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1. Összefoglalás/Abstract 

 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága és a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület 2017. 
03.30.-én szerződést kötött a Nádasok madárökológiájának határon átnyúló felmérésére a 
sitke állományok vonulás és populációdinamikai vizsgálatának céljából. A kutatási feladatok 
mellett a határon átnyúló program feladataként, az Ausztriai kutatókkal való kapcsolattartás 
és a két ország kutatásainak összehangolása is a kitűzött célok között szerepelt. 
A Fertő-tó nádasában a Csárdakaputól indulva egészen a Homoki – csatornáig egy 7 
kilométeres transzekt mentén a ponttérképezési felmérés 2017-ben kezdődött meg és 2019 
júniusáig tartott. Minden évben a tavaszi, kora nyári költési időben történt a felvételezés. A 
szerződés keretében vállalt másik feladatrészünk a Fertő-tó területén madárgyűrűzés 
végzése, különös tekintettel a fülemülesitkére. 2017 és 2019 között szepteber utolsó két 
hetében, valamint október első hetében végeztünk madárgyűrűzést Fertőújlak térségében, a 
Hanság-főcsatorna töltésén. Ez idő alatt 39 madárfaj 4317 egyedét jelöltük meg, 
fülemülesitkéből pedig 599 példányt. A munka során a helyi megkerüléseken túl Ausztriából, 
Litvániából, Finnországból, Lengyelországból, Szlovéniából és Albániából is fogtunk vissza 
madarakat. 
A három év során megjelölt madarakból több egyed megkerülését is regisztrálták külföldön. 
Nagyobb számban fülemülesitkék kerültek meg Albániában, Horvátországban, 
Olaszországban és Montenegróban, de nádisármányok és cserregő nádiposzáták 
visszafogási adatairól és értesültünk a Mediterráneumból. 
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3. Bevezetés és előzmények 

A Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület és a Fertő-Hanság Nemzeti Park 2017.03.30 napján 
szerződést kötött a Nádasok madárökológiájának határon átnyúló felmérése: sitke 
állományok vonulás és populációdinamikai vizsgálatatára. A vizsgálatok alapját a „Az 
ökológiai monitoring tevékenység határon átnyúló összehangolása a Fertő-tó és a Hanság 
NATURA 2000 területein” című, ATHU2 azonosító számú, „Vogelwarte Madárvárta 2” című 
pályázat képezte. Célkitűzésünk volt, hogy a 2008-ban dr. Vadász Csaba által végzett, 
transzekt mentén történő ponttérképezést megismételjük ebben a három évben. Az 
ugyanazon módszerrel és ugyanazon felvételezési transzekt mentén történő pontszámlálás 
lehetővé teszi a nádi énekesmadarak populációméreteinek változásának figyelemmel 
kísérését. A Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület az elmúlt évtizedben minden évben 
szervez a Mediterráneumban illetve a Balkánon fülemülesitke kutató expedíciókat. Ezeken 
az expedíciókon minden évben nagyszámú kárpát-medencei fülemülesitke visszafogást 
regisztráltunk. A jelentős számú magyarországon jelölt, majd Dél-Európában megkerült 
fülemülesitkék között nem jelentek meg egyedek a Fertő-tó területéről, ami a célzott 
fülemülesitke gyűrűzési tevékenység hiányát jelezte. Ennek okán végeztünk három éven 
keresztül a vonulási időszakban célzott fülemülesitke gyűrűzéseket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Terület és módszer 

4.1. A mintavételi helyek bemutatása 

Ponttérképezés:  
 
A mintavétel Fertő tó nádasában kialakított csatornarendszer egy 7 kilométeres szakaszát 
érinti. A terület kijelölésének alapját dr. Vadász Csaba 2008-ban végzett vizsgálatai adták. A 
bejárt és felmért útvonal a Csárdakapui főcsatornán indult, majd a körcsatornán halad 
egészen a Homoki-csatornáig. A transzekt a nádi énekesmadár fajok számára előnyös költő 
területeken halad át. A többféle korú és állapotú nádas területek különböző fajoknak, 
különböző mértékben jelentenek ideális vagy éppen előnytelen fészkelőhelyet. A transzekt 
iyen módú kijelölésének oka a reprezentativitás biztosítása volt. 
A 2008-as vizsgálathoz képest egy későbbiekben végzett csatornakotrás változtatott a 
terület képén. A csatornák depóniái megnövekedtek és ezáltal nagyobb száraz, nem nádas 
területek alakultak ki a transzekt mentén. 
 

 
 

A Fertő-tó nádasának csatornarendszere és a mintavételi transzekt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Madárgyűrűzés:  
 
A madárgyűrűzést a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatósága által üzemeltetett CES 
ponton végeztük, amely Fertőújlak külterületén, a Hanság-főcsatorna gátján került 
kialakításra. A hálóállás a Hanság-főcsatorna és a nádás között volt felállítva. Mivel a 
gyűrűzés során elektronikusan játszott madár hívóhangot alkalmaztunk, a hálóállás 
elhelyezkedése csak kisebb mértékben volt fontos. 
 

 
 

A hálóállás a Hanság-főcsatorna gátján. 
 

4.2. A mintavételi módszer ismertetése 

Énekesmadár ponttérképezés: 
 
 Az általunk 2017 és 2019 között végzett madártani felmérések alapját a Dr. Vadász Csaba 

által 2008-ban publikált szakdolgozat képezte. A Vadász akkor a mintaterület kiválasztását 

(transzekteket) sztratifikált kvázi-random eljárással jelölte ki. A sztratifikáció alapját Dr. 

Márkus István 2007-ben végzett Fertő-tavi nádas felmérése során megállapított, 22/1998. (II. 

13.) Korm. rendelet szerinti nádas osztályba besorolás képezte  



Osztály  

I.A Homogén, zárt nádasok 410,54 

II.A Homogén, fellazuló nádasok 920,76 

III.A Kiritkuló, elöregedő nádasok 2649,33 

IV.A Kiritkult, degradálódó nádasok 1101,02 

V.A Degradált nádasok, tarfoltok 803,06 

"A" Nádas osztályok összesen 5884,71 

"B" Nádas magassásos, láprét osztályok  

I.B Természetes magassásosok 237,62 

II.B Gyomosodó magassásosok 102,05 

III.B Gyomos magassásosok 20,63 

IV.B Gyomok uralta kiszáradó területek 12,60 

V.B Ligetesedő, kiszáradó területek 32,53 

"B" Nádas magassásos, láprét  405,43 

ÖSSZESEN 6290,14 

A Fertő-tó magyarországi tórészének nádas osztályainak kiterjedése, Dr. Márkus István 

2007. évi felmérése alapján. 

 

Az osztályozás gazdasági célú, de mivel a nádas gazdasági értékét a vegetáció szerkezet 

határozza meg, ezért az állományfelmérés szempontjából élőhely tipizálásnak is 

elfogadható. 

A számlálás kezdete minden esetben napfelkeltekor kezdődött a Csárda kaputól és 

valamivel délelőtt 10 óra előtt ért véget a Homoki-csatornánál. Elengedhetetlen feltétele a 

számlálásnak a nyugodt, szélcsendes idő. A csatornán való közlekedéshez egy átalakított, 

elektromos motorral hajtott kenut alkalmaztunk. A számlálás lényege, hogy alacsony, 

körülbelül 3-4 km/h sebességgel haladva minden a területen éneklő madárfaj egyedét 

rögzítettük GPS eszköz segítségével. Mivel a kenuban ülő helyzetből a legtöbb esetben az 

éