként jelölt példányt (H1) 2020. március 11-én 
Olaszországban (Castiglione Del Lago) figyeltek meg, 632 km-re a gyűrűzés helyétől. 

Egy 2018. augusztus 16-án általunk fiatal madárként gyűrűzött példányt (L1) 2019. április 15-
én Szlovéniában (Secovlje) láttak, 349 km-re a jelölés helyétől. Egy 2018. augusztus 19-én a 
Borsodi-dűlőben jelölt fiatal kis lilét (3C) 2019. május 18-án Dániában (Hirtshals) figyeltek 
meg, 1193 km-re a jelölés helyétől (ez a legtávolabb megkerült magyar gyűrűs kis lile a hazai 
adatbankban). 

Egy 2019. július 18-án általunk jelölt kis lilét (09) 2020. április 15-én és 16-án a Mórahalom 
melletti Nagy-Széksós-tónál fényképeztek le, 287 km-re a Fertőtől. Egy 2019. július 30-án a 
Borsodi-dűlőben jelölt kis lilét augusztus 21-én a Hanságban, az Osli-Hanyban olvastak le 
(20 km). 

  
30, ábra: Az L1 színes gyűrűs kis lile (Charadrius 
dubius) megfigyelése. 2019. április 15.,Secovlje 

(Szlovénia) (fotó: Al Bozic) 

31. ábra: A 3C színes gyűrűs kis lile (Charadrius 
dubius) megfigyelése. 2019. május 18.,Hirtshals 

(Dánia) (fotó: Lars L. Pedersen) 
 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén 34 különböző (ebből 28 korábban ugyanitt jelölt) kis lilét fogtunk vissza vagy 
figyeltünk meg, összesen 43 alkalommal. Ezeknek a madaraknak összesen 46 megkerülése 
ismert. Az általunk gyűrűzött madarakon kívül négy osztrák és egy cseh gyűrűs madarat 
fogtunk vissza, illetve egy Csehországban színesgyűrű-kombinációval jelölt madarat láttunk. 
Az osztrák gyűrűs madarak mindegyikét innen 11 km-re, Illmitz mellett gyűrűzték. 
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32. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt kis lilék (Charadrius dubius) 

5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a 
megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

Egy 2014. május 24-én Csehországban (Nakri) színesgyűrű-kombinációval jelölt kis lilét 2017. 
július 6-án és 7-én láttunk a fertőújlaki Borsodi-dűlőben, 245 km-re a gyűrűzés helyétől. 

2019. augusztus 17-én egy cseh gyűrűs fiatal (1y) kis lilét fogtunk, amelyet nem sokkal előtte, 
2019. augusztus 9-én gyűrűzték innen 122 km-re, Lednice mellett. A madár a visszafogáskor 
természetesen színes gyűrűt (T9) is kapott. 

 
33. ábra: Színesgyűrű-kombinációval jelölt kis lile (Charadrius dubius) megfigyelése.  

2017. július 6.,Borsodi-dűlő 
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34. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült kis lilék (Charadrius 

dubius) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, a 
megkerülési helyet kék háromszög jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

 

1.3.3.6. Nagy goda (Limosa limosa) 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén két finn gyűrűs nagy goda színes lábgyűrűjét olvastuk le, összesen 10 
alkalommal. Ezeknek a madaraknak más megkerülése nem is ismert. 

 

 

35. ábra: AzACM sárga gyűrűs nagy goda (Limosa 
limosa) megfigyelése.  

2018. augusztus 5., Borsodi-dűlő 

36. ábra: A JH sárga gyűrűs nagy goda (Limosa 
limosa) megfigyelése.  
2019. április 4., Paprét 

 

Az egyik példányt (ACM) 2018. május 20-án öreg hím madárként gyűrűzték Finnországban 
(Kempele), és 2018. július 5-én a Nyéki-szálláson, majd augusztus 5–15. között három 
alkalommal a Borsodi-dűlőben láttuk. 
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A másik példányt (JH) fiókaként jelölték Liminka közelében 2016. május 26-án, és 2018 
augusztusában háromszor láttuk a Borsodi-dűlőben, majd 2019. április 2–7. között három 
alkalommal a Pap-réten. 

Egy harmadik finn gyűrűs madarat (AEC) is leolvastunk, ennek azonban valamilyen rejtélyes 
okból egyelőre még nem érkezett meg a gyűrűzési adata. Ezeken kívül egy színesgyűrű-
kombinációval jelölt nagy godát is láttunk, de az sajnos nem volt pontosan azonosítható, mert 
egy gyűrűje elveszett, annyi derült ki, hogy Németországban gyűrűzték. 

 

 
37. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült nagy godák (Limosa 

limosa) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, a 
megkerülési helyet kék háromszög jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

1.3.3.7. Pajzsoscankó (Calidris pugnax) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt pajzsoscankók számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes pajzsoscankó mennyiségével). A táblázat 
tartalmazza a projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek 
(kézrekerüléseinek és visszafogásainak, illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-
ig), megadva azt is, hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került meg újra. 

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

% 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is pld. (%) eset pld. (%) eset 

435 57% 250 249 – – 10 (4%) 32 

Egy 2017. szeptember 16-án általunk öreg hímként jelölt pajzsoscankót (0M) 2017. október 
7-én a Bajorországi Ismaning közelében láttak (381 km), 2018. március 9-én és 20-án pedig 
Hollandiában (Koudum) figyeltek meg, 997 km-re a jelölés helyétől. 
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38. ábra: A 0M fehér gyűrűs pajzsoscankó (Calidris pugnax) megfigyelése. 2017. október 7.,Ismaning 

(Németország) (fotó: Soproni János) 
 

 
39. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt pajzsoscankók (Calidris 

pugnax) 5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a 
megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

 

Egy 2018. augusztus 18-án a Borsodi-dűlőben gyűrűzött madarat (HCA) 2019. április 30-án 
Litvániában (Svencele) figyeltek meg, 917 km-re a gyűrűzési helytől. 

Egy másik, 2017. szeptember 13-án fiatal hímként jelölt példányt (2M) 2020. március 29-én 
fényképeztek le Litvániában (Vorusne) (ez a madár nem szerepel a térképen, mert adatait a 
térképek készítése után kaptuk csak meg). 

Egy 2017. október 2-án általunk a Borsodi-dűlőben jelölt fiatal tojót (UR) október 20-án a Tata 
melletti Asszony-tónál észleltek (106 km). 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén 76 különböző (ebből 72 korábban ugyanitt jelölt) pajzsoscankó színes 
lábgyűrűjét olvastuk le vagy fogtuk vissza a madarat, összesen 242 alkalommal. Ezeknek a 
madaraknak összesen 249 megkerülése ismert. 

 



98 
 

  

40. ábra: A HCA fehér gyűrűs pajzsoscankó 
(Calidris pugnax) megfigyelése. 2019. április 30., 

Svencele (Litvánia)  
(fotó: Simonas Macavicius) 

41. ábra: A 2M fehér gyűrűs pajzsoscankó 
(Calidris pugnax) megfigyelése. 2020. március 

29., Vorusne (Litvánia) (fotó: Eigirdas Vytaustas) 

Egy 2014. március 9-én Olaszországban (Mirandola) öreg (ad.) hímként jelölt madarat (IJD) 
2017. március 17-én és 18-án a Borsodi-dűlőben láttunk, 538 km-re a jelölés helyétől. 

Egy Hollandiában (Workum) 2015. március 27-én színesgyűrű-kombinációval jelölt öreg (ad.) 
hímet 2017. március 30-án láttunk a Borsodi-dűlőben, 998 km-re a gyűrűzés helyétől 

 

 

42. ábra: A 2Z fehérzászlós gyűrűvel jelölt 
pajzsoscankó (Calidris pugnax) megfigyelése. 

2017. július 6.,Borsodi-dűlő 

43. ábra: Az XY fehérzászlós gyűrűvel jelölt 
pajzsoscankó (Calidris pugnax) megfigyelése. 

2019. április 3.,Paprét 
 

Egy Fehéroroszországban jelöltöreg (ad.) hím pajzsoscankót (2Z) többször leolvastunk a 
Borsodi-dűlőben, 2017 júliusában 13-szor láttuk, de 2019. július 11-én és 19-én is 
megfigyeltük. Ezt a madarat 2015. április 16-án gyűrűzték Turov közelében, 919 km-re a 
megfigyelések helyétől. 

  



99 
 

2019. április 3-án egy másik, szintén Fehéroroszországban gyűrűzött hím pajzsoscankót (XY) 
is leolvastunk a Pap-réten, ennek a madárnak azonban mind a mai napig nem érkeztek meg 
a gyűrűzési adatai. 

2018. augusztus 19-én egy 2017. július 22-én Csehországban (Hlohovec) gyűrűzött öreg (ad.) 
tojó pajzsoscankót (K547861) fogtunk vissza, a madár természetesen ekkor színes gyűrűt is 
kapott. 

 
44. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült pajzsoscankók (Calidris 

pugnax) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, a 
megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

 

1.3.3.8. Sarlós partfutó (Calidris ferruginea) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt sarlós partfutók számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes sarlós partfutó mennyiségével). A táblázat 
tartalmazza a projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek 
(kézrekerüléseinek és visszafogásainak, illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-
ig), megadva azt is, hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került meg újra. 

A négy külföldi megkerülés a színes jelölésű madarak közül került ki. Egy 2018. augusztus 
26-án általunk jelölt fiatal madarat a hónap végéig többször látták a Fertőzugban (Zicksee). 

Egy 2018. augusztus 25-én a Borsodi-dűlőben fiatal (1y) madárként jelölt példányt 2018. 
szeptember 19-én, 25 nappal a gyűrűzés után, a Fertőtől 1051 km-re lévő dél-franciaországi 
Domaine de la Palissade közelében figyeltek meg. 
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Gyűrűzés (2016–2020) Megkerülés (2016–2020) 
Magyarorszá

g % 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is pld. (%) eset pld. (%) eset 

91 66% 60 31 – – 4 (7%) 6 

Egy 2019. szeptember 12-én általunk ugyancsak fiatalként (1y) jelölt madarat 14 nap múlva, 
2019. szeptember 26-án a Spanyolország északnyugati részén lévő Vigo közelében láttak, 
2095 km-re a gyűrűzés helyétől. 

Egy 2018. szeptember 10-én a Borsodi-dűlőben gyűrűzött fiatal madár 2018. december 5-én 
Afrikában, Mauritánia partjain (Banc d’Arguin) került meg, 4302 km-re a jelölés helyétől. 

 
45. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt sarlós partfutók (Calidris 

ferruginea) 5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros 
pont, a megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

 

1.3.3.9. Fenyérfutó (Calidris alba) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt fenyérfutók számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes fenyérfutó mennyiségével). A táblázat tartalmazza 
a projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek (leolvasásainak) a számát 
is (2020. április 30-ig), megadva azt is, hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került 
meg újra. 
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Gyűrűzés (2016–2020) Megkerülés (2016–2020) 
Magyarorszá

g % 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is pld. (%) eset pld. (%) eset 

6 100
% 6 – – – 1 (17%) 2 

Egy 2018. szeptember 8-án este a fertőújlaki Borsodi-dűlőben fiatal (1y) madárként gyűrűzött 
fenyérfutót (SN02639) 2019. május 22-én egy Finnország déli partjai előtt fekvő aprócska 
szigeten (Adkobben), a jelölés helyétől 1454 km-re figyeltek meg. A madáron csak fém gyűrű 
volt, annak a számát olvasták le távcsővel, egészen pontosan csak a gyűrűszám végét, de – 
mivel nálunk meglehetősen kevés fenyérfutót gyűrűznek – ennyi is elég volt a madár 
azonosításához. Ugyanezt a madarat 2019. július 20-án Finnország délnyugati részén, 
Uusikaupunki mellett (1492 km) figyelték meg, ekkor a madárról készült fényképekről sikerült 
a fém gyűrű számát leolvasni. A hazánkban gyűrűzött fenyérfutók közül ez az első, amelyik 
megkerült külföldön. 

 
46. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt fenyérfutó (Calidris alba) 5 km-
nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a megkerülési 

helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

 

47. ábra: Az SN02639 számú fém gyűrűvel jelölt fenyérfutó (Calidris alba) megfigyelése.  
Uusikaupunki (Finnország), 2019. július 20. (fotó: Olli Tenovuo)  
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1.3.3.10. Havasi partfutó (Calidris alpina) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt havasi partfutók számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes havasi partfutó mennyiségével). A táblázat 
tartalmazza a projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek 
(kézrekerüléseinek és visszafogásainak, illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-
ig), megadva azt is, hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került meg újra. 

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

g % 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is pld. (%) eset pld. (%) eset 

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

Az 5 km-nél nagyobb távolságra megkerült havasi partfutók közül Ausztriában 18-at láttak (20 
alkalommal), Franciaországban 12-t (19 alkalommal), Olaszországban 12-t (14 alkalommal), 
Magyarországon (Hortobágy, Apaj) hatot (kilenc alkalommal), Lengyelországban hármat 
(három alkalommal), Németországban hármat (három alkalommal), Spanyolországban 
hármat (három alkalommal), Csehországban egyet (két alkalommal), Svájcban egyet (egy 
alkalommal), Dániában, Hollandiában és Belgiumban egyet-egyet (egy-egy alkalommal), 
Algériában egyet (két alkalommal), illetve Cypruson egyet (egy alkalommal). 

Az Ausztrában megfigyelt madarak mindegyikét a Fertőzugban látták, kettőt a Darschonál, 
16-ot pedig a Zicksee-nél. A megfigyelések egy kivételével mind ugyanabban a vonulási 
szezonban, 1–33 nappal a jelölés után történtek. Egy olyan madár (SN02717 / CTP) volt, 
amelyiket a gyűrűzés (2018. október 19.) után egy évvel, 2019. október 21-én láttak a Zicksee-
nél. 
 

 
 

48. ábra: A :GU narancssárga gyűrűs havasi 
partfutó (Calidris alpina) az ausztriai Zicksee-nél, 

2017. szeptember 30-án  
(fotó: Wolfgang Tremmel) 

49. ábra: A :GY narancssárga gyűrűs havasi 
partfutó (Calidris alpina) az ausztriai Zicksee-nél, 

2017. október 1-jén  
(fotó: Wolfgang Tremmel) 
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50. ábra: A :0J narancssárga gyűrűs havasi 

partfutó (Calidris alpina) az ausztriai Zicksee-nél, 
2019. október 22-én  

(fotó: RC Vienna, Austria) 

51. ábra: A CTP zöld zászlós gyűrűs havasi 
partfutó (Calidris alpina) az ausztriai Zicksee-nél, 

2019. október 21-én  
(fotó: RC Vienna, Austria) 

  
52. ábra: A CHC zöld zászlós gyűrűvel jelölt 

havasi partfutó (Calidris alpina) a dániai Esbjerg 
közelében, 2019. augusztus 5-én (fotó: Kim 

Fischer) 

53. ábra: A :8R narancssárga gyűrűvel jelölt 
havasi partfutó (Calidris alpina) a franciaországi 

Domaine de la Palissade közelében, 2019. 
október 28-án (fotó: Sylvain Ceyte) 

Egy 2017. október 21-én a Borsodi-dűlőben jelölt fiatal (1y) madarat (:LK) 2018. augusztus 
16-án Lengyelországban (Ujscie Wisly), 2018. október 9-én pedig Olaszországban (Velence) 
láttak. Egy másik, de 2017-ben ugyanazon napon ugyanott gyűrűzött fiatal madarat (:LR) 
2018. március 7-én Olaszországban (Piombino), 2018. július 18-án Lengyelországban (Ujscie 
Wisly), 2018. augusztus 14-én pedig ismét Olaszországban (Marano Lagunare) figyeltek meg. 

Az Európában másutt megfigyelt madarak közül csak néhányat emelnénk ki. Egy 2018. 
október 20-án a Borsodi-dűlőben fiatal (1y) madárként jelölt havasi partfutót (SN02060 / CUT) 
2019. augusztus 30-án a Németország balti-tengeri partvidékén elhelyezkedő Fehmarn 
szigeten (855 km-re a jelölés helyétől) olvastak le. 

Egy 2018. október 9-én a Borsodi-dűlőben fiatal (1y) madárként jelölt havasi partfutót 
(SN02838 / CHC) 2019. augusztus 5-én a dániai Esbjerg közelében (1035 km-re a jelölés 
helyétől) olvastak le. 

Egy 2017. október 16-án a Borsodi-dűlőben fiatal (1y) madárként jelölt havasi partfutót (:KK) 
2019. január 17-én Belgiumban (Nieuwpoort) figyeltek meg, 1089 km-re a gyűrűzés helyétől. 

Egy 2019. október 10-én általunk fiatal madárként gyűrűzött havasi partfutót (N390065 / :8Z) 
2020. április 30-án Hollandiában (Koehool) figyeltek meg, a jelölés helyétől 1011 km-re. 
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2019 decemberében két általunk Fertőújlakon jelölt havasi partfutót olvastak le 
Olaszországban. 2019. december 5-én Staranzano közelében (332 km-re a jelölés helyétől) 
láttak egy 2018. október 11-én általunk gyűrűzött madarat; 2019. december 14-én pedig 
Campagnia Lupia közelében (439 km-re a jelölés helyétől) figyeltek meg egy 2019. 
szeptember 26-án Fertőújlakon jelölt madarat (SN02400 / HAK); 

2019 októberében négy általunk 2019 őszén jelölt havasi partfutót olvastak le 
Franciaországban.Négyet 4–7 nappal a jelölésük után Toulon közelében (Hyéres) (979 km): 
október 4–7. között kettőt, október 18-án pedig másik kettőt. Két madarat a Rhone-deltában 
láttak 2019. október 28-án: egyet (SN02439 / HHP) Port-Saint-Louis-du-Rhone közelében 
(1052 km) 32 nappal a jelölés után, egyet (N390002 / :8R) pedig Domaine de la Palissade 
mellett (1051 km) 19 nappal a gyűrűzés után. 

Egy 2017. szeptember 9-én általunk fiatal madárként jelölt havasi partfutót (:EM) 24 nappal 
később, 2017. október 3-án Észak-Spanyolországban (Santona), a jelölés helyétől 1645 km-
re olvastak le. 

Egy 2018. október 8-án a Borsodi-dűlőben fiatal (1y) madárként jelölt havasi partfutót 
(SN02821 / CCP) 2019. december 30-án a spanyol–francia határon, a spanyolországi Irun 
közelében (1525 km-re a jelölés helyétől) olvastak le. Ennek a madárnak nem ez volt az első 
megkerülése, ugyanis 2018. november 26. és 2019. január 12. között háromszor látták 
ugyanezen a területen, csak a francia oldalon (Hendaye), a határt képező Bidasoa folyó 
mellett. Egy 2019. október 2-án általunk fiatal madárként jelölt havasi partfutót (:Y2) 2020. 
február 28-án Spanyolország földközi-tengeri partvidékén (Torrevieja) figyeltek meg, 
1780 km-re a gyűrűzés helyétől. 

Egy 2019. szeptember 25-én a Borsodi-dűlőben fiatal (1y) madárként jelölt havasi partfutót 
(SN02331 / ALP) 82 nap elteltével, 2019. december 16-án az algériai Tissemsilt közelében 
(1824 km-re a jelölés helyétől) olvastak le, és még 2020. február 8-án is a közelben (Tuila) 
látták. A megkerülés érdekessége, hogy ez az első olyan havasi partfutó, amelyik Afrikában 
nem tengerparton, hanem attól távol került meg. 

 

  
54. ábra: A CCP zöld zászlós gyűrűvel jelölt 

havasi partfutó (Calidris alpina) a spanyolországi 
Irun közelében, 2019. december 30-án (fotó: 

Itziar Gutiérrez) 

55. ábra: Az :EM narancssárga gyűrűvel jelölt 
havasi partfutó (Calidris alpina) a spanyolországi 

Santona közelében, 2017. október 3-án (fotó: Jesús 
Menéndez) 
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56. ábra: Az ALP zöld zászlós gyűrűvel jelölt havasi partfutó (Calidris alpina) az algériai Tissemsilt 
közelében, 2019. december 16-án (fotó: Allane Abdelkader) 

A megkerülési adatok azt mutatják, hogy a havasi partfutók ősszel északi irányból, 
Lengyelország felől érkeznek a Kárpát-medencébe, és nyugat-délnyugat felé hagyják 
el azt. Ettől a megszokott képtől merőben eltér és furcsa annak a délkeleti irányban 
tovább vonuló fiatal (1y) madárnak (SN02566) a mozgása, amelyet 2018. szeptember 
18-án gyűrűztünk a Borsodi-dűlőben, és öt nap múlva Cipruson (Karpaz), a jelölés 
helyétől 1979 km-re figyelték meg. 

 
57. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt havasi partfutók (Calidris 

alpina) 5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a 
megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén 251 különböző (ebből 243 korábban ugyanitt jelölt) havasi partfutó került meg 
(fogtuk vissza vagy olvastuk le a színes gyűrűjét), összesen 337 alkalommal. Ezeknek a 
madaraknak összesen 357 megkerülése ismert szerte Európából. 
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A nyolc külföldön gyűrűzött havasi partfutó közül hetet Lengyelországban, egyet pedig 
Ukrajnában jelöltek. A lengyel gyűrűs madarak mindegyikét Gdansk közelében (Ujscie Wisly) 
jelölték, a fertőújlaki élőhely-rekonstrukciótól 757 km-re. Egy 2016. szeptember 3-án gyűrűzött 
fiatal madarat (A9M) 10 nappal később, szeptember 13-án, egy 2016. szeptember 9-én jelölt 
öreg (ad.) példányt (M4U) pedig ugyancsak 10 nappal később, szeptember 19-én láttunk. Egy 
2017. július 25-én gyűrűzött öreg (ad.) madarat (Y8E) néhány nappal később, július 29. – 
augusztus 1. között, egy 2017. július 29-én jelölt szintén öreg (ad.) példányt (293) pedig 
augusztus 10-én figyeltünk meg. Egy 2018. szeptember 10-én gyűrűzött fiatalt (1y) (3A8) 
október 5-én és 8-án láttunk, egy 2018. július 20-án gyűrűzött öreg (ad.) madarat (7T) pedig 
2019. október 2-án fogtunk vissza. 

  

58. ábra: Az Y8E fehér színes gyűrűvel jelölt 
havasi partfutó (Calidris alpina) megfigyelése.  

Borsodi-dűlő, 2017. július 30.  

59. ábra: A 3A8 fehér színes gyűrűvel jelölt 
havasi partfutó (Calidris alpina) megfigyelése.  

Borsodi-dűlő, 2018. október 5. 

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

Az élőhely-rekonstrukción egy ukrán gyűrűs havasi partfutót (410) is megfigyeltünk, illetve 
visszafogtunk. A madarat 2016. szeptember 7-én gyűrűzték Ukrajna déli részén, nem messze 
Odesszától. 12 nap múlva már a Borsodi-dűlőben figyeltük meg, 1087 km-re a jelölés helyétől, 
szeptember folyamán még számtalan alkalommal szem elé került, mígnem szeptember 30-
án vissza is fogtuk. 
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60. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült havasi partfutók (Calidris 
alpina) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, a 

megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

1.3.3.11. Apró partfutó (Calidris minuta) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt apró partfutók számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes apró partfutó mennyiségével). A táblázat 
tartalmazza a projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek 
(kézrekerüléseinek és visszafogásainak, illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-
ig), megadva azt is, hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került meg újra. 

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

g % 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is pld. (%) eset pld. (%) eset 

68 66% 45 19 – – 1 (2%) 1 

Egy 2019. október 7-én a fertőújlaki Borsodi-dűlőben gyűrűzött apró partfutót (P250912 / 84) 
6 nap múlva, október 13-án az ausztriai Fertőzugban elhelyezkedő Zicksee-nél (13 km) 
olvastak le. 

1.3.3.12. Sárszalonka (Gallinago gallinago) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt sárszalonkák számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes sárszalonka mennyiségével). A táblázat 
tartalmazza a projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek 
(kézrekerüléseinek és visszafogásainak, illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-
ig), megadva azt is, hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került meg újra. 
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Gyűrűzés (2016–2020) Megkerülés (2016–2020) 
Magyarorszá

g % 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is pld. (%) eset pld. (%) eset 

1233 80% 991 – 19 (19%) 19 – – 

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

 
61. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt sárszalonkák (Gallinago 

gallinago) 5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, 
a megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

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

 
62. ábra: Sárszalonka (Gallinago gallinago). Borsodi-dűlő, 2018. szeptember 18. 
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63. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült sárszalonka (Gallinago 
gallinago) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a 

megkerülési helyet kék háromszög jelzi) (forrás: tringa.mme.hu) 

1.3.3.13. Billegetőcankó (Actitis hypoleucos) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt billegetőcankók számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes nagy lilik mennyiségével). A táblázat tartalmazza a 
projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek (kézrekerüléseinek és 
visszafogásainak, illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-ig), megadva azt is, 
hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került meg újra. 

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

g % 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is pld. (%) eset pld. (%) eset 

418 77% 323 227 – – 2 (1%) 2 

Egy 2018. augusztus 8-án általunk jelölt fiatal madarat (SX01579 / 7U) már másnap, 
augusztus 9-én a németországi Chiemsee-nél fényképezek le, 324 km-re a gyűrűzés helyétől. 

Egy 2019. augusztus 19-én a fertőújlaki Borsodi-dűlőben jelölt billegetőcankót (SX00483 / U8) 
2019. december 11-én a szardíniai Olbia mellett olvastak le, a gyűrűzés helyétől 949 km 
távolságban. 

A billegetőcankók 66 saját, helyi visszafogása között akadt a korábbi években ugyanitt 
gyűrűzött madár.A 2016. július 27-én gyűrűzött fiatal (1y) madarak közül kettőt (AX6401 és 
AX6402) 2017. augusztus 5-én visszafogtunk. 2019. augusztus elején három olyan 
billegetőcankót fogtunk vissza, amelyeket ugyanitt jelöltünk 2018 júliusában és 
augusztusában, egy 2019. július 29-én fogott gyűrűs billegetőcankót (XA0486) pedig két évvel 
korábban, 2017. augusztus 13-án jelöltünk ugyanitt. Mivel még sem 2017-ben, sem 2018-ban 
nem használtunk színes gyűrűt erre a fajra, ezek a madarak csak a szokásos fém gyűrűvel 
voltak jelölve, de 2019-es visszafogásuk alkalmával színes jelölést is kaptak. 
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64. ábra: A 7U zöld zászlós gyűrűs billegetőcankó 

(Actitis hypoleucos) a németországi Chiemsee-
nél, 2018. augusztus 9-én  
(fotó: Wolfgang Poszdum) 

65. ábra: Az U8 zöld zászlós gyűrűs 
billegetőcankó (Actitis hypoleucos) a szardíniai 

Olbia mellett, 2019. december 11-én  
(fotó: Massimo Putzu) 

 

 
66. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt billegetőcankók (Actitis 

hypoleucos) 5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros 
pont, a megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

1.3.3.14. Piroslábú cankó (Tringa totanus) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt piroslábú cankók számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes piroslábú cankó mennyiségével). A táblázat 
tartalmazza a projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek 
(kézrekerüléseinek és visszafogásainak, illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-
ig), megadva azt is, hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került meg újra. 

  



111 
 

 

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

g % 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is pld. (%) eset pld. (%) eset 

123 67% 83 73 – – 8 (10%) 12 

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

  
67. ábra: Az AL zöld zászlós gyűrűs piroslábú 

cankó (Tringa totanus) Soponyán,  
2020. április 3-án (fotó: Kurfis Ilona) 

68. ábra: A CT zöld zászlós gyűrűs piroslábú 
cankó (Tringa totanus) a málta Naxxarban, 2019. 

július 4-én (fotó: David Warrington) 
 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén 25 különböző (ebből 20 korábban ugyanitt jelölt) piroslábú cankó került meg 
(fogtuk vissza vagy olvastuk le a színes lábgyűrűjét), összesen 83 alkalommal. Ezeknek a 
madaraknak összesen 84 megkerülése ismert. 

2018. július 28-án egy cseh gyűrűs (GA12261) piroslábú cankót fogtunk, amelyet 24 nappal 
korábban, július 4-én gyűrűztek Dél-Csehországban, 122 km-re a Fertőtől. 

2018. március 28-án egy lengyel színes gyűrűs (H26) madarat olvastunk le a Borsodi-dűlőben, 
amelyet 2017. augusztus 5-én gyűrűztek Gdansk mellett, 757 km-re a megfigyelés helyétől. 

A projekt időszakábanhárom olasz gyűrűs piroslábú cankót olvastunk le a Borsodi-dűlőben. 
Egyiket (IAK) 2018. április 25-én, ezt a példányt 2011. június 28-án fiatal madárként jelölték 
Comacchio közelében, és 2012-ben és 2013-ban egyszer-egyszer, 2015-ben pedig négyszer 
már láttuk a fertőújlaki élőhely-rekonstrukciókon. A másikat (ANH) 2018. május 2-án láttuk a 
Borsodi-dűlőben, ezt 2015. szeptember 20-án gyűrűzték szintén Comacchio mellett. A 
harmadikat (ADC) két alkalommal, 2019. július 1-jén és 2-án, ezt a madarat 2015. június 29-
én jelölték szintén Comacchio közelében, 489 km-re a megfigyelés helyétől. 
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69. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt piroslábú cankók (Tringa 

totanus) 5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a 
megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

 

 
70. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült piroslábú cankók (Tringa 
totanus) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, a 

megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 
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1.3.3.15. Réti cankó (Tringa glareola) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt réti cankók számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes réti cankó mennyiségével). A táblázat tartalmazza 
a projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek (kézrekerüléseinek és 
visszafogásainak, illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-ig), megadva azt is, 
hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került meg újra. 

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

Magyarorszá
g % 

Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is pld. (%) eset pld. (%) eset 

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

Az általunk jelölt réti cankók közül egyet (SX01995 / HJH) a szomszédos Fertőzugban 
(Ausztria) fogtak vissza. Három másik madarat szintén a Fertőzugban figyeltek meg a jelölést 
követő egy hónapon belül. 

Hármat Magyarországon láttak, egyet (:91) a jelölést követő nyolcadik napon Rábapaty 
közelében, kettőt pedig a következő évben Látrány (:8T), illetve Tápiószecső mellett (JKH). 

Négy példányt a gyűrűzést követő évben Lengyelország középső részén láttak, 470–612 km 
között távolságokban. 

Egy 2019. augusztus 6-án fiatalként jelölt madarat Németországban (Koselitz) figyeltek meg 
2020. április 24-én, 480 km-re a Fertőtől. 

Egy 2017. augusztus 17-én fiatal madárként jelölt példányt (:65) Litvániában (Lipliunai) láttak 
2019. június 29-én, 857 km-re a Fertőtől. 

Egy 2017. augusztus 2-án a Borsodi-dűlőben gyűrűzöttöreg (ad.) réti cankót (:02) 2018. 
március 2-án Nyugat-Afrikában, Mauritánia fővárosában, Nouakchottban figyeltek meg és 
fényképeztek, 4432 km-re a jelölés helyétől. 

  

71. ábra: A :65narancssárga gyűrűs réti cankó 
(Tringa glareola) Litvániában (Lipliunai), 2019. 

június 29-én (fotó: Petkus Gediminas) 

72. ábra: A JKH zöld zászlós gyűrűs réti cankó 
(Tringa glareola) Tápiószecső mellett, 2020. 

április 28-án (fotó: Németh Ferenc) 
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73. ábra: A :02 narancssárga gyűrűs réti cankó (Tringa glareola) Mauritániában (Nouakchott),  

2018. március 2-án (fotó: Nick Peeters) 
 

 
74. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt réti cankók (Tringa glareola) 

5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a 
megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

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

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

Ezeken kívül két külföldi gyűrűs madarat fogtunk, amelyek a visszafogáskor színes jelölést is 
kaptak. 2017. augusztus 12-én egy lengyel gyűrűs (TS42330) fiatal (1y) réti cankót fogtunk, 
amelyet nyolc nappal korábban gyűrűztek Lengyelország középső részén (Góra Kalwaria), 
573 km-re a visszafogás helyétől. Egy cseh gyűrűs (ZA43919) példányt 2018. július 23-án 
fogtunk vissza, ezt a madarat öt évvel korábban, 2013. augusztus 3-án jelölték fiatal 
példányként a dél-csehországi Lednice közelében, 124 km-re a visszafogás helyétől. 
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75. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült réti cankók (Tringa 

glareola) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, a 
megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

1.3.3.16. Füstös cankó (Tringa erythropus) 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén két különböző (ebből egy korábban ugyanitt jelölt) füstös cankó került 
visszafogásra. Ezeknek a madaraknak összesen kettő megkerülése ismert. 

2019. szeptember 1-jén egy lengyel gyűrűs fiatal (1y) füstös cankót fogtunk, amelyet nem 
sokkal előtte, 2019. augusztus 25-én gyűrűzték innen 757 km-re, Gdansk mellett. A madár a 
visszafogáskor természetesen színes gyűrűt (09) is kapott. 

 
76. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült füstös cankó (Tringa 

erythropus) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a 
megkerülési helyet kék háromszög jelzi) (forrás: tringa.mme.hu) 
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1.3.4. Gyűrűzött sirályfélék (Laridae) megkerülései 

1.3.4.1. Dankasirály (Chroicocephalus ridibundus) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt dankasirályok számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes dankasirály mennyiségével). A táblázat tartalmazza 
a projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek (kézrekerüléseinek és 
visszafogásainak, illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-ig), megadva azt is, 
hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került meg újra. 
 

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

g % 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is pld. (%) eset pld. (%) eset 

1930 2% 46 33 – – 7 (15%) 16 
 

Az általunk a projekt időszakában jelölt dankasirályok közül hét madár összesen 16 5 km-nél 
távolabbi megfigyeléséről kaptunk hírt. Ezek közül egyet az ausztriai Fertőzugban (Zicksee), 
négy madarat Magyarországon (Rábapaty, Osli-Hany, Komárom, Csákvár), egyet 
Szlovéniában (Ptuj), hármat Olaszországban (Fermo, Ravenna, Quinto di Treviso), egyet 
pedig Franciaországban (Echaillon) olvastak le. 

Egy 2017. augusztus 4-én fiatal (1y) madárként jelölt példányt (HWTL) 2018. február 4-én 
Porto Sant’Elpidioban (Olaszország), majd 2018. szeptember 15-én a szintén olaszországi 
Fermoban, 2019. május 19-én a szlovéniai Ptujban, végül 2019. szeptember 18-án ismét 
Fermoban láttak. 

Egy 2017. szeptember 15-én gyűrűzött öreg madarat (HWWJ) 2018. június 18-án a Zámolyi-
víztárolónál, 2020. január 23. és február 7. között pedig több alkalommal Ravennában 
figyeltek meg. 

Egy 2018. július 30-án jelölt fiatalkén (1y) jelölt dankasirályt 2018. szeptember 4-én 
Komáromban, 2019. január 14-én pedig a franciaországi Echaillonban figyeltek meg. 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén 39 különböző (ebből négy korábban ugyanitt jelölt) dankasirály színes 
lábgyűrűjét olvastuk le, összesen 308 alkalommal. Ezeknek a madaraknak összesen 390 
megkerülése ismert szerte Európából. A leolvasott 35 nem a Fertőnél jelölt madár közül hetet 
a soproni szeméttelepen gyűrűztek 2013-ban, kettőt a gyáli, hármat pedig a szegedi 
szeméttelepen jelöltek. 23 külföldi gyűrűs madarat olvastunk le a projekt időszakában a 
Fertőnél: egy cseh, egy szlovák, négy lengyel és 17 horvát gyűrűs madár került megfigyelésre, 
utóbbiak közül 16-ot a zágrábi szeméttelepen gyűrűztek 201 és 2019 között). 
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77. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt dankasirályok (Chroicocephalus 

ridibundus) 5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros 
pont, a megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

 

 
78. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült dankasirályok 

(Chroicocephalus ridibundus) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési 
helyeket piros pontok, a megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 
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1.3.4.2. Viharsirály (Larus canus) 

A tárgyidőszakban (2019. július 1. – december 31.) egy zöld színes gyűrűs (H68) viharsirályt 
olvastam le a Borsodi-dűlőben, 2019. november 23–24-én és 26-án, a madarat 2012. 
december 9-én jelölték a gyáli szeméttelepen, és ezeken kívül más megkerülése nincs. 

 
79. ábra: A H68 zöld színes gyűrűvel jelölt viharsirály (Larus canus) megfigyelése.  

2019. november 26.,Borsodi-dűlő 

1.3.4.3. Sárgalábú sirály (Larus michahellis) 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő–Hanság 
Nemzeti Park fertőújlaki élőhely-rekonstrukciós területén (Borsodi-dűlő) 2016. június 1. és 
2020. március 31. között jelölt sárgalábú sirályok számát (összehasonlítva az ugyanebben az 
időszakban Magyarországon jelölt összes sárgalábú sirály mennyiségével). A táblázat 
tartalmazza a projekt során jelölt madarak 5 km-nél távolabbi megkerüléseinek 
(kézrekerüléseinek és visszafogásainak, illetve leolvasásainak) a számát is (2020. április 30-
ig), megadva azt is, hogy a projekt során jelölt madarak hány %-a került meg újra. 

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

g % 
Fertőújlak kézre kerülés leolvasás 

összes pld. pld. színes 
is pld. (%) eset pld. (%) eset 

53 40% 21 10 – – 2 (10%) 2 
 

A Fertőnél jelölt 21 sárgalábú sirályból kettőt olvastak le 5 km-nél távolabb. Az egyiket (E423) 
2018. augusztus 27-én jelöltük, és 2019. március 9-én a zágrábi szeméttelepen (Jakusevac) 
látták (222 km-re a Fertőtől), a másik (E405), 2018. augusztus 16-án gyűrűzött fiatal (1y) 
példány pedig 2019. július 4-én került ismét szem elé a Rábapaty melletti kavicsbánya 
tavaknál. 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén nyolc különböző (ebből két korábban ugyanitt jelölt) sárgalábú (Larus 
michahellis) és sztyeppi sirály(Larus cachinnans) színes lábgyűrűjét olvastuk le, összesen tíz 
alkalommal (e két fajt a sokszor bizonytalan határozás miatt együtt tárgyaljuk). Ezeknek a 
madaraknak összesen 25 megkerülése ismert szerte Európából. 
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80. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél jelölt sárgalábú sirályok (Larus 

michahellis) 5 km-nél távolabbi megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros 
pont, a megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

A két általunk gyűrűzött sárgalábú sirályon (L. michahellis) kívül leolvasott további hat példány 
közül egy-egy sztyeppi sirályt (L. cachinnans) Lengyelországban (P:115), illetve Szlovákiában 
(352:S) jelöltek fiókaként, négy sárgalábú sirályt (L. michahellis) pedig Horvátországban, ezek 
közül hármat a zágrábi szeméttelepen (Jakusevac), egyet (S99V) pedig Közép-Dalmáciában 
(Veli Razanac) fiókaként. 

 
81. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült sárgalábú sirályok (Larus 

michahellis) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros 
pontok, a megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 
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1.3.4.4. Lócsér (Hydroprogne caspia) 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertő környékén egy lócsér színes lábgyűrűjét 
(U21) olvastuk le, két alkalommal. A madarat 2016. június 20-án fiókaként gyűrűzték 
Svédország délkeleti részén (Vastervik), mi 2016. október 8–15. között öt alkalommal láttuk a 
Borsodi-dűlőben. 2017. szeptember 22-én ugyanezt a madarat sikerült leolvasni szinte 
méterre ugyanazon a helyen, ahol 2016-ban is megfigyeltük. 

 
82. ábra: AzU21 piros színes gyűrűvel jelölt lócsér (Hydroprogne caspia) megfigyelése.  

2017. szeptember 22.,Borsodi-dűlő 
 

 
83. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült lócsér (Hydroprogne 

caspia) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, a 
megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

1.3.4.5. Küszvágó csér (Sterna hirundo) 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén két különböző küszvágó csér került meg (fogtuk vissza vagy olvastuk le a 
színes lábgyűrűjét), összesen két alkalommal. Ezeknek a madaraknak összesen négy 
megkerülése ismert. 

2019. augusztus 8-án egy gyűrűs (TT69732) küszvágó csért fogtunk függönyhálóval, amely 
színes jelölést (N21) is viselt. A madarat 2015. június 14-én jelölték fiókaként a Mocsa melletti 
Váli-tavon, 2018 júniusában ugyanott látták, 2019. július 9-én pedig a rábapatyi kavicsbánya 
tavon olvasták le. 

2018. április 16-án a Borsodi-dűlőben egy izraeli gyűrűs (IUN) küszvágó csért olvastunk le. A 
madarat 2015. augusztus 31-én jelölték az izraeli Atlit település melletti sólepárlókon, már 
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akkor is öreg (ad.) példányként. A gyűrűzési és a megfigyelési hely távolsága légvonalban 
2255 km. 

 

84. ábra: AzIUN fekete színes gyűrűvel jelölt küszvágó csér (Sterna hirundo) megfigyelése.  
2018. április 16.,Borsodi-dűlő 

 

 
85. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült küszvágó csérek (Sterna 
hirundo) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, a 

megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

1.3.4.6. Fattyúszerkő (Chlidonias hybrida) 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során 2016. november 9-én egy lengyel gyűrűs (2P8) 
fattyúszerkőt olvastunk le. A madarat 2016. augusztus 8-án fiókaként jelölték Dél-
Lengyelországban (Zator), és még szeptember 6-án is ugyanott látták. 
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86. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült fattyúszerkő (Chlidonias 

hybrida) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, a 
megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

 

1.3.5. Gyűrűzött gödényalakúak (Pelecaniformes) megkerülései 

1.3.5.1. Kanalasgém (Platalea leucorodia) 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén 29 különböző kanalasgém színes lábgyűrűit olvastuk le, összesen 396 
alkalommal. Ezeknek a madaraknak összesen 630 megkerülése ismert szerte Európából, 
illetve Észak-Afrikából. 

Származási helyeiket tekintve a 29 megfigyelt madár közül 17-et Magyarországon gyűrűztek 
fiókaként 2006 és 2019 között, ötöt a Hortobágyon, négyet a Dinnyési-Fertőn, hármat a 
Rétszilasi-halastavakon, kettőt a Csaj-tavon, egyet-egyet a gátéri és a szegedi Fehér-tavon, 
illetve a bősárkányi Nyirkai-Hanyban.A külföldön gyűrűzött és a Fertőn lelolvasott madarak 
közül hatot Dél-Csehországban (Ceské Budejovice környékén), négyet Olaszországban 
(Comacchio, Argenta és Ravenna környékén), egyet Horvátországban (Slavonski Brod), 
egyet pedig Hollandiában (Terschelling) jelöltek fiókaként. 

  

87. ábra: Színesgyűrű-kombinációval jelölt 
kanalasgémek (Platalea leucorodia).  

2017. július 11., Borsodi-dűlő 

88. ábra: A JA03 fehér színes gyűrűvel jelölt 
kanalasgém (Platalea leucorodia) megfigyelése. 

2017. június 22., Borsodi-dűlő 
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89. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült kanalasgémek (Platalea 

leucorodia) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros 
pontok, a megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

1.3.5.2. Nagy kócsag (Ardea alba) 

A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során (2016. június 1. és 2020. március 31. között) a 
Fertő környékén 42 különböző nagy kócsag színes lábgyűrűjét olvastuk le, összesen 88 
alkalommal. Ezeknek a madaraknak összesen 127 megkerülése ismert a Kárpát-medencéből 
és Nyugat-Európából. 

A 42 madárból 40-et Magyarországon gyűrűztek, valamennyit fiókaként, egyet (196) 
Horvátországban (Slavonski Brod), egyet (528) pedig Szerbiában (Becej). 

  

90 ábra: Az S93 piros színes gyűrűvel jelölt nagy 
kócsag (Ardea alba) megfigyelése.  
2018. február 26., Tőzeggyármajor 

91. ábra: A :03U piros színes gyűrűvel jelölt nagy 
kócsag (Ardea alba) megfigyelése.  

2019. november 8.,Lászlómajor 
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92. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült nagy kócsagok (Ardea 
alba) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyeket piros pontok, a 

megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 

1.3.5.3. Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus) 

2019. június 21-én délelőtt egy kék gyűrűvel (X75) jelölt immatur rózsás gödényt láttunk a 
fertőújlaki Nyéki-szálláson, a madár egész délelőtt a területen tartózkodott, néha felkörözött, 
de többször visszatért, végül Ausztria irányába távozott (ahol az elkövetkező napokban 
többször is látták). A madár 2018 novemberének elején legyengülve került be egy izraeli 
madármentő helyre, ahonnan 2018. november 29-én meggyűrűzve engedték szabadon 
(Agamon-tó). A madár elengedésének helye légvonalban 2258 km-re van a fertői megfigyelés 
helyétől. Hazánkban 2019. június 4-én már látták a madarat a balatonlellei Irmapusztai-
halastavakon, majd valószínűleg ugyanez a példány repült át a Kis-Balaton felett június 18-
án. Gyűrűs rózsás gödénynek ez volt az első megkerülése Magyarországon. 

  

93. ábra: Az X75 kék gyűrűs rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus) megfigyelése. 
2019. június 21., Nyéki-szállás 
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94. ábra: A Vogelwarte – Madárvárta II. projekt során a Fertőnél megkerült rózsás gödény (Pelecanus 
onocrotalus) gyűrűzési és megkerülési helyeinek térképi ábrázolása (a gyűrűzési helyet piros pont, a 

megkerülési helyeket kék háromszögek jelzik) (forrás: tringa.mme.hu) 
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1. Bevezetés 

A mekszikópusztai elárasztásokon heti rendszerességű vízimadár monitoring számlálásra 
első ízben 1998-ban került sor. Ezt megelőző időszakból is rendelkezünk adatokkal a 
területről, azonban az egyes fajok éves állománydinamikájának megismeréséhez 
rendszeresen, azonos módszerrel végzett felmérésre van szükség. 

Az elárasztások amellett, hogy megfelelő természetvédelmi kezelésel együtt ismét biztosítják 
a vízrendezések utáni tófejlődés következtében megszűnt parti, sekély vízborítású 
élőhelyeket, kedvező feltételeket teremtenek a vízimadarak állományainak vizsgálatára. A 
tómeder elnádasodása, amely jórészt a XX. század első felében zajlott le, majd lelassulva 
bár, de napjainkig folytatódik, olyan térbeli struktúrát eredményezett, amely gyakorlatilag 
meghiúsítja hasonló jellegű monitoring vizsgálatok elvégzését a tulajdonképpeni tómederben. 
A partvonalat kerítő 1-7 km széles, öblözetekkel tagolt nádas – az egykori, ma már 
elnádasodott öblözetekből lefűződött belső tavakkal a részben nádaratásra, részben a 
feltöltődő nádas nem kielégítő vízutánpótlására visszavezethető okokból kialakult, kisebb-
nagyobb, megközelíthetetlen tarfoltokkal – szinte teljesen áttekinthetetlenné is vált.  

A monitoring célja a vízimadár-fajok állománydinamikájának vizsgálata a Fertő hazai részén, 
beleértve az élőhelyrekonstrukciós területeknek az átvonuló, táplálkozó, pihenő 
madárállományok számára betöltött szerepének vizsgálata, emellett olyan vízkormányzási, 
területkezelési rezsim kialakítása, amely hosszú távon is maximalizálja azt. 

2. Anyag és módszer 

A monitoring hetente elvégzett madárszámláláson alapul (Pellinger, 2001). A számlálások 
négy, részben függetlenül árasztható rész-területen zajlanak, minden évben, elárasztott és 
kiszárított állapotban is. Az adatok terepi rögzítése külön-külön történik az egyes 
területrészeken (Nyéki szállás, Paprét, Borsodi-dűlő, Cikes). A madárszámlálások elvégzését 
jelenleg 6 db megfigyelő torony segíti emellett a terepi tapasztalatok alapján több olyan pont 
is kijelölésre került, amely a terület bejárása során alkalmas állandó megfigyelőhelynek, ezek 
elhelyezkedését is az 1. ábra szemlélteti. 

2.1. A vizsgálati terület leírása 

A számlálást a mekszikópusztai rekonstrukció négy részterületén (Nyéki szállás, Paprét, 
Borsodi-dűlő, Cikes) végeztük el. Ha a területegységek határain kívül figyeltünk meg 
madarakat, akkor azt hozzá számoltuk hozzá a legközelebbi területhez. Értelemszerűen ez 
csak a közvetlenül szomszédos területekre vonatkozik „látótávolságban”. Erre azért volt 
szükség, mert a tapasztalatok szerint a napi mozgás során, különösen a kihúzásra hajlamos 
fajok gyakran ott találhatóak már a megfigyelési időszak kezdetén. A távolabb talált egyedek, 
csapatok a felmérésből kimaradtak. Rögzítettük a vízállást, különösen akkor, ha valamelyik 
területen nem volt vízborítás. 

Mekszikópusztán az első elárasztások 1989. őszén történtek meg, Dr. Kárpáti László 
elképzelései szerint. Az elárasztások a tómeder DK-i részén, az egykori változó vízborítású 
„árterületen” vannak. A Fertő és a Hanság mintegy 200 éven át tartó sorozatos lecsapolási 
munkálatainak eredményeként – amelynek a szóban forgó területre legnagyobb hatású 
beavatkozása a Pomogy és Hegykő között megépített Körgát – megszűnt a tó a rendszeres, 
az uralkodó erős Ény-i szelek által ide kihajtott vizekből származó kiöntése. A 
beavatkozásokat extenzív mezőgazdasági hasznosítás – legeltetés – követte, amely a 80-as 
évek derekára erősen visszaszorult. 

A határsávba eső terület védetté nyilvánítását követően, különösen a 80-as évek végén a 
terület állami tulajdonba került, így Kiss Jenő műszaki tervei alapján történt meg az 
élőhelyrekonstrukcióhoz szükséges műtárgyak megépítése a Hanság-főcsatorna jobb partján 
– Nyéki szállás és Paprét – illetve részben a bal parti területrészeken – Borsodi-dűlő és Cikes 
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– is. Rendszeres elárasztásokra 1998-ig csak a jobb parti területeken került sor, a bal parton 
határos területek tulajdonosaival kialakult jogi természetű vita miatt. Habár az 
élőhelyrekonstrukció a kitűzött ökológiai célokat elérte, az üzemeltetés tapasztalatai és a 
nádas gyors terjedése indokolttá tette, hogy a jobb és bal parti területek alternatívan 
eláraszthatóak legyenek úgy, hogy a fészkelő- és táplálkozóterületek folyamatos 
rendelkezésre állása mellett az elárasztásra nem kerülő területrészeken időben 
végrehajthatóak legyenek a nádasodás ellen végrehajtott területkezelések (kaszálás, 
legeltetés). Ezt 1998-ban már az időközben rendeződött tulajdonviszonyok is elősegítették. 

 
1. ábra – A vizsgálati terület a Fertő DK-i részén az állandó megfigyelőhelyekkel 

2.2. Az elárasztások vízviszonyai a vizsgálati időszakban 

2017-ben február utolsó harmadáig lényegében minden vízfelület befagyott. A Hansági-
főcsatorna jobbparti elárasztásain, vagyis a Nyéki szálláson és a Papréten csak a legmélyebb 
meder-részen volt vízborítás, ami június közepére tűnt el teljesen, ekkor már vízimadarak sem 
maradtak ott. A kiszárítás célja az elnádasodás elleni legeltetés biztosítása volt. A bal parton 
a Borsodi-dűlő teljesen feltöltött állapotban volt, azonban ennek nagy része a csapadékból 
származott (2. ábra). A korábbi tapasztalatok szerint ilyenkor csökkennek a madár 
mennyiségek, ezért márciusban még a költések előtt ebből néhány cm-nyit leengedtünk és 
tóvízzel pótoltuk. Az év végére a Nyéki szálláson és a Papréten ismét megállt egy kevés 
csapadékvíz a medrek mélyebb részein, majd decemberben a vizek ismét részlegesen 
befagytak. 
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2. ábra – 2017. évi vízviszonyok: Paprét, 2017. máj. 28. és Borsodi-dűlő, jún. 1-én 

2018-ban már január végére megszűnt a fagyott állapot. A téli csapadék miatt a nem árasztott 
jobb parti területek mélyebb részein, de sokfelé a gyepeken is megállt némi vízborítás. Július 
közepére ezek nagyrész kiszáradtak (később teljesen) és a Borsodi-dűlőben is jelentősen 
csökkent már a vízszint. Október végétől már a csapadék vízmennyisége elegendő volt ahhoz, 
hogy a párolgási veszteség és az elszivárgás hatása ellenére újból megjelenjenek sekély 
vízfelületek a jobb parti részeken, a Borsodi-dűlőbe viszont tóvízzel történő árasztással 
pótoltuk a nyári hónapok vízvesztését. Az év vége komolyabb fagyok nélkül jött el, a vizek 
nem voltak befagyva. 

  
3. ábra – 2018. évi vízviszonyok: Az elárasztások 2018. máj. 7-én és Nyéki szállás, máj. 24-én 

2019-ben január végén egy rövid fagyos periódustól eltekintve a tél kifejezetten enyhe volt. 
Tavasszal a teljes vizsgálati területen volt némi vízborítás, a Cikesben is. A korán érkező 
nyárias meleg és a csapadékmentes időjárás következtében már június első felében 
mutatkoztak a kiszáradás jelei a jobb parton (Nyéki szállás és Paprét) amelynek 
területkezelési munkái miatt mesterséges vízpótlás nem történt. Július második felében már 
csak a Borsodi-dűlőben maradt meg a vízborítás, de a forróság miatt ott is rohamosan 
csökkent. A madarak táplálkozó területének biztosítása érdekében nyár végén kevés tóvízzel 
pótoltunk valamennyit a párolgási veszteségből. Az őszi-téli időszakban lényegében nem 
változott a helyzet: a kánikulai időjárás elmúltával a csapadék kevés vizet visszapótolt az 
elárasztásokon, de a szokásosnál alacsonyabb vízborítás alakult ki télire. Év végéig kemény 
fagyok nem voltak, folyamatosan voltak nyílt vízfelületek a madarak számára. 
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4. ábra – 2019. évi vízviszonyok: Cikes, 2019. ápr. 25.-én, az elárasztások aug. 22-én 

A tartósan sekély vízzel borított területeken az elnádasodás újra meg újra megindul, ennek 
megakadályozására legeltetni és/vagy kaszálni kell a vízszint lehető legalacsonyabb szinten 
tartása, vagy a terület teljes kiszárítása mellett. A bal és jobb parti részek alternatív 
eláraszthatósága lehetővé teszi, hogy ha szükséges akkor csak az egyik oldalon legyen 
árasztás a madarak számára és ezt a területfenntartás szükséges munkálatainak elvégzése 
érdekében váltogathassuk. 

3. Eredmények 

A madárállományok mennyiségi vizsgálata a heti egy alkalommal elvégzett számlálásokon 
alapul. A köztes napokon rendszertelenül és nem teljeskörűen jegyeztünk fel megfigyelési 
adatokat, ezeket jelen projektben nem használtuk fel, azonban az ezekből nyert információk 
rámutatnak, hogy egyes fajok esetében jellemző, hogy szélsőségesen ingadozhat az 
egyedszám igen rövid idő alatt. Ilyen faj pl. a daru (Grus grus), amely a Dunántúlon néhány 
markáns hullámban vonul át és ilyenkor átmenetileg ezres egyedszámú csapatai is 
számlálhatók, míg az év nagy részében (és két ilyen hullám között) nagyságrendileg kevesebb 
látható. Hasonló a helyzet a sárgalábú sirály (Larus michahellis) esetében, mivel ez a faj 
ősszel akár ezres csapatokban táplálkozik a környező szántókon napközben, éjszakázni 
viszont a tó mély vízű öblözeteibe húznak be. Előre kiszámíthatatlan módon ezek a nagy 
csapatok a reggeli (és az esti) órákban olykor átmenetileg megszállnak az elárasztásokon, 
esetleg alkalmilag ott is éjszakáznak. A fajok túlnyomó többsége esetében a heti számlálás 
kielégítő pontossággal reprezentálja a vonulási hullámokat, a monitoring alkalmak ritkítása 
azonban egyre több fajnál okozna a fentiekhez hasonló problémákat (PELLINGER, 2003). 

3.1. Az egyes fajok vonulásdinamikája az elárasztásokon 

A hetente elvégzett számlálások során valamennyi vízimadár-faj állománynagyságát 
felvételeztük, azonban az egyes évek fajgazdagságának és a fajok mennyiségi viszonyainak 
összevethetősége érdekébenazt a 69 fajt választottuk ki, amelyek rendszeresen előfordulnak, 
megszámlálhatók (mennyiségük jó közelítéssel megbecsülhető) és reprezentálják a területek 
eltérő vízborításából adódó élőhelyi változatosságot. A 69 fajt az 1. táblázat mutatja be. 
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Kis vöcsök (Podiceps ruficollis) Parti lile (Ch. hiaticula) 
Búbos vöcsök (P. cristatus) Széki lile (Ch. alexandrinus) 
Feketenyakú vöcsök (P. nigricollis) Aranylile (Pluvialis apricaria) 
Kárókatona (Phalacrocorax carbo) Ezüstlile (P. squatarola) 
Kis kárókatona (Microcarbo pygmeus) Bíbic (Vanellus vanellus) 
Bakcsó  (Nycticorax nycticorax) Sarki partfutó (Calidris canutus) 
Üstökösgém (Ardeola ralloides) Fenyérfutó (C. alba) 
Kis kócsag (Egretta garzetta) Apró partfutó (C. minuta) 
Nagy kócsag (Ardea alba) Temminck-partfutó (C. temminckii) 
Szürke gém (A. cinerea) Sarlós partfutó (C. ferruginea) 
Vörös gém (A. purpurea) Havasi partfutó (C. alpina) 
Kanalasgém (Platalea leucorodia) Sárjáró (Limicola falcinellus) 
Bütykös hattyú (Cygnus olor) Pajzsoscankó (Calidris pugnax) 
Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) Sárszalonka (Gallinago gallinago) 
Fütyülő réce (Mareca penelope) Nagy goda (Limosa limosa) 
Kendermagos réce (M. strepera) Kis goda (L. lapponica) 
Csörgő réce (A. crecca) Kis póling (Numenius phaeopus) 
Tőkés réce (A. platyrrhynchos) Nagy póling (N. arquata) 
Nyílfarkú réce (A. acuta) Kormos cankó (Tringa erythropus) 
Böjti réce (Spatula querquedula) Piroslábú cankó (T. totanus) 
Kanalas réce (S. clypeata) Tavi cankó (T. stagnatilis) 
Üstökösréce (Netta rufina) Szürke cankó (T. nebularia) 
Barátréce (Aythya ferina) Réti cankó (T. glareola) 
Cigányréce (A. nyroca) Erdei cankó (T. ochropus) 
Kontyos réce (A. fuligula) Billegetőcankó (T. hypoleucos) 
Kerceréce (Bucephala clangula) Kőforgató (Arenaria interpres) 
Rétisas (Haliaeetus albicilla) Vékonycsőrű víztaposó (Phalaropus lobatus) 
Parlagi sas (Aquila heliaca) Kis sirály (Larus minutus) 
Vándorsólyom (Falco peregrinus) Viharsirály (L. canus) 
Szárcsa (Fulica atra) Sárgalábú sirály (L. michahellis) 
Daru (Grus grus) Küszvágó csér (Sterna hirundo) 
Gólyatöcs (Himantopus himantopus) Lócser (Sterna caspia) 
Gulipán (Recurvirostra avosetta) Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus) 
Kis lile (Charadrius dubius) Kormos szerkő (Ch. nigra) 

  Fehérszárnyú szerkő (Ch. leucopterus) 

1. táblázat – Hosszútávú monitoringra kiválasztott vízimadár-fajok 
  



132 
 

 

Az eredmények részletes bemutatása során mind a 69 madárfaj szerepel, tekintet nélkül arra, 
hogy a tárgyévben előfordult-e. A vadludak azért nem kerültek be a számlált fajok közé, mivel 
a nyári lúd (Anser anser) és a nagy lilik (Anser albifrons) a szeptembertől márciusig terjedő 
időszakban ugyan nagy egyedszámban fordul elő a vizsgálati területen, azonban napi 
aktivitásuk dinamikájának jellege (aktívan húznak ki és be reggeltől estig ezért folyamatosan 
és erősen változik az egyedszámuk, ezért lehetetlen egy konkrét számmal leírni a jelenlévők 
mennyiségét. Ugyancsak erősen változik az elárasztásokon és a Fertő öblözeteiben, valamint 
a tó magyarországi és ausztriai részén éjszakázók/tartózkodók aránya emiatt a monitoring 
vizsgálatból kizárásra kerültek. Felmérésük monitoring jelleggel magyar-osztrák havi 
szinkron-számlálással folyik. A kiválasztott fajok esetében, amennyiben a számlált 
mennyiségek lehetővé teszik, a vizsgálati időszak éves dinamikát diagramon szemléltetjük, 
ezt minden esetben elhagytuk, ha a kevés előfordulási alkalom, vagy a kis egyedszámok miatt 
a vizuális megjelenítés nem volt indokolt. 

Kis vöcsök (Podiceps ruficollis) 

Gyakori fészkelő a kisebb-nagyobb tavak sűrű nádas és gyékényes zónáiban. Vonuló 
(március–november); a be nem fagyó vizeknél kis számban áttelelők is akadnak. 

 
5. ábra – A kis vöcsök állománydinamikája 

A Fertőn mindenütt, nagy számban fészkel, a nádasban és a csatornák szegélyében. A 
Hanság-főcsatornán a víz befagyásáig áttelelhetnek egyedei. Az elárasztásokon fészkelhet, 
de nagyobb számban nem látható, a vizsgálati időszakban elvégzett számlálások során nem 
volt számottevő mennyiségű előfordulása (5. ábra). 

Búbos vöcsök (Podiceps cristatus) 

Elég gyakori fészkelő halban gazdag tavakon, halastavakon. Vonuló (március–november); be 
nem fagyó vizeken – főként a Dunán – kis számban át is telel. 
A Fertőn sokfelé fészkel, egyes években az elárasztásokon is (pl. 1996-ban min. 6 pár). 
Vonuláson a tó öblözeteiben laza csapatokban gyülekeznek. Az elárasztásokon a vizsgálati 
időszakban elvégzett számlálások során nem volt számottevő mennyiségű előfordulása (6. 
ábra). 
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6. ábra – A búbos vöcsök állománydinamikája 

Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis) 

Rendszertelenül megjelenő telepes fészkelő ritkás növényzetű mocsarakban, halastavakon, 
szikes tavakon, víztározókon és időszakos árasztásokon. Vonuló (április–november); egyes 
példányok alkalmilag áttelenek, főként a Dunán. 

A Fertőn kisebb-nagyobb csapatai vonulási időben láthatók, ekkor az elárasztásokon is 
megfigyelhető. Több eredményes költése ismert, legjelentősebb állománya 1996-ban volt, 
ekkor mintegy 45 pár fészkelt. Az elárasztásokon a vizsgálati időszakban elvégzett 
számlálások során nem volt számottevő mennyiségű előfordulása (7. ábra). 

 
7. ábra – A feketenyakú vöcsök állománydinamikája 

Kárókatona (Phalacrocorax carbo) 

Telepesen fán fészkelő, gyakori faj.Legnagyobb telepei a Szigetközben és a Kis-Balatonban 
vannak, de költ a Duna és a Dráva mentén, a Tisza-tónál valamint a Hortobágyon is. Főként 
halastavaknál az egész országban rendszeresen látható. Az állomány nagy része elvonul, de 
az utóbbi években egyre nagyobb számban át is telel a Dunán. 

A Fertő mellett nincs költésére alkalmas facsoport, ezért a nádban fészkel a tó ausztriai 
oldalán. Első ízben 2012-ben telepedett meg, azóta az állomány lassan nő, jelenleg mintegy 
50 fészke van (NEMETH, 2017). 2001-től fészkel a Hanság elárasztásain. állománya 50-130 
pár között ingadozik. Valószínűleg a helyi állomány mellett a Dunáról is járnak táplálkozni a 
tóra. Bár a mekszikópusztai elárasztások nem tartoznak állandó előfordulási helyei közé 
időnként nagyobb csapatai is megjelennek, ezért a faj bekerült a felmérésbe terjeszkedésének 
nyomon követése és halgazdasági jelentősége miatt. Főként tél végén és a fészkelési időszak 
után szaporodnak megfigyelései (8. ábra). 
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8. ábra – A kárókatona állománydinamikája 

Kis kárókatona (Microcarbo pygmeus) 

Gyors ütemben terjeszkedő faj, Magyarországon az 1980-as évektől fészkel. A Nyirkai-
Hanyban 2009-ben találtuk első fészekaljait, a Dél-Hanságban ma már 100 párnál is nagyobb 
a költőállománya fűzfabokrokon. A Fertő ausztriai részén 2007-től nádasban létesült telepe 
2015-ben már 358 pár költött (NEMETH, 2017). A magyar oldali nádasokban és öblözetekben 
mindenütt gyakori, olykor több száz egyed is összeverődik. Elképzelhető, hogy kisebb-
nagyobb telepei lappanganak a hazai tórészen is. Az elárasztások nyílt részeit elkerüli, 
szívesebben tartózkodik takarásban, a csatornákon, vagy a part menti bokrok alsó ágain, 
ezért kevés megfigyelése van itt (9. ábra). 

 
9. ábra – A kis kárókatona állománydinamikája 

Bakcsó (Nycticorax nycticorax) 

Elég gyakori telepes fészkelő a nagyobb folyókat (Duna, Tisza) szegélyező ártéri 
ligeterdőkben; kisebb-nagyobb telepei az Alföld és a Dunántúl halastavain és természetes 
mocsaraiban is vannak. Vonuló (március–október). Fészkel a Szigetközben, a Tóköz tavainál 
és 2001-től a hansági elárasztásokon is (PELLINGER & FERENCZI, 2012). 
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10. ábra – A bakcsó állománydinamikája 

Jellemzően fákon-bokrokon fészkelő gém-faj, a magyar Fertőn nem költ, mert nincs alkalmas 
fészkelőhely. Ritkán belefészkel a nád közé is, a nagy fertői gémtelepben régóta találnak 
néhány fészket az osztrák oldalon. Különösen a fiókák kirepülését követően láthatóak kisebb 
számban. Főként éjszaka aktív, ezért kevés alkalommal került szem elé a számlálások 
alkalmával. A már kirepült fiatalokkal a Hansági-főcsatorna fölé hajló ágú ezüstfákon 
(Eleagnus angustifolia) szeretnek üldögélni, a felriasztott madarak időnként a kiszáradó 
szikesekre is leszállnak (10. ábra). 

Üstökösgém (Ardeola ralloides) 

Ártéri erdők és bokrokkal tarkított mocsarak vegyes gémtelepeinek rendszeres fészkelője; 
elsősorban a Tisza mentén költ, de vannak telepei a Hortobágyon, a Körösök mentén, a 
Kiskunságban és a Kis-Balatonon is. Vonuló (április–szeptember). 

 
11. ábra – Az üstökösgém állománydinamikája 

A Nyirkai-Hanyban 2007-ben észleltük első ízben a költését, azóta néhány pár szinte minden 
évben fészkel, más fajok (kis kócsag, bakcsó, szürke gém) telepeihez társul. Vonulási időben 
tavasszal kisebb számban megfigyelhető az elárasztásokon (11. ábra). 
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Kis kócsag (Egretta garzetta) 

Telepes fészkelő a Duna, a Tisza, valamint mellékfolyóik ártéri ligeterdeiben, és az Alföld 
fákkal és bokrokkal tarkított mocsaraiban; kisebb telepei alkalmilag egyéb vízi élőhelyeken is 
létrejöhetnek (pl. Kis-Balaton, Kolon-tó, Péteri-tó). Fákon, bokrokon költ, Vonuló (március–
szeptember). 

 
12. ábra – A kis kócsag állománydinamikája 

A Fertő magyar részén nem fészkel, az osztrák oldali nagy gémtelepben is csak kis számban 
(1-14 pár) költ (NEMETH, 2017). Tavaszi vonuláson, nyár elején mutatkoznak kisebb csapatai, 
később, nyár végéig, megjelenhetnek magányos egyedei, esetleg néhány példány együtt. 
Évtizedes időtávlatban növekszik egyedszáma, ami összefüggésben lehet hansági 
fészkelésével. Tavasszal az elárasztás szélén, a sekély vízben táplálkoznak, később a többi 
gémféléhez hasonlóan a nyár elején-közepén a párolgás miatt bekövetkező gyors vízszint-
csökkenés idején a visszahúzódó vizekből szedegetik ki a halakat (12. ábra). 

Nagy kócsag (Ardea alba) 

A XX. század elejére a faj a kipusztulás szélére került Európa nagy részén. A teljeskörű 
védelem eredményeképpen az állomány jelentősen megnőtt. Az 1960-as évekig csupán a 
Fertőn, a Kis-Balatonon és a Velencei-tavon fészkelt, majd az 1970-es évek elejétől 
erőteljesen terjedt szét az Alföld és a Dunántúl egyéb területeire. Vonuló (március–október) 
de gyakran át is telel. 

A Fertő ausztriai részén nagy telepei vannak (kb. 700 pár), de mintegy 100 pár fészkel a 
Hanság és a Tóköz közeli tavainál is (Fehér-tó, Barbacsi-tó), valamint a Szigetközben (Lipóti-
morotva, Dunaszegi-morotva). A magyar Fertő-részen 2005-ben találtuk először fészkelőként, 
jelenlegi állománya 10-150 pár között ingadozik. A gyűrűzött példányok megfigyelési adatai 
arra utalnak, hogy a kisalföldi állomány (esetleg a teljes kárpát-medencei állomány) 
metapopulációt alkot, amelynek egyedei váltogatják a fészkelő helyeket és a költési időszakot 
követően nagy területen kóborolnak, ekkor táplálkozni messze eltávolodnak fészkelő 
helyüktől. Szórványosan bárhol megjelenhetnek, mezőgazdasági területekre is csapatosan 
kijárnak pockozni kaszálás, aratás után, esetenként több százan is összeverődnek. 
Éjszakázni gyülekeznek az elöntéseken és a tó nádasaiban. A be nem fagyó vizek mellett 
télen is látható néhány példány (13. ábra). 
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13. ábra – A nagy kócsag állománydinamikája 

Szürke gém (Ardea cinerea) 

A legelterjedtebb telepesen költő gém-fajunk, elsősorban a Duna és a Tisza ártéri 
ligeterdeiben vannak telepei, de halastavakhoz közeli erdőkben, ritkábban nádas 
mocsarakban is fészkel, általában vegyes gémtelepeken. Vonuló (február–november); 
gyakran át is telel. 

 
14. ábra – A szürke gém állománydinamikája 

Ez a többnyire fán fészkelő faj kisebb számban költ nádasban is, a nagy kócsaggal és vörös 
gémmel közös telepekben.Korábban hansági Csíkos-égerben évtizedeken át költött egy kb. 
70 páros állománya égerfák koronájában. Az elárasztásokon és a csatornák mellett egész 
évben megfigyelhető. Egyedszámai gyakran meghaladják a költőállományét ezért valószínű, 
hogy nem fészkelő egyedek is itt időznek, vagy távolabbi (hansági, szigetközi) fészkelő 
helyekről is ide járnak táplálkozni. Szívesen társul nagy kócsagokhoz (14. ábra). 

Vörös gém (Ardea purpurea) 

Az Alföld és a Dunántúl nádas mocsarainak fészkelője, az 1980-as évektől szárazabbra 
forduló klíma kedvezőtlenül hatott állománya, de erős állománycsökkenésének okát inkább 
hosszú távú vonulási stratégiájában kell keresni. Vonuló (április–szeptember). 

Hosszú évek után 1999-től újra fészkel a magyar Fertőn, a fészektelep nagysága ingadozó, 
max. 140 pár, de nyilvánvalóan van cserélődés az osztrák oldalon fészkelő állománnyal. Mivel 
rejtőzködő életmódot folytat és jellemzően nem jár csapatban, kevés megfigyelése van. A 
nádöv belsejében mindenütt találkozhatunk vörös gémekkel, de ott sem verődnek csapatba. 
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Az elárasztásokon ritkán látni 1-2 madárnál többet, elsősorban a csatornák nádszegélyében 
magányosan táplálkozó példányok kerülnek szem elé. 

Kanalasgém (Platalea leucorodia) 

Nagyobb mocsarak és halastavak (Hortobágy, Kiskunság, Velencei-tó, Kis-Balaton, Fertő) 
nádasainak fészkelője, ritkábban ártéri erdőkben (Tisza-tó, Labodár) is költ. Vonuló (március–
szeptember). 

 
15. ábra – A kanalasgém állománydinamikája 

Korábban a Fertő magyarországi részén is volt telepe, de pillanatnyilag csak Ausztriában és 
rendszertelenül a hansági élőhelyrekonstrukciós területeken fészkel. Hazai állománya az 
elmúlt évtizedekben csökkent, mivel a vörös gémhez hasonlóan ez is hosszú távú vonuló faj, 
szinte biztos, hogy nem a fészkelőhelyein történ változások okozták a populáció csökkenését. 
Az osztrák oldalon fészkelő kanalasgémek gyakran kijárnak táplálkozni a mekszikópusztai 
elárasztásokra, nyár közepétől a fiókák kirepülése után időnként száznál több egyedből álló 
csapatai gyülekeznek itt.Az aszályos időjárású években a nádas-öv tarfoltjain is jó táplálkozási 
lehetőséget találtak, így az állomány ebben az időszakban erősebben szétszóródik. A gyűrűs 
egyedek megfigyelése alapján tudjuk, hogy hazánk és Európa más vizes élőhelyeiről is 
megjelennek itt kanalasgémek (15. ábra). 

Bütykös hattyú (Cygnus olor) 

Az XIX. században még költött mocsarainkban, ezt követően szórványos átvonuló és téli 
vendég volt, majd az 1980-as évek eleje óta növekvő költő állománya alakult ki néhány 
dunántúli tavunkon (elsősorban a Fertőn és a Balatonon), valamint a Szigetközben, majd 
később az egész Kárpát-medencében. Átvonulók és téli vendégek egyéb be nem fagyó 
vizeknél nagy számban gyülekezhetnek (Balaton, Velencei-tó, Dunakanyar, újabban a 
Hanság). 

A tó magyarországi részén 20-30 pár fészkel. Korábban a költési időszak után nagy számban 
gyülekeztek a Fertőrákosi-öbölben, mára ez már jellemzően öblözetek vízfelületeire és a 
nádasba záródott belső tavakra tevődött át. Az elárasztásokat egyre nagyobb számban 
keresik fel jellemzően nyáron a nem fészkelők és egyre hosszabban időznek, ha van elegendő 
víz számukra. Főként Cladophora algákkal táplálkoznak, amelyek a nyári melegben nagy 
tömegben lepik el a sekélyebb vizeket. A Hanság elárasztásain több száz példány telel és 
nyaral át, vagyis a populáció folyamatosan nő (PELLINGER & TATAI, 2017) és a madarak ezeket 
az élőhelyeket váltogatják az év során (16. ábra). 



139 
 

 
16. ábra – A bütykös hattyú állománydinamikája 

Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) 

A XVIII. században még fészkelt a Tisza torkolatában, azóta kóborló álló- és folyóvizeinken 
(szeptember–április), egyesével vagy kis csapatban. 1996-ban és 1997-ben sikeresen költött 
a Fertő közelében Petőházán, a cukorgyár ülepítőtavain (HADARICS, 1996; MOGYORÓSI, 
1997). 

 
17. ábra – A bütykös ásólúd állománydinamikája 

A Fertőn azóta folyamatosan emelkedik a számuk és szinte egész évben láthatóak. Fészkel 
a tó ausztriai felén is és rendszertelenül Mekszikópuszta környékén is. Fészkelőként 
megtelepedésére számítani lehet további vizes élőhelyeken és valószínűleg a gyülekezések 
egyedszáma is tovább növekszik. A fertői állomány jelenleg a más vizes élőhelyeken 
megtelepedő bütykös ásólúd párok forrásállománya (17. ábra). 

Fütyülő réce (Mareca penelope) 

Gyakori tavaszi (március–április) és őszi (szeptember–október) átvonuló elsősorban az 
állóvizeken; az Alföldön gyakoribb, a Dunántúlon inkább csak a Fertőn, a Balatonon és a Kis-
Balatonon vonul át nagyobb mennyiségben. Ritkán áttelelő és átnyaraló példányok is 
akadnak. 
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18. ábra – A fütyülő réce állománydinamikája 

Az átvonulók egyedszáma ingadozik, de minden évben láthatóak több százas csapatok. 
Előszeretettel tartózkodik az elárasztásokon, ahol kedvező táplálkozó helyet talál. A többi 
növényevő úszórécéhez hasonlóan a sekély vízborítású részeken, vagy a gyepen legel, 
jellemzőek a nagy, több fajból álló vegyes csapatok. Az őszi vonuláson lényegesen nagyobb 
egyedszámban gyülekezik, mint tavasszal és ha nem fagy be teljesen ez elárasztások vize 
nagy számban ki is telelhet (18. ábra). 

Kendermagos réce (Mareca strepera) 

Elszórtan fészkel növényzettel borított állóvizeinken, nagyobb számban csupán a Kis-
Balatonon és a Fertőn költ; korábban megcsappant állománya újabban enyhe emelkedést 
mutat. Vonuló (március–november); a tavaszi (március) és az őszi (szeptember–november) 
átvonulók szintén állóvizeinket keresik fel elsősorban. 

 
19. ábra – A kendermagos réce állománydinamikája 

Az elárasztásokon általában 2-4 pár költ, de találtuk már ennél nagyobb számban, laza 
telepben fészkelve (PELLINGER, 2015) is. Nyár elején változó egyedszámmal gyülekeznek itt 
vedlő csapatai, összes egyedszámuk meghaladhatja az ezer példányt. Őszi vonulása során 
elsősorban a tó nyílt vízfelületein, öblözetekben, belső tavakban, szintén nagy csapatokban 
találjuk (19. ábra). 
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Csörgő réce (Anas crecca) 

Tömeges tavaszi (március–április) és őszi (szeptember–október) átvonuló, és gyakori téli 
vendég elsősorban állóvizeken, míg folyóvizeken valamivel kevésbé gyakori. Alkalmilag költ 
is igen egy-egy pár, Mekszikópusztán is találtunk már fiókákat vezető tojókat (PELLINGER, 
2005; 2018b). 

 
20. ábra – A csörgő réce állománydinamikája 

A legnagyobb egyedszámban átvonuló vadréce faj. Mind a Fertő sík vizén, mind az 
elárasztásokon jellemző, hogy a vonulási időszakban egyedszáma meghaladja a többi fajét, 
gyakran többet számolhatunk, mint a többi réceféléből összesen, akár jóval 10 ezer példány 
felett. Néhány egyed minden évben átnyaral, enyhébb teleken pedig áttelelhet változó 
számban. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribb enyhe teleken erre a jövőben is számítani 
lehet (20. ábra). 

Tőkés réce (Anas platyrhynchos) 

A vizes területek igen gyakori költő faja. Hazánktól északabbra költő állománya igen nagy 
tömegekben vonul át tavasszal (február–április) és ősszel (szeptember–október), a be nem 
fagyó nyílt vizeken télen is gyakori. 

 
21. ábra – A tőkés réce állománydinamikája 

  



142 
 

 

A leggyakoribb költő vadréce faj a Fertő nádövében és a szikeseken is. A vonulás során a 
maximális egyedszám az egyes években jelentősen ingadozhat az elárasztásokon, de nem 
ismert az itt tartózkodók és a nyílt vízen és a nádasban (ott a felmérés megoldhatatlan) 
tartózkodók mennyiségi aránya. A vizsgálati évek száraz időjárása miatt csökkenő tavi 
vízszint mellett biztosan nagy tömegek vannak a nádas tarfoltjain és előszeretettel 
gyülekeznek vedlésre a tőkés récék a csatornatöltéseken is (21. ábra). 

Nyílfarkú réce (Anas acuta) 

Elég gyakori tavaszi (március) és őszi (október–november) átvonuló állóvizeinken; kis számú 
költőállománya elsősorban rövidfüvű gyeppel körülvett sekély vizű tavak közelében fészkel. 
Vonuló (február–november); egyes példányok át is telelnek. 

 
22. ábra – A nyílfarkú réce állománydinamikája 

Kifejezetten ritka fészkelő faj az elárasztásokon, de eddig egy alkalommal sikerült bizonyítani 
költési kísérletét (PELLINGER, 2007). A vonulása az időjárási és vízviszonyok szerint kissé 
változó csúcsokkal folyik ősszel és tavasszal, a fészkelési időszakban rendszertelenül 
figyelhető meg 1-1, vagy néhány példány. Rendszerint már az olvadás első jeleire 
megjelennek első példányai tél végén és hasonlóan ehhez a kemény fagyokig kitart néhány 
nyílfarkú réce a tél első felében (22. ábra). 

Böjti réce (Spatula querquedula) 

Síkvidéki mocsaraink elég gyakori költő faja volt. Vonuló (március–október); tavaszi (március) 
és őszi (augusztus–október) vonuláskor elsősorban állóvizeken gyakori. Mivel hosszú távú 
vonuló, az utóbbi évtizedekben a vonulási útvonalán és telelőhelyein történt kedvezőtlen 
változások (pl. intenzív vadászat, élőhelyek megszűnése) miatt állománya megcsappant. 

Sikeres költését a Fertő vidékén évtizedek óta nem sikerült igazolni. Esetleg fészkelhet 
időnként az elárasztásokon is, de a fiókákat vezető tojókkal nem találkoztunk. Jellemzően 
csörgő récékkel együtt láthatóak (23. ábra). 

  



143 
 

 
23. ábra – A böjti réce állománydinamikája 

Kanalas réce (Spatula clypeata) 

Az alföldi jellegű területek halastavainak és mocsarainak költő faja. Vonuló (február–
november); tavaszi (március–április) és őszi (október–november) vonuláson is elsősorban 
állóvizeken gyakori, néha áttelel. 

 
24. ábra – A kanalas réce állománydinamikája 

Gyakori fészkelő és nagy egyedszámban átvonuló az elárasztásokon és a Fertőn is. Az őszi 
vonuláson tömeges, tavasszal némileg kisebb számban és rövidebb idő alatt vonul 
át.Rendszerint nyár folyamán is látható néhány példány a megmaradó kis vízfelületeken. Az 
ezredforduló előtt költött, de fiókákat vezető tojót évek óta nem sikerült megfigyelni (24. ábra). 

Üstökösréce (Netta rufina) 

Korábban csak kóborláson fordult elő Magyarországon – főleg a Fertőn – tavasszal (március) 
és késő ősszel (október–november), de a 80-as évek közepe óta növekvő számban fészkel a 
Dunántúl különböző pontjain (1983 óta a Fertőn (KÁRPÁTI, 1987, PELLINGER & MOGYORÓSI, 
2016), 1985 óta a Kis-Balatonon, és a rákövetkező néhány év óta a Dinnyési-Fertőn, 
Rétszilason és Soponyán. A Dunántúlon egyre gyakoribb faj, a Fertőn ma már tömeges 
átvonuló, a Dunától keletre viszont továbbra is inkább csak kóborlóként jelenik meg (március–
október). 
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25. ábra – Az üstökösréce állománydinamikája 

1983-ban észlelt első fertői költését követően rendszeres fészkelővé vált a nádasban, de költ 
az elárasztásokon is 2-5 pár. A tavaszi vonulás során egyedszáma 2014-ig folyamatosan 
növekedett, ekkor a maximális egyedszám meghaladta az 1600 példányt. Később ez a szám 
300-600 példány közé esett vissza, ennek oka nem ismert. Tavasszal szinte kizárólag az 
elárasztásokon figyelhető meg. Őszi vonuláson ezzel ellentétben csak a tó öblözeteiben 
látható, egyedszáma ekkor meg sem közelíti a tavaszi vonuláson számláltakat (25. ábra). 

Barátréce (Aythya ferina) 

Korábban a növényzettel mozaikosan borított mélyebb állóvizek, alföldi halastavak gyakori 
költő madara volt, de állománya az utóbbi évtizedekben erősen lecsökkent. Vonuló (február–
november); vonuláskor és télen álló- és folyóvizeken egyaránt gyakori, de az 
állománycsökkenés ebben is határozottan megmutatkozik. 

 
26. ábra – A barátréce állománydinamikája 

Egyes években néhány pár fészkelt az elárasztásokon és a nádasban ez ma már nem 
jellemző. Mivel mélyebb vizekben, elsősorban vízi rovarokkal, csigákkal táplálkozik, 
egyedszáma a sekély vizű elárasztásokon nem éri el a növényevő fajokét, de egyes években 
kiugróan magas is lehet (max. 800-1000 pd). A kisvizekkel jellemezhető vizsgálati időszakban 
ezt meg sem közelítette (26. ábra).  
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Cigányréce (Aythya nyroca) 

Sűrű növényzettel borított tavak, mocsarak megfogyatkozott állományú költő madara. 
Fokozott védelem alá helyezése következtében hazai állománya stabilizálódni látszott, 
elsősorban a Dunántúl középső és déli részén, a Fertőnél azonban érezhetően megritkult. 
Vonuló (március–november); kivételesen át is telel.  

 
27. ábra – A cigányréce állománydinamikája 

A Fertőn többfelé költ, de ritka.A számára kedvező vízborítottság mellett többször fészkelt 1-
5 pár az elárasztásokon, a vizsgált években viszont nem költött. Általában csak néhány 
példány látható az elárasztásokon, de tudjuk, hogy főként tavaszi vonuláson preferálja a 
szűkebb növényzettel többé-kevésbé benőtt csatornákat. Természetvédelmi szempontból 
kiemelkedő jelentőségű, veszélyeztetett faj (27. ábra). 

Kontyos réce (Aythya fuligula) 

Gyakori téli vendég (november–április) be nem fagyott nagyobb vizeinken, főleg a Dunán és 
a Balatonon, de újabban egyre gyakrabban jelentkezik az alföldi halastavakon, és más kisebb 
vizeken is; egyes példányok át is nyaralnak. 

 
28. ábra – A kontyos réce állománydinamikája 

Kis számban költhet a Hanság közeli elárasztásain. Hasonló életmódú mint a barátréce, de 
egyedszáma alatta marad azénak, a Fertő sík vizén sem vonul át jelentős számban, miközben 
telente az alig 50 km-re lévő bősi víztározón több ezres csapatokban telelő, domináns faj 
12000-27000 példánnyal (BALÁŽ ET AL. 2020). Alacsony egyedszáma a Fertő kontyos récék 
számára nem kielégítő táplálékkínálatával lehet összefüggésben (28. ábra). 
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Kerceréce (Bucephala clangula) 

Gyakori téli vendég (november–április), főleg a Dunántúl nagyobb folyó- és állóvizein, 
elsősorban a Balatonon és a Dunán jelenik meg nagyobb csapatokban. Ritkán átnyaraló 
példányok is akadnak. 

 
29. ábra – A kerceréce állománydinamikája 

Mélyebb vizű tavakon és folyókon a legnagyobb egyedszámú átvonuló fajok közé tartozik, a 
Fertőn néhány egyedből álló kisebb csapatai láthatóak. Amint korábban, a vizsgált időszakban 
sem volt jelentős mennyiségű előfordulása a vizsgálati területen, az is télen és kora tavasszal 
(29. ábra). 

Rétisas (Haliaeetus albicilla) 

A rétisas nem vízimadár, azonban elsősorban a vizes élőhelyeken zsákmányol így a 
vízimadarak egyik legfontosabb predátora, bár sok halat is fogyaszt és jelentős dögevő, vagyis 
a sérült és beteg példányok elsődleges fogyasztója. Fészkelő a nagyobb folyók (Duna, Dráva) 
ártéri erdeiben és a dél-dunántúli halastavak melletti erdőkben, állománya az utóbbi 
évtizedekben lassan nő, az 1980-as évektől folyamatosan foglalja vissza az ország egyéb 
részein is a régebbi elhagyott fészkelő területeit. 

Az 1990-es években kezdett növekedni az egyedszámuk a Fertőn, amikor még a Kisalföldön 
nem fészkelt. Rendszeresen áttelelt 5-10 példány, majd átnyaralásuk is jellemzővé vált. 1998-
tól újra költ a Hanságban és azóta többször sikeresen fészkelt a Fertő keleti részén is. A sasok 
egyik legfontosabb táplálkozó helye az élőhelyrekonstrukciós terület, így a fészkelő pár 
megjelenésével párhuzamosan a telelők száma lecsökkent, mivel a domináns pár nem tűri 
meg az idegen fajtársakat revírjében. 

Parlagi sas (Aquila heliaca) 

A rétisashoz hasonlóan mint a terület fontos predátora került be a monitoring számlálásba. Az 
ezredforduló előtt kifejezetten ritkaságszámba ment megfigyelése a Fertőnél, a kárpát-
medencei állomány gyarapodásával, viszont tíz évvel ezelőtt már fészkelőként is megjelent 
Mekszikópusztán. A költő pár és mindenkori szaporulata rendszeresesen jelen van az 
elárasztásokon, azonban az idegen madarakat a revírből elűzik, így nem csoportosulnak mint 
pl. az Osli-Hanyban. Zsákmányuk tekintélyes részét a vízimadarak teszik ki. 

Vándorsólyom (Falco peregrinus) 

Mint a terület fontos predátora került be a monitoring számlálásba. Elsősorban parti madarakat 
(főleg pajzsoscankót), csörgő récét, dankasirályt és seregélyt zsákmányol, vagyis kis és 
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közepes méretű tömegfajokat. Szinte egész évben megfigyelhető a nyár közepe kivételével. 
1-3 példány folyamatosan jelen van, két sikertelen költési kísérlete ismert. 

Szárcsa (Fulica atra) 

Igen gyakori fészkelő az alföldi és dunántúli vizeken, az Északi-középhegységben ritkább. 
Vonuló (február–november); kisebb-nagyobb számban át is telel. 

 
30. ábra – A szárcsa állománydinamikája 

A Fertőn az egyik leggyakoribb fészkelő vízimadár-faj, de a szárazság miatt csökkenő vízszint 
miatt már kevesebb a költő párok száma mint korábban. A vízállástól függően néhány pár 
költhet az elárasztásokon is, de ez a vizsgált időszak aszályos éveiben elmaradt. Korábban 
akár igen nagy tömegben is gyülekezett a sekély vizű elárasztásokon (a vonulás tetőzésekor 
akár 3000 példány), azonban ilyenre hosszú évek óta nem volt példa (30. ábra). 

Daru (Grus grus) 

Hazánkban a 1910-es évekig fészkelt. Azóta rendszeres tavaszi (március–április) és tömeges 
őszi (szeptember–november) átvonuló, elsősorban a Tiszántúlon, a Dunántúlon az 
ezredfordulóig csak szórványosan mutatkozott. A Hortobágy az európai állomány egyik 
legjelentősebb őszi gyülekezőhelye, az erről leágazó nyugat-délnyugati új vonulási ágon 
egyre több daru vonul át a Dunántúlon, ahol jelenleg az egyetlen ismert pihenő és éjszakázó 
helye a Fertő (PELLINGER, 2018a).  

A mekszikópusztai elárasztásokon a több ezres csapatok csak ritkán szállnak meg, mivel a fő 
éjszakázó helyük a Madárvárta-öbölben van, táplálkozni pedig a száraz gyepekre és a 
kukoricatarlókra járnak ki. Az átnyaraló és áttelelő darvak viszont szívesen és gyakran 
tartózkodnak itt, bár sokkal kisebb egyedszámban (~5-50 pd). A diagram y-tengelyét ezért 
nem a maximális 5000 pd-hoz állítottuk be, mert akkor a méretarány miatt a jellemző 
egyedszámok nem lettek volna megjeleníthetőek (31. ábra). 
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31. ábra – A daru állománydinamikája 

Gólyatöcs (Himantopus himantopus) 

A faj korábban kis számú fészkelő, főleg a Dél-Alföld, a Hortobágy és a Kiskunság szikesein, 
azonban az elmúlt húsz évben a fészkelő párok száma gyorsan emelkedett és ezzel 
párhuzamosan számos vizes élőhelyen megtelepedett. Újabban az állomány jelentős része a 
szikeseken kívül, szikkasztókon, halastavakon, belvizeken költ. Az utóbbi évtizedben a 
Dunántúlon is sokfelé fészkel. Vonuló (április–szeptember). 

 
32. ábra – A gólyatöcs állománydinamikája 

A Fertőnél az állomány nagyobb része rendszerint a Fertőzug (Seewinkel) tavainál telepedik 
meg. A fészkelőhelyet kereső párok tavasszal felkeresik az elárasztásokat is, de nem minden 
évben telepednek meg és jellemzően 5-25 pár között változik az állomány nagysága. 
(PELLINGER ET AL. 2010). A száraz és forró nyarak miatt a Fertőzug szikes tavai hamar 
kiszáradnak és a teljes helyi állomány nyár közepén Mekszikópusztán koncentrálódik (32. 
ábra). 
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Gulipán (Recurvirostra avosetta) 

Az 1990-es évekig szinte kizárólag az Alföld szikes tavain, lecsapolt halastavain, 
szikkasztótavain és kiöntésein költött, az utóbbi évtizedekben állománya jelentősen megnőtt. 
Mára szinte minden vizes élőhelyen fészkelhet, beleértve a vizes években kialakuló belvizeket 
is. A Fertőzug szikes tavainál a XX. század folyamán végig költött, Mekszikópusztán az első 
elárasztásokat követően alakult ki jellemzően 5-25 páros állománya. Azokban az években 
emelkedett meg a számuk, amikor a közeli szikes tavakban nem, vagy alig volt víz 
(PELLINGER, 1993). Erősebben kötődik a szikesekhez, mint az egyébként hasonló élőhely 
igényű gólyatöcs. Vonuló (március–november); költés után csapataik több hónapot időznek a 
nagyobb lecsapolt halastavakon. 

 
33. ábra – A gulipán állománydinamikája 

A vizsgált időszakban éppen a szárazság miatt kiemelkedően erősen koncentrálódtak a 
gulipánok az elárasztásokon. Legkésőbb a fiókák kirepüléséig a Fertőzug tavaiból eltűnt a víz 
és minden madár a mekszikópusztai Borsodi-dűlőben vagy a Nyéki szálláson gyűlt össze. 

Kis lile (Charadrius dubius) 

Kisszámú fészkelő az ország egész területén, folyók zátonyain, homok- és kavicsbányákban, 
szikes tavakon, lecsapolt halastavakon. A jelentős földmunkákkal és kavicskitermeléssel járó 
autópálya-építkezések (térségünkben az M85 és M86) számos új potenciális fészkelőhelyet 
teremtett – legalább átmenetileg. Vonuló (március–október); tavasszal (március–április) és 
ősszel (augusztus–szeptember) halastavaknál, szikes tavaknál és kiöntéseknél kisebb 
csapatokban közönséges. 

Egyes években az elárasztásokon – annak iszapzátonyain – fészkelhet, de jellemzően a 
környékbeli kavicsbányákban vagy egyéb költésre alkalmas helyeken megtelepedők 
gyülekeznek itt, a nyár közepén olykor nagy számban (max. 200 pd) is. A madárgyűrűzések 
során akkor is nagy számban fogjuk nyár közepén és végén, ha egyszerre csak néhány 
egyedet látni (34. ábra). 
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34. ábra – A kis lile állománydinamikája 

Parti lile (Charadrius hiaticula) 

Tavakon, szikeseken, folyók mentén kisebb csapatokban rendszeresen átvonul kora 
tavasszal (március–április) és ősszel (augusztus–október). Két alfajába tartozó egyedek kissé 
eltérő időpontban vonulnak át, de ez most a gyenge vonulás miatt nem volt 
megkülönböztethető. 

 
35. ábra – A parti lile állománydinamikája 

E tengerpartokon fészkelő faj vonulása során erősen változó egyedszámban jelenik meg az 
elárasztásokon. Akkor fordul elő nagyobb egyedszámban, ha a víz visszahúzódása során 
kiszáradó, kisebb pocsolyákkal tarkított mederfeneket talál (35. ábra). Tavaszi vonulása 
rendszerint erősebb. 

Széki lile (Charadrius alexandrinus) 

Ritka fészkelő szikes tavakon, néha lecsapolt halastavakon, főként a Kiskunságban. 
Korábban a Dél-Alföldön és a Hortobágy északkeleti részén is költött, de a legeltetés 
visszaszorulásával és a talajvízszint süllyedésével visszaszoruló szikesek miatt a faj fészkelő 
állománya fokozatosan felmorzsolódott. Kisebb stabil populációja folyamatosan létezik a 
Fertőzugban, ebből az állományból egyes kedvező években az elárasztások kiszáradt, 
növényzettől mentes, szikes részein is fészkelhet néhány pár (PELLINGER ET AL. 2010), erre 
mindig nagy vízborítást követő évben kiszáradt tófenéken került sor. Kivételes esetben 
szikessel szomszédos szántón kukorica kelésben is előkerült két fészekalja (PELLINGER, 
2017). Vonuló (március–szeptember), vonulási időben rendszeresen látható néhány egyed, 
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viszont a vizsgálat időtartama alatt szinte teljesen hiányzott, három év alatt csupán négy 
monitoring napon került távcső elé. 

Aranylile (Pluvialis apricaria) 

Elég gyakori tavaszi (március–április) és őszi (szeptember–december) átvonuló a 
síkvidékeken, főleg az Alföld rövid füvű szikes pusztáin, szikes tavainál, árasztásoknál és a 
környező szántóföldeken, tarlókon, ritkábban halastavaknál. Az utóbbi évtizedben feltűnően 
megnőtt a tavaszi átvonulók mennyisége. 

Tavaszi fertői átvonulása során feltehetően nagyobb egyedszámban vonul át bíbicek 
csapataival, de a gyepeken, belvizes szántókon szétszóródott csapatokban rendkívül nehéz 
megtalálni. Egyes években – mint pl. 2000-ben is – ősszel is nagyobb csapatokban is 
megjelenhet, ez a mindenkori vízviszonyok függvénye. 

 
36. ábra – Az aranylile állománydinamikája 

A vizsgált időszakban csak szórványos megfigyelései voltak és a megfigyelési alkalmak 
száma is csekély (36. ábra). Rokon fajával az ezüstlilével szemben az átvonulók száma sokkal 
tágabb határok között ingadozik (1-140 pd), sőt egyes években nem is mutatkozik. 

Ezüstlile (Pluvialis squatarola) 

Kisebb-nagyobb csapatokban vagy egyesével vonul át halastavaknál, szikes tavaknál, pusztai 
vízállásoknál főleg ősszel (augusztus–december), de kisebb számban tavasszal (április–
május) is rendszeresen előfordul. 

Az elárasztásokon tavasszal rendszerint egyesével jelenik meg, vagy néhány egyedből álló 
kis csapatokat látni. Egyes években ősszel több tíz példányból álló csapatai (max. 70 pd) is 
előfordulnak, de vonulásának intenzitása a vizsgálati időszakban ettől elmaradt (37. ábra). 
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37. ábra – Az ezüstlile állománydinamikája 

Bíbic (Vanellus vanellus) 

Gyakori, bár kissé csökkenő számú fészkelő szikeseken, vizenyős réteken, vizes területek 
közelében fekvő szántóföldeken. Vonuló (február–december); tavasszal (március) és ősszel 
(augusztus–november) nagy csapatokban vonul át hazánkon. 

 
38. ábra – A bíbic állománydinamikája 

A leggyakoribb fészkelő partimadár-faj a Fertőn. Korán fészkel ezért belvizes években a 
költőpárok erősen szétszóródnak, ilyenkor a vonulás sem koncentrálódik a partmenti, mélyen 
fekvő, ebben az időszakban mindig vízzel borított területekre. Felméréseink három éve alatt 
ősszel és tavasszal is viszonylag nagy számban vonult át az elárasztásokon, de az átvonuló 
csapatok nagysága így sem volt kiemelkedően nagy (38. ábra). Fészkelő állománya a költési 
időszakban érvényesülő vízhiány miatt csökkent. 

Sarki partfutó (Calidris canutus) 

Rendszeres, de ritka őszi (augusztus–október) és alkalmi tavaszi (április–május) átvonuló 
egyesével, kettesével, esetleg néhány példányos csapatban lecsapolt halastavakon, 
ritkábban szikeseken. Az előfordulások zöme az Alföldről, főleg a Hortobágyról ismert. 



153 
 

 
39. ábra – A sarki partfutó állománydinamikája 

Nyár végén szinte mindig megjelennek kisebb csapatai az elárasztásokon, de eddig 8 
egyednél több sosem került szem elé egyszerre (39. ábra). Ritkán egyesével nászruhás 
példányok tavasszal is láthatóak. 

Fenyérfutó (Calidris alba) 

Az Alföld és a Kisalföld halastavain, szikesein, árasztásain rendszeres, de kisszámú őszi 
(augusztus–október) és szórványos tavaszi (május) átvonuló, egyesével vagy kisebb 
csapatban, gyakran más partfutófajokhoz társulva.A partfutók között az egyik legritkább 
rendszeres átvonuló, rendszerint évente 1-2 alkalommal látható többnyire magányosan. A 
projekt időszakában összesen négy alkalommal láttunk 1-1 fenyérfutót. 

Apró partfutó (Calidris minuta) 

Kisebb-nagyobb csapatokban vonul át a lecsapolt halastavakon, szikeseken, árasztásokon 
tavasszal (április–június) és ősszel (augusztus–november) egyaránt.  

 
40. ábra – Az apró partfutó állománydinamikája 

Rendszeresen vonul át a területen, főként ősszel és többnyire havasi partfutókhoz társulva, 
de az átvonulók egyedszáma erősen ingadozik, az rendszerint a vonulási időszakban talált 
vízborítástól függ, kedvező években több százat is elérhet. 1996. szeptemberében különösen 
erős beáramlása volt, akkor 150-700 példányt számláltunk. A vizsgált három évben a 
maximális egyedszáma 6-13 pd között változott (40. ábra). 
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Temminck-partfutó (Calidris temminckii) 

Rendszeres, de viszonylag kisszámú tavaszi (május) és őszi (július–szeptember) átvonuló a 
síkvidéki, főleg alföldi halastavakon, kiöntéseken, szikeseken; a Dunántúlon csak szórványos 
átvonuló. 

 
41. ábra – A Temmick-partfutó állománydinamikája 

Egyedszáma sokkal kisebb az apró partfutóénál, de nehezebben is kerül szem elé, mert 
lazább csapatokban és fedettebb területen vonul, pl. előszeretettel bújik meg 
terepegyenetlenségek között. A hozzá méretben és színezetben igen hasonló apró partfutóval 
szemben általában a tavaszi átvonulása erősebb. Július végén – augusztus elején az 
elárasztások szinte teljes kiszáradásakor gyakrabban kerül szem elé, ilyenkor a megmaradt 
vízfelületek közelében mélyedésekben, rendszerint marha-lábnyomokban lapulnak és csak a 
közeledő ember elől repülnek fel 5-10 m távolságból. Ez alapján valószínű, hogy több egyed 
vonul át, mint amennyi szem elé kerül.  

Sarlós partfutó (Calidris ferruginea) 

Rendszeres átvonuló lecsapolt halastavakon, szikeseken, árasztásokon, az Alföldön 
gyakoribb, mint a Dunántúlon. Ősszel (július–október) általában nagyobb számban jelenik 
meg, mint tavasszal (május–június). 

Rendszerint más partfutó-fajokkal, többnyire havasi partfutóval együtt látható, azonban annál 
lényegesen kisebb egyedszámban. Tavasszal is megjelenik néhány egyed, de általában nyár 
közepétől őszig látható csapatban, a számlált maximális egyedszám az egyes években 
ingadozó. Először július közepén még násztollazatú, színes egyedek jelennek meg, később a 
már akkor nagyobb mennyiségben jelenlévő havasi partfutókkal együtt az azévi fiatalok (42. 
ábra). 
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42. ábra – A sarlós partfutó állománydinamikája 

Havasi partfutó (Calidris alpina) 

Gyakran nagy csapatokban vonul át tavasszal (április–május) és ősszel (augusztus–
november) az Alföldön, de a Dunántúlon is gyakori. Halastavaknál, szikeseken, kiöntéseken 
és árasztásokon vonulási időben közönséges. 

 
43. ábra – A havasi partfutó állománydinamikája 

Az egyik legnagyobb egyedszámban átvonuló partfutó-faj. Ősszel és tavasszal egyaránt nagy 
csapatai jelennek meg vonuláskor az elárasztásokon, egyes években kiugróan sokat 
számlálunk (max. 550 pd). Ezen kívül eltérések mutatkoznak az őszi és a tavaszi vonulók 
számának egymáshoz viszonyított arányában is. Pl. 1999-ben az őszi vonulás volt erősebb, 
ellenben 2000-ben az őszi átvonulás során csak egészen kis csapatok mutatkoztak, sőt a 
tavaszi maximum is alatta maradt az előző évben számlált őszi csúcsértékének. Jellemzőbb 
a fajra az intenzívebb őszi átvonulás (43. ábra). 

Sárjáró (Calidris falcinellus) 

Tavasszal (május) szórványos, ősszel (augusztus–szeptember) rendszeres, de kis számú 
átvonuló, főleg leeresztett halastavakon, szikeseken, árasztásokon. 

Ritka, de viszonylag rendszeresen átvonuló a Fertő mentén (44. ábra). Szinte mindig vegyes 
partfutó csapatokban találjuk meg. Eddigi legnagyobb, 12 példányos csapata 2010-ben került 
szem elé 
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44. ábra – A sárjáró állománydinamikája 

Pajzsoscankó (Calidris pugnax) 

Tavasszal (március–április) igen nagy tömegekben vonul át a pusztákon, szikeseken, 
halastavakon; ősszel (augusztus–november) is gyakori, de kisebb számban fordul elő. 
Néhány példány rendszeresen átnyaral, esetenként áttelelők is akadnak. 

 
45. ábra – A pajzsoscankó állománydinamikája 

A legnagyobb tömegben átvonuló partimadár-faj a Fertőnél is. Tavasszal egyes években akár 
5-7000 pd-ból álló csapatai is megfigyelhetőek (max. 10000 pd 1989-ben). Az elárasztások 
mellett tavasszal szívesen táplálkozik belvizes területeken, főleg gyepeken.Ősszel 
vadludakkal kihúzhat kukoricatarlókra, ahol az elhullajtott magvakat szedik fel. Párzása a 
vonulási megállóhelyeken zajlik, ahol a színes hímek harcolnak a kisebb és jelentéktelen 
külsejű tojókért. A hímek gyakran már nem is mennek tovább a költés teljes egészében a tojók 
feladata. Ennek megfelelően többnyire néhány hím egyed átnyaral (45. ábra). 
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Sárszalonka (Gallinago gallinago) 

Mocsárrétek, turjánosok, tőzeglápok kis számú fészkelője, állománya az utóbbi évtizedekben 
kissé csökkent. Vonuló (március–november); tavasszal (március–április) és ősszel 
(augusztus–november) jelentős mennyiségben vonul át a réteken, árasztásokon, 
halastavakon; egy-egy példány néha át is telel. 

 
46. ábra – A sárszalonka állománydinamikája 

Fészkelő faj, de mind fészkelő, mind vonuló állományainak felmérése nehéz, mert rendkívül 
rejtetten mozog. Az átvonulók mennyisége akár nagyságrendekkel nagyobb lehet a 
számláltaknál, mert előszeretettel tartózkodik a vízzel borított gyepeken, ahol nem láthatóak 
egyedei. Felmérése emiatt csak a felriasztott egyedek számlálásával oldható meg 
biztonsággal, azonban ez megengedhetetlen mértékű zavarást jelentene a területen. Egyes 
években kiugróan nagy számban vonul át ősszel augusztus második fele és október eleje 
között, ilyenkor akár száz egyednél többet is számlálunk egyszerre (46. ábra). 

Nagy goda (Limosa limosa) 

Elég gyakori fészkelő szikes réteken, mocsárréteken, az állomány nagyobb része az Alföldön 
költ. Vonuló (február–november); a keleti országrész lecsapolt halastavain és pusztai vizeinél 
tavasszal (március–április) igen nagy tömegben vonul át; nyár végi, őszi vonuláson 
(augusztus–szeptember) szintén gyakran, de kisebb számban figyelhető meg. Helyenként 
jelentős mennyiségek gyűlnek össze a nyár folyamán is. 

Az 1990-es években még fészkelt a nedves gyepeken 2-4 pár, a szárazabbra váltó tavaszi-
nyári időjárás és az állomány általános csökkenése következtében már régen nem fészkel. 
Tavaszi vonulása jelentős, de egyedszáma messze elmarad a keleti országrészben 
vonulókétól. Az ezredfordulót követően a tavaszi vonulás során megfigyelt maximális 
egyedszámai magasabbak a korábbiakétól (47. ábra). 
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47. ábra – A nagy goda állománydinamikája 

Kis goda (Limosa lapponica) 

Alkalmi, bár egyre rendszeresebbé váló tavaszi (április–május) és rendszeres, de ritka őszi 
(augusztus–október) átvonuló egyesével vagy kisebb csapatban, mely főként az Alföld 
lecsapolt halastavain, szikesein jelenik meg, de a Fertő mellett is rendszeres. Előfordulásai 
az 1980-as évek vége óta jelentősen megszaporodtak. 

A 90-es években a Fertőn rendszeres, de kis egyedszámban vonuló faj lett, 30 év alatt 
mintegy 270 alkalommal figyelték meg a Fertő hazai részén maximum 4 példányt egyszerre. 
Szívesen társul pólingokhoz és az elárasztásokról száraz gyepekre is kijár táplálkozni. A 
vizsgált 3 évben mindösszesen öt alkalommal fordult elő, ebből csak egy alkalommal volt 
együtt két madár. 

Kis póling (Numenius phaeopus) 

Tavasszal (április) nagy tömegben vonul át a Dél-Tiszántúl szikes pusztáin (Kardoskút, 
Pitvaros), de az Alföld, főleg a Tiszántúl más területein is rendszeresen lehet látni kisebb-
nagyobb csapatait, a Dunántúlon csak szórványosan jelentkezik. Az Alföld szikesein, 
halastavain átnyaralása is rendszeres. Az őszi vonuláson (augusztus–szeptember) a 
tavaszinál lényegesen kisebb számban és szétszórtabban fordul elő. 

 
48. ábra – A kis póling állománydinamikája 

A Fertőnél többnyire nyár elején rendszeresen egy szűk időintervallumban április első felében 
vonul át, egyedszámának maximuma ilyenkor 25-70 példány közötti. Magányosan megjelenő 
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egyedei, kisebb csapatai rendszerint nagy pólingokkal mozognak együtt, amennyiben több 
látható egyszerre, többnyire zárt csapatban táplálkoznak az elárasztások közelében fekvő 
szárazabb réteken (48. ábra). 

Nagy póling (Numenius arquata) 

Kis számú fészkelő a Dunántúl és a Duna–Tisza köze turjánosaiban, tőzegmocsaraiban, 
láprétjein. Vonuló (február–december); tavasszal (március–április) és ősszel (augusztus–
november) nagy csapatokban vonul át az Alföldön, de kisebb számban a Dunántúlon is. 
Szikes tavakon, halastavakon, pusztai árasztásokon gyakran nagyobb mennyiségben is 
átnyaral; enyhe teleken áttelelése is előfordul. 

 
49. ábra – A nagy póling állománydinamikája 

Fészkelése korábban egyes években – különösen a Cikesben – elképzelhető volt, de nem 
sikerült bizonyítani. A hanságból ismertek szórványos költései Nyár végén és ősszel néhány 
száz madárból álló viszonylag nagyobb csapatai is szívesen éjszakáznak a leeresztett 
elárasztási terület megmaradt kisebb vizeinél, ezek napközben a fertőmenti gyepeken 
táplálkoznak. Szinte minden évben, különösen enyhe teleken áttelel néhány egyed (49. ábra). 

Kormos cankó (Tringa erythropus) 

Gyakori tavaszi (március–május) és őszi (augusztus–november) átvonuló halastavakon, 
szikes tavakon, elöntéseken. Legnagyobb tömegben főleg az alföldi halastavak őszi 
csapolásain jelenik meg, de tavasszal is jelentős a vonulók mennyisége. Kisebb csapatai 
rendszeresen átnyaralnak. 

Az elárasztásokon rendszeresen átvonul, az egyedszáma évente változó, de 300 példánynál 
több csak ritkán látható egyidőben. A többi cankóhoz képest a mélyebb vizeket kedveli, ilyen 
nyíltabb helyeken jól számolható. A fészkelési időszakot követően jellemzően nagyobb 
példányszámban találjuk (50. ábra). 
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50. ábra – A kormos cankó állománydinamikája 

Piroslábú cankó (Tringa totanus) 

Elsősorban az Alföld és a Kisalföld nedves, szikes rétjeinek költő madara. Tavasszal (március) 
nagyobb, nyár végén (augusztus–szeptember) kisebb mennyiségben gyakori átvonuló 
halastavaknál, szikes tavaknál, elöntéseken. Ősszel (október–november) csak szórványosan 
jelenik meg. 

 
51. ábra – A piroslábú cankó állománydinamikája 

Korábban stabil állományú fészkelő volt az elárasztott területen a nedves gyepeken, azonban 
a szárazabb tavaszok és nyarak miatt a fészkelő állomány drasztikusan csökkent. Nyár elején 
a fiókák kirepülése után rendszerint nagy számban gyülekeznek a kiszáradó meder 
megmaradó vízfelületeinél, de az állománycsökkenés az utóbbi években az átvonulóknál is 
érezhető (51. ábra). 

Tavi cankó (Tringa stagnatilis) 

Az 1940-es évekig fészkelt hazánkban, főleg az Alföldön, azóta csak alkalmi költései és költési 
kísérletei ismertek. Jelenleg rendszeres, de kisszámú tavaszi (április–május) és őszi (július–
szeptember) átvonuló szikes tavaknál, halastavaknál és árasztásokon, gyakran átnyaralók is 
akadnak; főleg az Alföldön jelenik meg, de az utóbbi években dunántúli előfordulásai is kissé 
megszaporodtak. 
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52. ábra – A tavi cankó állománydinamikája 

A századforduló táján még fészkelt a Fertő mellett (ZIMMERMANN, 1944). Hosszú évtizedek 
után a 90-es évek elején tűntek fel újra a Fertő vidékén, ekkortájt az egész országban 
megszaporodtak megfigyelései. Jelenleg kis számban, de rendszeresen átvonul az 
elárasztásokon (52. ábra). Egyedszáma mindig alacsony, azonban így is rendszeres 
átvonulónak számít. 

Szürke cankó (Tringa nebularia) 

Rendszeres tavaszi (április–május) és őszi (augusztus–október) átvonuló egyesével vagy 
kisebb csapatokban főleg halastavaknál, szikeseken, kiöntéseken, folyók mellett; gyakran át 
is nyaral. 

 
53. ábra – A szürke cankó állománydinamikája 

A szürke cankó ugyancsak a kisebb számban, de rendszeresen megjelenő fajok közé tartozik, 
ritkán látni tíznél több egyedet egy időben. Egyedszáma évről-évre növekvő tendenciát mutat, 
az ezredfordulót követően megfigyelt egyedszámai és a megfigyelések gyakorisága nőtt. 
Eddigi legerősebb átvonulását 2015. júliusában észleltük, ekkor 71 pd-t számoltunk. A 
vizsgálati időszakban vonulása 15-22 pd között tetőzött (53. ábra).   
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Erdei cankó (Tringa ochropus) 

Általában magányosan vagy néhány példányos kis csoportokban vonul át tavasszal (március–
május) és ősszel (július–november) az ország egész területén. Főleg csatornák, kisebb tavak, 
kiöntések szélén fordul elő, de bármilyen vizes élőhelyen megjelenhet. Rendszeresen 
akadnak átnyaralók és áttelelők is. 

 
54. ábra – Az erdei cankó állománydinamikája 

Az erdei cankó rendszeresen áttelel, rendszerint be nem fagyó csatornák mellett. Jellemzően 
nem csapatosan mutatkozik, egy, vagy néhány egyed többnyire a csatornák szegélyében, 
vagy az elárasztások növenyzettel jobban fedett részein látható (54. ábra). A tó nádasában a 
csatornák mentén mindenütt látható egyesével ezért valószínűleg az elárasztásokon számlált 
mennyiségei nem igazán reprezentálják átvonulásának jellegét. 

Réti cankó (Tringa glareola) 

Gyakori tavaszi (április–május) és őszi (július–szeptember) átvonuló nedves szikeseken, 
kiöntéseken, lecsapolt halastavakon, az Alföld egyes helyein és a Fertő környékén több száz 
vonuló példány is összegyűlik. Rendszeresen át is nyaral. 

 
55. ábra – A réti cankó állománydinamikája 
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Az elárasztásokon akár több száz is megfigyelhető, nagyobb csapatokban vonul át, de szintén 
előszeretettel tartózkodik fedett részeken, főleg tavasszal.Emiatt sokszor csak felriasztva 
lehet megállapítani aktuális egyedszámát. Nyáron a nádas kiszáradó iszappadjain is jelentős 
számban találjuk, de ilyen helyeken nem számolható. Minden bizonnyal az egyik legnagyobb 
tömegben átvonuló partimadarunk. A vizsgált időszakban 2019-ben intenzív őszi vonulását 
regisztráltuk (55. ábra). Rendszerint néhány egyed át is nyaral. 

Billegetőcankó (Actitis hypoleucos) 

A Duna, a Rába és a Hernád zátonyainak kis számú fészkelője. Vonuló (április–szeptember); 
tavasszal (április–május) és ősszel (július–szeptember) magányosan vagy kisebb 
csapatokban tavak, folyók, csatornák partján közönséges. 

 
56. ábra – A billegetőcankó állománydinamikája 

Nem mutatkozik egyszerre nagyobb mennyiségben (56. ábra), de nyár közepén ennek 
ellenére –a gyűrűzéshez befogott egyedek alapján tudjuk – jelentős számban vonul át. Szereti 
a csatornákat, olykor az úszó nádtörmeléken, de akár útmenti pocsolyákon vagy akár kavicsos 
utakon szaladgálva táplálkozó egyedeket is megfigyelünk. Gyakrabban kerül szem elé az 
elárasztások részleges kiszáradásának idején és a nádas övben, sőt az öblözetekben is 
megfigyelhető a költési időt követő vonulási időszakban. 

Kőforgató (Arenaria interpres) 

Kis számban rendszeres, de viszonylag ritka tavaszi (május) és őszi (augusztus–október) 
átvonuló nagyrészt az alföldi és a kisalföldi lecsapolt halastavakon, szikes tavakon és 
árasztásokon. Tavasszal nászruhás adult példányai ritkán előfordulnak. Nyár végén, kora 
ősszel rendszeresen előfordul az elárasztásokon 1-9 példány, mindig fiatal egyedek. 
Kivételesen 17-23 egyedből álló csapatait is megfigyeltük. A vizsgált három évben a 
monitoring-napokon nem volt jelentős számú megfigyelése. 

Vékonycsőrű víztaposó (Phalaropus lobatus) 

Rendszertelen tavaszi (május–június) és rendszeres, de kisszámú nyár végi, őszi (augusztus–
szeptember) átvonuló a síkvidéki kiöntéseken, árasztásokon, szikes tavakon és halastavakon. 

Ivadékgondozása fordított, azaz a költés és a fiókanevelés a hímek feladata. Emiatt adult 
nászruhás egyedeit, szinte kizárólag a tojásokat már lerakott, fészkeiket elhagyó tojókat igen 
ritkán, júniusban figyeljük meg. Hímivarú egyedek még ennél is ritkábban (2 alkalom az elmúlt 
30 évben) kerülnek szem elé. 

Általában a kőforgatóval egyidőben, tavasszal rendszertelenül, kora ősszel rendszeresen 
megjelenik 1-7 példány, az elárasztások mélyebb vizű részein, ahol a többi partimadártól 
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eltérően úszva táplálkozik. Gyakoribb, mint korábban feltételeztük, de a monitoring-napokon 
nem volt jelentős számú megfigyelése. 

Kis sirály (Hydrocoeleus minutus) 

Rendszeres tavaszi (április–május) és őszi (augusztus–október) átvonuló változó 
mennyiségben, főként szikes tavaknál, halastavaknál és a nagyobb tavakon vonul át, 
ritkábban mutatkozik a Dunán. Rendszeresen előfordulnak átnyaraló példányok és kisebb 
csapatok; enyhébb teleken szórványosan áttelelők is akadnak. 

 
57. ábra – A kis sirály állománydinamikája 

Jellemző tavaszi átvonuló, rendszerint a kormos szerkővel egyidőben van jelen. Csak az 
elárasztásokon és látható, napközben nem húz ki a többi sirállyal. A vonulás tetőpontján 
legfeljebb 150-300 egyed tartózkodik itt, a vonulás erőssége azonban ettől gyakran messze 
elmarad, ez jól látszik a vizsgált három év közötti különbségen is (57. ábra). 

Viharsirály (Larus canus) 

Gyakori tavaszi és őszi átvonuló, illetve téli vendég folyókon, nagyobb állóvizeken és 
halastavakon (szeptember–április). 1988-ban költött először Magyarországon, s azóta 
rendszeres, de ritka fészkelővé vált. 

Rendszerint késő ősszel és kora tavasszal láthatóak néhány százas nagyobb csapatai, 
amelyek alkalomszerűen láthatóak az elárasztásokon, mert napközben a többi sirály-fajhoz 
hasonlóan kihúznak a csapatok a szántókra táplálkozni. A vonulásdinamikai diagram sűrű 
kiugrásai is erre vezethetők vissza (58. ábra). 
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58. ábra – A viharsirály állománydinamikája 

Sárgalábú sirály (Larus michahellis) 

Rendszeres, helyenként tömeges nyári és őszi vendég (július–november) elsősorban 
nagyobb vizeknél, a téli és a tavaszi időszakban (november–június), főleg ivaréretlen 
példányok. Újabban fészkelőként is megtelepedett hazánkban: a Sárréten, a Fertő mellett 
1991 (HADARICS ET AL. 1993), a Kis-Balatonon az 1990-es évek eleje óta költ rendszeresen 
1-1 pár. 

 
59. ábra – A sárgalábú sirály állománydinamikája 

Néhány költése volt a Paprét szigetén (1-3 pár), de tartósan nem telepedett meg. Költési 
kísérlete volt a Fertő nádasában húzódó egyik főcsatorna depóniáján is. Minden évszakban 
láthatóak, ivaréretlen példányokból álló csapatai gyakran átnyaralnak (59. ábra). Rendszerint 
a sík vizen éjszakáznak, napközben pedig - ősszel nagy csapatokban - kihúznak a szántókra 
táplálkozni, ezért csak ritkán, az esti behúzás során szállnak be az elárasztásokra ezres 
egyedszámban.  

Lócsér (Hydroprogne caspia) 

Rendszeres tavaszi (április–május) és őszi (augusztus–szeptember) átvonuló, mely 
elsősorban természetes vizeknél, mutatkozik egyesével vagy kisebb 
csapatokban.Rendszeres, de ritka kóborlóként jelenik meg az elárasztásokon 1-10 példány 
(60. ábra). 
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60. ábra – A lócsér állománydinamikája 

Küszvágó csér (Sterna hirundo) 

Halastavak, víztárolók, szikes tavak, kavicsbányatavak, folyózátonyok rendszeres fészkelője 
főleg az Alföldön, a Kisalföldön, a Mezőföldön és a Balaton környékén. 

 
61. ábra – A küszvágó csér állománydinamikája 

Az elárasztásokat követően telepedett meg a Fertő hazai részén, a tavak szigetein vagy víz 
fölé emelkedő csatorna depóniákon költ 10-30 pár, de nem minden évben. Kísérletképpen 
kifejezetten e célra kialakított mesterséges fészkelőhelyeken is sikeresen költött(PELLINGER & 
MOGYORÓSI, 1994). A fészkelőkön kívül más egyedek nemigen láthatóak, a költők is 
nagyobbrészt a tóra járnak halászni, a fiókák kirepülése után pedig tovább állnak (61. ábra). 

Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus) 

Telepes fészkelő mély vizű nyílt mocsarakban, halastavakon, holtágakban. Az utóbbi két 
évtizedben a leggyakoribb szerkőfajjá vált hazánkban; legnagyobb telepei Hortobágyon és 
Kis-Balatonon találhatók, kisebb számban a Kiskunság és a Tiszántúl egyéb szikes tavain, a 
Tisza menti holtágakon és a szegedi Fehér-tavon is költ. Vonuló (április–szeptember). 
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62. ábra – A fattyúszerkő állománydinamikája 

Az elárasztásokon változó, de nem túl nagy egyedszámban (62. ábra) rendszeresen minden 
évben átvonul (1-30 pd). 1996-ban fészkelt is a Cikesben és a Borsodi-dűlőben, a szokatlanul 
nagy vízborítás idején (DVORAK ET AL. 2010), majd a hansági elárasztásokon is. Alkalmi 
fészkelésére később is számítani lehet. 

Kormos szerkő (Chlidonias niger) 

Ritkás növényzettel benőtt kisebb-nagyobb sekély mocsarak és szikes tavak rendszeres 
fészkelő madara, állománya az utóbbi két évtizedben megfogyatkozott. Vonuló (április–
szeptember). 

 
63. ábra – A kormos szerkő állománydinamikája 

Tavasszal minden évben rendszeresen átvonul (PELLINGER, 1995), vonulása rendszerint 150-
250 egyeddel tetőzik. Az átvonulók egyedszáma évről-évre erősen ingadozhat, a vizsgált 
három évben a számlálások során a sokéves átlagnál kisebb mennyiségekkel tetőzött a 
vonulás (63. ábra). 
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Fehérszárnyú szerkő (Chlidonias leucopterus) 

Alkalmi, nem minden évben megtelepedő telepes fészkelő, mely főként a Hortobágy és a 
Kiskunság szikes mocsárrétjein, állandó vízborítású zsombékosaiban költ. Vonuló (április–
szeptember); tavaszi vonuláson (május) rendszeresen látható az ország vizes területein, főleg 
vonuló kormos szerkők között. 

 
64. ábra – A fehérszárnyú szerkő állománydinamikája 

A dunántúlon a legritkább átvonuló szerkőfaj, ez a Fertőnél is így van (64. ábra). A három 
szerkőfaj vonulási mintázata hosszú távon különbözik egymástól. A kormos szerkőre aránylag 
stabil vonulási dinamika jellemző és sohasem fészkelt, a fattyúszerkő vonulási időben mindig 
megjelenik az előzőénél kisebb számban viszont időnként fészkelhet és akkor egyedszáma 
megugrik. A fehérszárnyú szerkő ritkábban van jelen, egyedszáma többnyire alacsony (1-5 
pd), időnként átmenetileg hirtelen egy-egy nagyobb csapat is felbukkanhat, olyankor a 
fattyúszerkőnél több is lehet. Nincsen ismert költése a Fertőn (PELLINGER, 1995).  

3.2. A számlálási eredmények értékelése 

A mekszikópusztai elárasztásoknak szerepe a hazai vízimadárvonulásban kiemelkedően 
jelentős, mind az itt előforduló fajok számát, mind pedig az egyes fajok egyedszámait tekintve. 
A monitoringba vont fajok túlnyomó többsége itt koncentrálódik a vonulási időszakban a Fertő 
hazai részén, annak ellenére, hogy az elárasztások területi kiterjedése nem mérhető össze a 
tó nyílt vízfelületével és nádasaival. Ennek oka az élőhely nagyobb diverzitásában rejlik, mivel 
a Fertő partvonalát övező széles nádas zóna miatt a tónak nincsen olyan partszakasza, ahol 
zátonyokkal, szigetekkel váltakozó sekély vízhez, és a homogén nádashoz képest 
változatosabb növényzethez kötődő vízimadár-fajok tartósan megfelelő fészkelő és 
táplálkozóhelyet találhatnának. Ilyen jellegű élőhelyekből a Fertőn egyébként is is kevés van, 
az ausztriai oldalon is hasonló a partmenti sáv növényzete, ezért csak a Fertőzug szikes tavai, 
tócsái állnak a sekély vízhez kötődő madarak rendelkezésére. 

Az elárasztások tervezése során fontos szempont volt, hogy a vízszint változásai a 
összhangban legyenek az éghajlatnak megfelelő eredeti vízjárással. Ennek fontos eleme a 
vízzel borított terület kiterjedésének folyamatos csökkenése a nyár elején emelkedő 
hőmérséklet miatti erős párolgás által, majd nyár végére, amikor a fészkelési időszak 
befejeződött, a terület teljes kiszáradása. Ez nem csupán a természetes állapothoz való 
közelítés miatt fontos, hanem a teljes kiszáradás időszakában – amikor a tómederben marad 
csupán némi víz – lehetőség nyílik a fenntartó kezelések munkálataira. A kiszáradás 
időszakában a fajok száma (65. ábra) csökken és az összes egyedszám (66. ábra) is erősen 
visszaesik. A kiszáradáskor a fajszám nem esik vissza a leghidegebb téli hetek szintjére 
(amikor a víz részlegesen, vagy teljesen befagy), de a fajok összesített egyedszáma inkább 
megközelíti az akkori egyedszámot. 
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65. ábra – A fajszám változása az évek során 

A jelen lévő fajok száma láthatóan magasabb a tavaszi vonulási időszakban, mivel néhány faj 
egyedei őszi átvonulásuk során nem érintik az elárasztásokat. Ezt a tendenciát nem 
befolyásolja lényegesen az sem, hogy a vizsgálatból kizárt fajok között több olyan van, 
amelynek előfordulásai leginkább a szeptembertől februárig terjedő időszakra esnek. 

Ugyanez nem mondható el ilyen határozottsággal az egy időben számlált összesített 
egyedszámról, mivel a monitoring keretében nem vizsgált fajok ebben az időszakban 
egyenként is nagy számban vannak a területen. (Hangsúlyozni kell, hogy a vizsgálatból azért 
zártuk ki ezeket a fajokat, mert napi aktivitásuk teljesen kiszámíthatatlan, a ki- és behúzó 
csapatok miatt az egyedszám szinte percről-percre változik és a tapasztalatok szerint a 
számlált mennyiség és a valóban itt tartózkodó egyedek száma között eléggé gyenge az 
összefüggés. Bár ezeknél a fajoknál is megtörtént a számlálás, az adatok szélsőséges 
ingadozása elfedheti a többi faj egyedszám változásából kirajzolódó általános tendenciákat). 
Az egyes monitoring napokon a számlálásba vont fajok összesített egyedszámait (három 
vizsgálati évre összesítve) a 67. ábra mutatja be. 

Az összesített egyedszám változása a vízfelület nyár közepén bekövetkező gyakorlatilag 
teljes megszűnését erőteljesebben követi. A téli, befagyott vízfelülettel jellemezhető hetekben 
az egyedszám visszaesése ugyancsak erőteljes, mert a madarak, zömmel récefélék ekkor a 
tó – elsősorban a Madárvárta-öböl - egyes nehezen beálló részeire húzódnak be. 

Az őszi és tavaszi vonulási időszak fajszámában mutatkozó eltérést az összesített egyedszám 
változásának tendenciája nem követi, mert a néhány, nagy tömegben átvonuló vadréce – 
elsősorban a csörgő réce – miatt az összes egyedszám magas. Az egyes fajok monitoring 
napokra vonatkozó összesített gyakoriságait a 66. ábra szemlélteti. 

Kétségtelen, hogy országos vagy ennél nagyobb regionális, esetleg kontinentális léptékben 
havi számlálásokkal is nyomon követhetőek a vízimadár-fajok populációs trendjei illetve az 
egyes vonulási útvonalak jelentőségében esetlegesen bekövetkező változások (hiszen a 
madarakat egy kellően sűrű, jól működő megfigyelőhálózat valahol mindenképpen 
regisztrálja). Vizsgálati eredményeink azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy a egyes 
vizimadár élőhelyek országos és nemzetközi jelentőségének a különböző vízimadár-fajok 
vonulásában betöltött jelentőségének megítéléséhez a havi számlálások nem elegendőek. 
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66. ábra – Az öszesített egyedszámok változásai az évek során 

E monitoring vizsgálat előzményének tekinthető, 1999-ben felvett adatainak (PELLINGER, 
2001) a hat legnagyobb egyedszámban vonuló, leggyakoribb fajra elvégzett összehasonlító 
tesztje, a hetente és a havonta elvégzett számlálások eredményeinek szélső értékei között – 
fajtól függően – 1,80-10,46-szoros különbséget mutatott ki (PELLINGER, 2003). 

A pusztán természettudományos ismereteken túlmenően ezeknek a számoknak ismerete az 
egyes fajok ökológiai igényeinek figyelembevételével meghatározó jelentőségűek lehetnek a 
területek természetvédelmi kezeléséhez és az egyes természetvédelmi célú nemzetközi 
egyezmények különböző listáira való jelöléshez is. 

A monitoring vizsgálat hosszabb időtávon kimutatja a Fertő hazai részén fészkelő és átvonuló 
vízimadár állományok populációs trendjeit és a vonulási útvonalak esetlegesen bekövetkező 
eltolódását. Ez utóbbira már példát szolgáltatott az ebben a vizsgálatban módszertani okok 
miatt nem szereplő nagy lilik (Anser albifrons), amelynek Közép-Európán átvonuló populációi 
a 90-es évek közepén néhány év leforgása alatt az atlanti vonulási útra váltottak át. Ez a 
magyarországi vonuló-telelő állomány drasztikus csökkenését okozta. Ennek az akkor még 
nem kellően ismert folyamatnak volt a következménye, hogy a fajra vadászati tilalmat vezettek 
be. A jelenség ideiglenes jellegét mutatja, hogy 1999-2000-től a korábbi mennyiségeket (pl. a 
Fertőn) nagyságrenddel meghaladó létszámban vonul át a nagy lilik a Kárpát-medencében. A 
vonulási útvonalak váltogatását az atlanti partvidéken gyűrűzött madarak hazai megkerülései 
is alátámasztották. 

Az 1989-ben megkezdett élőhelyrekonstrukciós program egy olyan területen valósult meg, 
amely a Fertő-Hanság élőhelykomplexum közel egy évszázadon keresztül tartó lecsapolása 
során átalakult, természetes, a Fertőből származó vízutánpótlása megszűnt. Az extenzív 
mezőgazdasági hasznosítás természetszerű vegetáció fennmaradását eredményezte, de a 
madárvilág átalakult, elsősorban a vízborításhoz nem kötődő fajok számára biztosított 
fészkelő- és táplálkozó helyet (KÁRPÁTI, 1989; TRASER, 1983). 

Az elárasztások lehetővé tették a rekonstrukcióba vont mély fekvésű területen az eredeti 
vízviszonyoknak megfelelő fészkelő madárközösség újbóli kialakulását (KÁRPÁTI 1991, 1993). 
Kedvező vízviszonyok biztosítása mellett a terület a Dunántúl egyik legjelentősebb vízimadár 
gyülekező helyévé lett, mind az itt előforduló fajok számát (HADARICS & PELLINGER, 1993), 
mind a fajok egyedszámait tekintve.   
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7. ábra – Az egyes fajok halmozott egyedszáma a vizsgált három évben  

[nmin=4 (kőforgató); nmax=241513 (csörgő réce)] 
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Az élőhelyrekonstrukciós program sikere, a bekövetkezett kedvező ökológiai változások 
felhívják a figyelmet a természetvédelem alatt álló átalakított területek eredeti élővilága 
helyreállításának szükségességére és lehetőségeire. Figyelembe kell venni azonban azt is, 
hogy az ökológiai folyamatok nem minden esetben és nem minden tekintetben fordíthatók 
vissza, maguk a rekonstrukciók is felvetnek és okozhatnak természetvédelmi problémákat – 
jelen esetben pl. az elnádasodás veszélye jelentős. Ezek kiküszöbölése csak a rendszeres 
monitoring által szolgáltatott információknak a természetvédelmi kezelésbe való folyamatos 
visszacsatolásával oldható meg. 

4. Konklúzió 
2017-2019-ben a mekszikópusztai élőhelyrekonstrukciós terület elárasztásain (Nyéki szállás, 
Paprét, Borsodi-dűlő, Cikes) végeztünk madárállomány számlálásokat. A munka egy 
korábban megkezdett monitoring folytatása, amely a fenti területek hetenkénti felmérését 
foglalja magába. A vizsgálat időszakában az időjárást az aszály folytatódása jellemezte, 
emiatt a területek egy réeze viszonylag korán kiszáradt. A szárazság nem kedvezett a 
vízimadarak fészkelésének és a száraz időszakban elmaradt az optimálistól az átvonuló-
táplálkozó madárcsapatok igényeihez képest. Kedvező volt viszont a száraz időjárás az 
élőhelyfenntartó kezelések elvégzéséhez, amely elsősorban a terjeszkedő nádas 
visszaszorítása érdekében igen fontos. Ezek a kezelések kaszálást, szárzúzózást, valamint 
rackával és szürkemarhával végzett legeltetést jelentenek. A kezeléseket a korábbi évekénél 
nagyobb területen és jobb minőségben sikerült elvégezni, ez hozzájárul a terület szikes 
jellegének fenntartásához. 

A hetente végzett, monitoring madárszámlálások részletes képet adnak a vizsgálati terület 
madár mozgalmairól, amely különösen fontos a Fertő esetében, ahol a terület határsávi 
fekvése miatt több évtizedes időtávlatban annak jelentőségéhez képes csak kevés madártani 
felmérés történt. Ezt a monitoringot a jövőben is fenn kell tartani, hogy hosszú távú részletes 
adatsorokat kapjunk a vízimadár vonulásról, a fajok állományviszonyainak alakulásáról. 

5. Köszönetnyilvánítás 
Köszönet illeti mindazokat, akik részt vettek a madárszámlálásokban: Balaskó Zsolt, Győrig 
Előd, Pitó Andor. Segítségük nélkül nem tudtuk volna biztosítani a felmérések folyamatos és 
hiánytalan elvégzését. 

6. Szakirodalom 
BALÁŽ, M., RIDZOŇ, J., TOPERCER, J., KARASKA, D., REPEL, M. & JUREČEK, R. (2020): Správa 
zo zimného sčítania vodného vtáctva na Slovensku 2013/14 - 2016/17. - SOS/BirdLife 
Slovensko, Bratislava, 164 p. 
DVORAK, M., WENDELIN, D. & PELLINGER A. (2010): Die Weissbartseeschwalbe Chlidonias 
hybridus (Pallas 1811) im österreichisch-ungarischen Neusiedler See-Gebiet (Burgenland). 
Egretta, 51: 51-59. 
HADARICS T. (1996): Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) fészkelése Magyarországon. Túzok, 
1: 124-127. 
HADARICS T., MOGYORÓSI S. & PELLINGER A. (1993): A sárgalábú sirály (Larus cachinnans) 
újabb költése a Fertő-tónál. Mad.Táj., 1993: 24-25. 
HADARICS T. & PELLINGER A. (1993): A Fertő-táj hazai részén előforduló madarak névjegyzéke 
(1971-1992). Szélkiáltó, 10: 3-16. 
KÁRPÁTI L (1987): Üstökösréce (Netta rufina) fészkelése a Fertő hazai oldalán. Mad.Táj., 
1987: 29-31. 
KÁRPÁTI L. (1989): A hazai Fertő-rész mint madárparadicsom szomorú realitásai és vígasztaló 
lehetőségei. Soproni Egyetem (természetvédelmi különszám), 40-45. 
KÁRPÁTI L. (1991): Erste Ergebnisse der Lebensraumrekonstruktion bei Mekszikópuszta. 
BFB-Bericht, 77: 85-91. 



173 
 

KÁRPÁTI L. (1993): Élőhely-rekonstrukció a Fertő-menti szikeseken. Mad.Táj., 1993: 11-15. 
MOGYORÓSI S. (1997): Bütykös ásólúd újabb fészkelése Magyarországon. Túzok, 2.3:112. 
NEMETH, E. (2017): Die Brutbestände der Reiher, Löffler und Zwergscharben im Neusiedler 
See-Gebiet im Jahr 2017. In: Ornithologisches Monitoring im Nationalpark Neusiedler See – 
Seewinkel. Bericht über das Jahr 2017 Wien, 2017. 12-14. 
PELLINGER A. (1993): Gulipánok Recurvirostra avosetta költése a mekszikópusztai 
élőhelyrekonstrukciós területen. Partimadár, 3.3: 39-41. 
PELLINGER A. (1995): Szerkők (Chlidonias sp.) vonulásdinamikája a Fertőn. Szélkiáltó, 10: 18-
20. 
Pellinger A. (2001): A mekszikópusztai élőhely-rekonstrukciók hatása a fészkelő és vonuló 
madárállományokra. In: Pellinger A. (szerk.): A Fertő-tó védett és fokozottan védett 
természetszerű élőhelyein végzett fenntartó kezelések és rekonstrukciók értékelését 
megalapozó monitoring. Kutatási jelentés. Sarród, 2001. 113-164. 
PELLINGER A. (2003): A számlálások között eltelt idő hatása a vízimadár-monitoring adatok 
megbízhatóságára. Vízivad Közlemények, 10: 423-436. 
PELLINGER A. (2005): Csörgő réce (Anas crecca) fészkelése Mekszikópusztán. Aquila, 112: 
216-217. 
PELLINGER A. (2007): Nyílfarkú réce (Anas acuta) költési kísérlete a Fertőn. Aquila, 114-115: 
154-155. 
PELLINGER A. (2014): A bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) fészkelése és vonulása 
Magyarországon. Szélkiáltó, 16: 20-22. 
PELLINGER A. (2015): Kendermagos réce (Anas strepera) telepes fészkelése a Nyugat-
Dunántúlon. Vízivad Közlemények, 26: 255-258. 
PELLINGER A. (2017): A széki lile (Charadrius alexandrinus) fészkelése szántóföldön. Rence, 
2: 299-302. 
PELLINGER A. (2018a): A daru (Grus grus) vonulása a Dunántúlon. Szélkiáltó, 17: 66-70. 
PELLINGER A. (2018b): Csörgő réce (Anas crecca) újabb költése Mekszikópusztán. Szélkiáltó, 
17: 77. 
PELLINGER A. & FERENCZI M. (2012): Fészkelő madárállományok a Nyirkai-Hanyban. 
Szélkiáltó, 15: 35-37. 
PELLINGER A., LABER, J. & KOHLER, B. (2010): A széki lile (Charadrius alexandrinus), a 
gólyatöcs (Himantopus himantopus) és a gulipán (Recurvirostra avosetta) fészkelő populációi 
a fertőn. Acta Biol. Debr. Oecol. Hung., 22:173-179. 
PELLINGER A. & MOGYORÓSI S. (1994): Mesterséges szigetek küszvágó csérek (Sterna 
hirundo) számára. Aquila,101: 220-221. 
PELLINGER A. & MOGYORÓSI S. (2016): Az üstökösréce (Netta rufina) vonulásdinamikája a 
Fertő magyarországi részén. Vízivad Közlemények, 28: 273-283. 
PELLINGER A. & TATAI S. (2017): A bütykös hattyú (Cygnus olor) áttelelő állománya a 
Kisalföldön 2016/2017 telén. Rence, 2: 99-109. 
TRASER GY. (1983): Egy félintenzíven legeltetett tehénlegelő madárvilága a Fertő DK-i partján. 
Erd. Faip. Tud. Közl., 1983/2: 175-189. 
ZIMMERMANN, R. (1944): Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt des Neusiedler Seegebiets. 
Selbstverlag der Wissenschaftlichen Staatsmuseen, Wien. 
 
 
 
 
 
 



174 
 

 
 
 
 

IV. rész 
 

 
 

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KEZELÉSI JAVASLATOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

 

Összefoglalás 
A Fertő az európai vízimadárvonulás egyik fontos állomása. Szinte valamennyi 
Magyarországon előforduló faj előkerült már itt az elmúlt években, különösen jelentősek a 
nagy tömegben vonuló fajok, amelyek egy része fészkelőként is jelen van. A Fertő határon 
átnyúló fekvése miatt az átvonuló vadlúdcsapatok monitoringját magyar-osztrák 
együttműködésben valósítjuk meg. Ennek során kiderült, hogy az összmennyiség kisebb 
növekedése mellett a vetési lúd (Anser fabalis) és a nagy lilik (Anser albifrons) mennyisége 
és egymáshoz viszonyított aránya is megfordult az utóbbi javára. Ennek okát a 
klímaváltozással is összefüggő vonulási útvonal áthelyeződésben látjuk. A vadludak és 
újabban a bütykös hattyú (Cygnus olor) is a vonulási-telelési időszakban mezőgazdasági 
területekre is kijárnak a tóról táplálkozni, ezzel konfliktust okoznak a gazdálkodók és a 
természetvédelmi szervezet között. A nyári lúd (Anser anser) és a bütykös hattyú mozgalmait 
vizsgáltuk különböző egyedi jelölésekkel, színes nyak- és lábgyűrűket, valamint GPS/GSM 
rendszerű jeladókat alkalmaztunk. Mindkét faj hazai populációi növekvő tendenciát mutatnak, 
és mindkét fajra jellemző a mezőgazdasági területeken történő táplálkozás, azonban a 
vizsgált időszakban kimutatható (mérhető) károkozásra nem került sor. 

A jelölt egyedek nyomon követésével vizsgáltuk a hazai és határainkon túli vizes élőhelyek, 
valamint az ott költő állományokkal való kapcsolat jelentőségét. A projekt időszakában 
jellemző és a klímaváltozás hatásaira visszavezethető enyhe téli és kifejezetten meleg nyári 
időjárás mellett a fertői nyári lúd populáció egyedei a fészkelő helyeik közelében, valamint 
jellemzően a Dunántúl vizes élőhelyein tartózkodtak. Túlnyomó többségük a Fertő és a 
Hanság nyílt vízi területeit használták éjszakázó helyként és onnét húztak ki napközben 
táplálkozni. Gyakori az időleges áttelepülés a Kis-Balaton, a Rétszilasi-halastavak, a Tata 
környéki tórendszerek és a Velencei-tó térségében található élőhelyekre. A szakirodalomból 
ismert legtávolabbi, észak-afrikai telelőhelyekre (Ichkeul-tó, Tunézia; Fetzara-tó, Algéria) 
mindössze néhány egyed jutott el, egyetlen évben, a telelőterület déli határa ezt leszámítva 
Livorno (I) közelében húzódott. A bütykös hattyú alig több mint tíz éve ismert, mint 
mezőgazdasági területeken is táplálkozó faj. Csapatainak mérete ma már megközelítheti a 
300 egyedet és zavartalan helyeken hónapokon keresztül ugyanott táplálkoznak. Szinte 
kizárólag a repce leveleit fogyasztják, de ritkán előfordul legelésük gabonavetéseken is. A 
helyhű egyedeken kívül a csapat egy része folyamatosan cserélődik. A bütykös hattyúk egy 
része télen délnyugati irányban elhagyja a Fertőt és vagy a Dráva folyó duzzasztásain (HR, 
SLO), vagy az Isonzó folyó (I) torkolatában telelnek ki. 

A vízimadarak vonulási útvonalain fekvő megállóhelyeink rendkívül fontosak e fajok európai 
állományának megőrzésében. A különböző fajok eltérő időben és jelentősen változó 
mennyiségben jelennek meg a Fertőnél is, a madárszámlálási adatok alapján régóta ismert a 
terület természetvédelmi jelentősége. Sokkal kevesebbet tudunk azonban a vízimadarak 
vonulási útvonaláról, mivel az elterjedten használt módszerekkel egyedi jelölésük nem 
megoldott. Mekszikópusztán működtetjük Magyarország egyetlen, kifejezetten vízimadarak 
jelölésével foglalkozó gyűrűző állomását. A projekt keretében elkezdtük használni a sokkal 
nagyobb arányú visszajelentést biztosító színes jelöléseket, elsősorban a nagyobb számban 
fogható, gyakoribb fajok esetében. Ezzel párhuzamosan különösen nagy hangsúlyt fektettünk 
a megjelölt madarak terepi azonosítására, ennek során nagyszámú leolvasási adat gyűlt 
össze és gyűlik folyamatosan, mert ezek a madarak még hosszú évekig élhetnek és további 
megfigyeléseikre is számítani lehet. Több faj esetében érzékelhető, hogy az évekkel korábban 
jelölt madarak ismételten visszatérnek, még a helyben nem költő fajok egy része, sőt az ún. 
hurokvonulók, mint a pajzsoscankó (Philomachus pugnax) is így tesznek. Egyes fajok 
esetében, mint a nagy kócsag (Egretta alba) a korábbi gyűrűzési-megkerülési adatokkal 
szemben nem déli, hanem nyugati irányultságot tapasztaltunk, ami a vonulási útvonalak 
eltolódására utal, valamint rövidülhetnek is az éghajlat melegedése következtében, amint az 
a nyári ludaknál már kimutatható. Vizsgálataink első eredményei alátámasztják azt a 
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hipotézist, hogy a gyors ütemben melegebbé és szárazabbá váló időjárás nem csak az 
élőhelyeket változtatja meg, hanem előre nehezen kiszámítható módon a madárvonulás 
folyamatára is erős hatást gyakorol. 

A természetes és természetszerű élőhelyek, elsősorban a vizes élőhelyek kiterjedésének az 
emberi népesség egyre intenzívebb környezethasználata következtében jelentkező riasztó 
mértékű csökkenése és ez a szárazodás azokon a helyeken is érezteti hatását, ahol az 
állapotromlás lassabb. Az egyik megnyilvánulása ennek a vízimadár vonulás fontos 
állomáshelyein egyes fajok állományainak gyors csökkenése - vagy növekedése. A hatások 
és következményeik egyaránt összetettek. A térben távoli fészkelőhelyek kiterjedésének 
zsugorodása vagy állapotromlása miatt gyakran egyszerűen kevesebb madár érkezik a 
megállóhelyekre, ugyanakkor a változásokra más, opportunista fajok kedvezően reagálhatnak 
és állományuk növekszik. Egy másik ható tényező a vonulási útvonalak megváltozása a 
relatíve hosszú életű fajoknál, amelyek életmódjában nagy jelentősége van a tanulásnak. 
Ezek jellemzően több alternatív útvonalat is ismernek és a számukra kedvezőbbet preferálják. 
Ennek következménye, hogy a vonulás során felkeresett pihenő és táplálkozó területeken 
megjelenő fajok állományai nem feltétlenül az adott élőhely állapotát tükrözik, ezért fontos, 
hogy minél több ilyen fontos megállóhelyről rendelkezzünk hosszú távú és minél 
rendszeresebben gyűjtött adatsorokkal. A Mekszikópuszta határában fekvő mintegy 30 éves 
múltra visszatekintő vizes élőhely-rehabilitációs terület külön-külön is elárasztható négy rész-
területén heti rendszerességgel végeztünk madárállomány számlálásokat annak érdekében, 
hogy a fentiek nyomon követése mellett az eredmények alapján információkhoz jussunk a 
terület ökológiai állapotáról, a fenntartó kezelések hatékonyságáról. Mindezek alakítják a 
mindenkor aktuális madár mennyiségeket, azonban a módszereket összehasonlítható és a 
későbbiekben is reprodukálható módon kell végezni. A hosszú távú monitoringra 69 többé-
kevésbé rendszeresen előforduló fajt választottunk ki, ebben nem szerepelnek olyan - akár 
nagy egyedszámú - fajok, amelyek jelen lévő állománya a nap során (így a felmérések ideje 
alatt) erősen fluktuál, azok más módszerrel kerülnek monitorozásra. Az elvégzett számolások 
eredményei lehetővé teszik, hogy folyamatában értékelhessük az egyes fajok 
állományváltozásait közepes és hosszabb időtávon. Az eddig összegyűlt adatok a speciális 
és/vagy veszélyeztetett élőhelyű fajok pl. nagy goda (Limosa limosa) és széki lile (Charadrius 
alexandrinus), a hosszú távú vonulók pl. kanalasgém (Platalea leucorodia) és a böjti réce 
(Spatula querquedula) valamint egyes bukóréce fajok pl. cigányréce (Aythya nyroca) és 
barátréce (Aythya ferina) esetében valószínűsítenek jelentős állománycsökkenést. Ezzel 
ellentétben vannak nyertesei a változásoknak, ilyen a daru (Grus grus) és a bütykös ásólúd 
(Tadorna tadorna). 

Zusammenfassung 
Fertő (Neusiedl) ist eine der wichtigsten Stationen des europäischen Wasservogelzuges. In 
den letzten Jahren wurden hier fast alle in Ungarn vorkommenden Arten aufgezeichnet, 
besonders bedeutend sind die in großer Menge wandernden Arten, von denen einige auch 
als Nester vorkommen. Aufgrund der grenzüberschreitenden Lage des Neusiedler Sees 
erfolgt das Monitoring der wandernden Wildgänseherden in ungarisch-österreichischer 
Zusammenarbeit. 

Dabei stellte sich heraus, dass die Gesamtzahl der Gänse in geringem Masse sich erhöht hat, 
wobei das Verhältnis zwischen der Saatgans (Anser fabalis) und der Blässgans (Anser 
albifrons) zugunsten der Letzteren sich umgekehrt hat.Der Grund dafür steckt wahrscheinlich 
in der Verlagerung der Migrationsroute, die auch mit dem Klimawandel 
zusammenhängt.Sowohl Wildgänse als auch letztlich der Höckerschwan (Cygnus olor) 
verlassen den See, um sich während der Migrations- und Winterperiode von 
landwirtschaftlichen Gebieten zu ernähren, was zu einem Konflikt zwischen Landwirten und 
der Naturschutzorganisation führt. Die Bewegungsdynamik der Graugans (Anser anser) und 
des Höckerschwans wurde mit unterschiedlichen Einzelmarkierungen, farbigen Hals- und 
Beinringen untersucht, dazu wurde auch GPS / GSM-Systemsender verwendet.Die 
einheimischen Populationen beider Arten zeigen eine steigende Tendenz, und beide Arten 
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zeichnen sich durch die Fütterung von landwirtschaftlichen Gebieten aus. Während des 
Untersuchungszeitraums traten jedoch keine nachweisbaren (messbaren) Schäden auf. 

Mit Verfolgung der besenderten Individuen wurde die Bedeutung von Feuchtgebieten in 
Ungarn und im Ausland sowie die Beziehung zu den dortigen Brutpopulationen 
untersucht.Neben dem für die Projektperiode typischen milden Winter- und besonders 
warmen Sommerwetter aufgrund des Klimawandels befand sich Grauganspopulation vom 
Fertő (Neusiedl) in der Nähe ihrer Brutplätze, besonders in den Feuchtgebieten 
Transdanubiens. Die überwiegende Mehrheit nutze die offenen Wasserflächen von Fertő und 
Hanságzur Übernachtung, und von dort flogen sie tagsüber heraus, um zu füttern. 

Häufig sind die kurzzeitigen Umsiedlungen in den Lebensräumen am Kis-Balaton, an den 
Fischteichen von Rétszilas, an den Seesystemen um Tata und am Velence-See. Nur wenige 
Individuen erreichten in einem einzigen Jahr die aus der Literatur bekanntesten, weitest 
gelegenen Überwinterungsgebiete in Nordafrika (Ichkeul-See, Tunesien; Fetzara-See, 
Algerien), die südliche Grenze des Überwinterungsgebiets lag sonst in der Nähe von Livorno 
(I). Der Höckerschwan ist seit etwas mehr als zehn Jahren als eine Art bekannt, die sich auch 
von landwirtschaftlichen Gebieten ernährt. Die Größe der Herden kann sich jetzt 300 
Individuen nähern und an ungestörten Gebieten ernähren sich monatelang an denselben 
Orten. Sie ernähren sich fast ausschließlich von Rapsblätter, weiden aber auch selten auf 
Getreide. Außer der ortstreuen Individuen ein Teil der Herdetauscht sich ständig aus. Einige 
Höckerschwäne verlassen im Winter den Neusiedler See nach Südwesten und überwintern 
entweder an den Dämmen der Drau (HR, SLO) oder an der Mündung des Isonzo (I). 

Die Raststationen entlang der Migrationsroute von Wasservögeln sind äußerst wichtig für die 
Erhaltung der europäischen Population dieser Arten. Verschiedene Arten kommen im 
Neusiedler See zu unterschiedlichen Zeiten und in erheblich unterschiedlichen Mengen 
vor.Anhand von Vogelzählungsdaten ist die Naturschutzbedeutung des Gebiets schon seit 
langem bekannt. Wir wissen jedoch viel weniger über den Migrationsweg von Wasservögeln, 
da ihre individuelle Markierung mit den weitverbreiteten Methoden nicht gelöst ist. Die einzige 
ornithologische Station, die sich speziell mit der Markierung von Wasservögeln befasst, 
befindet sich in Mexikópuszta. Im Rahmen des Projekts haben wir begonnen, 
Farbmarkierungen zu verwenden, die ein viel höheres Feedback bieten, insbesondere für 
größere, häufig auftretende Arten. Parallel dazu legten wir besonderen Wert auf die 
Feldidentifikation der markierten Vögel, bei der eine große Anzahl von Ablesungsdaten 
gesammelt wurde und weiterhin gesammelt wird, da diese Vögel noch viele Jahre leben 
können und weitere Beobachtungen zu erwarten sind. Bei mehreren Arten ist erkennbar, dass 
die vor Jahren markierten Vögel wieder zurückkehren, auch einige der nicht lokal brütenden 
Arten, sogar die sogenannten Schleifenmigranten wie der Kampfläufer (Philomachus pugnax) 
tun dasselbe. Für einige Arten, wie den Silberreiher (Egretta alba), haben wir im Vergleich zu 
früheren Markierung-Erfassungsdaten keine südliche, sondern eine westliche Orientierung 
gefunden, was auf eine Verschiebung der Migrationswege hindeutet und aufgrund der 
globalen Erwärmung verkürzt werden kann, wie dies bei Graugänsen zu beobachten ist. Die 
ersten Ergebnisse unserer Studien unterstützen die Hypothese, dass das sich schnell 
erwärmende und trockenere Klima nicht nur die Lebensräume verändert, sondern auch den 
Prozess der Vogelzug schwer berechenbar beeinflusst. 

Der alarmierende Rückgang der Fläche und die Austrocknung natürlicher und naturnaher 
Lebensräume, insbesondere Feuchtgebiete  infolge der zunehmenden menschlichen 
Umweltnutzung, sind auch an Orten zu spüren, an denen die Degradation langsamer ist. Eine 
Manifestation dessen ist der rasche Rückgang oder Vergrößerung des Bestandes einiger 
Arten an den wichtigen Stationen des Wasservogelzuges. Die Auswirkungen und deren 
Folgen sind beide komplex.  Als eine Folge des Schrumpfens oder der Degradation von 
geographisch entfernten Brutplätzen erreichen weniger Vögel die Rastplätze. Dabei reagieren 
andere, opportunistische Arten möglicherweise positiv auf Veränderungen und ihre 
Populationen nehmen zu. Ein weiterer Einflussfaktor ist die Veränderung der Migrationsrouten 
bei relativ langlebigen Arten, bei denen das Lernen für ihre Lebensweise von großer 
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Bedeutung ist. Sie kennen normalerweise mehrere alternative Routen und bevorzugen die für 
sie günstigere. Infolgedessen spiegeln die Populationen von Arten in den Rast- und 
Nahrungsgebieten, die während der Migration aufgesucht wurden, nicht unbedingt den 
Zustand des Lebensraums wider. Daher ist es wichtig, so viele Langzeitdatensätze wie 
möglich und so regelmäßig wie möglich über die wichtigen Stationen zu haben. An den vier, 
auch unabhängig voneinander überflutbaren Teilgebieten der rund 30 Jahre alten 
Feuchtgebietsrekonstruktion bei Mekszikópuszta wurden wöchentliche 
Vogelpopulationszählungen durchgeführt. Zweck dieser war einerseits die Verfolgung der 
genannten Trends, andererseits anhand der Ergebnisse Informationen über den ökologischen 
Zustand des Gebiets und die Effizienz des Flächenmanagements zu erhalten. All diese haben 
Einfluss über die jeweilig aktuellen Vogelmengen, die Methodologie soll aber vergleichbar und 
später reproduzierbar sein. Für das Langzeitmonitoring wurden 69 mehr oder weniger 
regelmäßig vorkommende Arten ausgewählt, ohne Arten, deren – wenn auch in großer 
Individuenzahl – vorhandene Population über den Tag (so auch während der Erhebungen) 
stark fluktuiert. Das Monitoring solcher Arten verläuft mit einer anderen Methode. Die 
Ergebnisse der durchgeführten Zählungen ermöglichen eine laufende Auswertung von mittel- 
und langfristigen Populationsschwankungen einzelner Arten. Die bisher gesammelten Daten 
weisen auf eine bedeutende Populationsabnahme von Arten spezieller und/oder gefährdeter 
Lebensräume wie Uferschnepfe (Limosa limosa) und Seeregenpfeifer (Charadrius 
alexandrinus), von Langstreckenziehern wie Löffler (Platalea leucorodia) und Knäkente 
(Spatula querquedula) sowie einiger Tauchentenarten wie Moorente (Aythya nyroca) und 
Tafelente (Aythya ferina) hin. Es gibt hingegen auch Arten, die von der Veränderung 
profitieren – Beispiele dafür sind der Kranich (Grus grus) und die Brandgans (Tadorna 
tadorna). 

Summary 
Fertő is one of the most important regions of the European waterbird migration. In recent 
years, almost all species occurring in Hungary have been found here, especially significant 
are a large number of migratory species, some of which also occur as nesters. Due to the 
cross-border location of Lake Neusiedl, the monitoring of migratory herds of wild geese is 
carried out in Hungarian-Austrian cooperation. 

It turned out that, in addition to a smaller increase of the total number, the relative ratio 
between the Bean Goose (Anser fabalis) and the Great White-fronted Goose (Anser albifrons) 
has been reversed in favor of the latter.The reason for this is probably the shift in the migration 
route, which is also related to climate change. Both wild geese and ultimately the Mute Swan 
(Cygnus olor) leave the lake to feed on agricultural land during the migration and winter period, 
which leads to a conflict between farmers and nature conservation organizations. The 
migration dynamics of the Greylag Goose (Anser anser) and the Mute Swan were examined 
with different single markings, colored neck, and leg rings, while GPS / GSM system radio-
transmitters were also used. The native populations of both species show an increasing trend, 
and both species tend to feed in agricultural areas. However, no measurable damage occurred 
during the searching period.  

The importance of wetlands in Hungary and abroad and the relationship to the breeding 
populations was examined by tracking the radio-transmitted individuals. During the mild winter 
and especially warm summer weather typical of the project period and due to the effects of 
climate change, the individuals of the Greylag Goose population of the Fertő (Lake Neusiedl) 
were close to their nesting sites, especially in the wetlands of Transdanubia. The vast majority 
of them used the open water areas of Fertő and Hanság as a place to overnight and flew out 
from there to feed during the day. 

Temporary relocations to habitats in the Kis-Balaton, Rétszilasi fishponds, lake systems 
around Tata, and Lake Velence are common. Only a few individuals reached the most remote 
wintering sites in North Africa known from the literature (Lake Ichkeul, Tunisia; Lake Fetzara, 
Algeria) in a single year, except that the southern boundary of the wintering area was near 
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Livorno (I). The mute swan has been known for just over ten years as a species that also feeds 
on agricultural land. The size of its herds can now approach 300 individuals, and they feed in 
undisturbed areas in the same places for months. They consume almost exclusively rapeseed 
leaves, but rarely, they also graze on cereals. In addition to true-to-location individuals, part of 
the team is constantly replaced. Some mute swans leave the Lake Neusiedlto the southwest 
in winter and overwinter either on the dams of the Drava River (HR, SLO) or at the mouth of 
the Isonzo River (I). 

The resting places in Fertő (Neusiedl) along the migratory routes of waterbirds are extremely 
important for the conservation of the European population of these species. Different species 
appear in the Lake Neusiedl at different times and in significantly variable quantities. The 
importance of the area for nature conservation based on bird monitoring data has long been 
known. However, we know much less about the migratory route of waterbirds, as their 
individual marking has not been solved by widely used methods. We operate Hungary's only 
ringing station in Mexikópuszta, which deals specifically with the marking of waterbirds. As 
part of the project, we started using color markings that provide a much higher rate of 
feedback, especially for larger, more common species. In parallel, we focused on the field 
identification of the marked birds, meanwhile, a large number of datawas and will be recorded, 
because these birds can still live for many years and further observations can be expected. In 
the case of several species, it can be perceived that the birds marked years earlier are 
returning again, even some of those, which do not breed locally, or the loop migrators like the 
ruff (Philomachus pugnax) act the same. For some species, such as the great egret (Egretta 
alba), we have not recorded a southern but a westward orientation compared to previous 
mark-recapture data, suggesting a shift in migratory routes and may be shortened due to 
global warming, as can be seen by greylag geese. The first results of our studies support the 
hypothesis that rapidly warming and drier weather not only changes habitats but also has a 
strong effect on the process of bird migration in a way that is difficult to predict. 

The increasingly alarming decrease of the extension and drying of natural and near-natural 
habitats, primarily wetlands due to the more and more intensive land use of the human 
population takes a toll also on areas where degradation is slower. One manifestation of this is 
a rapid decrease or increase in the population of some species at important stations of 
waterbird migration. Effects and their consequences are both complex. Due to shrinking or 
degradation of remote breeding sites the amount of arriving birds to the stations decreases 
simply, however, other, opportunistic species may react positively, with increasing populations 
to the changes. Another factor is the change in the migration route of long-lived species in the 
life of which learning has an important role. These species typically know several alternative 
routes and prefer the more favorable one. As a consequence, the population of species 
appearing at resting and feeding sites during migration do not necessarily reflect the state of 
the given habitat. That is why it is important to have long-term and regularly collected data 
sets about the more such important stations. On the four, individually floodable subsites of the 
wetland restoration site in Mekszikópuszta with a past of roughly 30 years weekly bird 
population counts are conducted to track above trends and acquire information about the 
ecological state of the site and the effectiveness of management. These all have an effect on 
all-time actual bird quantities, however, the methodology has to be comparable and 
reproducible also later on. 69 more or less regularly occurring bird species were chosen for 
the long-term monitoring, species – also with possibly large number of individuals – with 
expected strong population fluctuations during the day (thus during the surveys) were not 
included and are monitored with another method. Results of the counts enable continuous 
evaluation of population change in the case of certain species in the medium and long term. 
Data collected so far indicate a significant population decrease in the case of species with the 
need for special or endangered habitats e.g. the black-tailed godwit (Limosa limosa) and the 
Kentish plover (Charadrius alexandrinus), long-distance migrants e.g. the spoonbill (Platalea 
leucorodia) and the garganey (Spatula querquedula) as well as certain diving duck species 
e.g. the ferruginous duck (Aythya nyroca) and the common pochard (Aythya ferina). In contrast 
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to this, there are also winners of the changes, such as the crane (Grus grus) and the common 
shelduck (Tadorna tadorna). 

Feladatok és javaslatok a további vizsgálatokkal kapcsolatban 

A Madárvárta 2. Projekt keretében megkezdett monitoring vízimadár-számlálásokat – bár a 
projekt 2020-ben véget ér – hosszú távon is érdemes és kell folytatni. Különösen jelentős 
minden információ, amely a gyors klímaváltozás következményeit követi nyomon, illetve 
ismereteket szolgáltat ennek káros hatásai mérsékléséhez. Ugyanígy a számlálások közötti 
időszakban keletkezett faunisztikai adatok nemzeti parki adatbázisba történő integrálása is 
kívánatos, mivel felhasználhatóak a hatósági eljárásokban. 
A színes jelölések bevezetése és egyre több madárfajon történő alkalmazása jelentősen 
megnövelte a megkerülések esélyét. A vízimadár-gyűrűzések Magyarországon még kevésbé 
elterjedtek, ebben a Fertő–Hanság Nemzeti Park élen jár, aminek következtében e fajok 
vonulásáról egyre több ismerettel rendelkezünk. Mivel a már kézzel fogható klímaváltozás a 
madarak vonulási stratégiáit, vonuló- és telelőhelyeit is befolyásolja, fontos, hogy az ezekkel 
kapcsolatos kutatások a jövőben is megszakítás nélkül folyjanak. 
Sok faj esetében rendelkezünk már adatokkal a tőlünk nyugatra eső területekről, azaz a 
madarak őszi vonulásáról és teleléséről. Ezek azok a területek, ahol a madarászok aktivitása 
nagy, így nagyobb valószínűséggel vannak leolvasások innen. Ugyanakkor a tőlünk keletre 
eső régiókban kisebb az aktivitás, bizonyos területeken pedig valószínűleg egyáltalán nincs. 
Ez ebben az irányban hiányzó megkerülési adatok „pótlására” kiváló lehetőség a madarak 
nyomkövetővel való ellátása, amely technika már eddig is számos érdekes és újszerű adattal 
gazdagította egyes fajok vonulásáról korábban meglévő ismereteinket. Bizonyos fajok 
esetében tovább kell folytatni a megkezdett jeladós jelöléseket (ilyenek a böjti réce és a 
gólyatöcs), illetve néhány más faj esetében (olyan fajoknál, amelyek vonulásáról, 
telelőterületeiről keveset tudunk, pl. a vörös gém) megfontolás tárgyává kell tenni az ilyen 
jelölések megkezdését. A technika rohamos fejlődésével egyre kisebb testméretű madárfajok 
kutatása válik lehetővé a nyomkövetők által, így egyre több madárfajt lehet ezekbe a 
vizsgálatokba a jövőben bevonni. A jövőbeni hasonló projektek tervezésénél nagyobb számú 
jeladó beszerzését is meg kell fontolni. 
A nyári ludak és a bütykös hattyúk színes jelölése révén egyre jobban követhetővé válik e 
madarak éves életciklusa, élőhelyhasználatuk, ami jelentős adalékkal szolgálhat az egyre 
fokozódó konfliktusok kezeléséhez, amelyet a hattyúk és a ludak vélt vagy valós 
mezőgazdasági károkozása vált ki. A jelölések mellett fontos feladat a jelölt egyedek 
visszakeresése és azonosítása, a táplálkozásra felkeresett területek leírása a táplálkozás 
következményeinek, az esetleges káreseményeknek a regisztrálása. 


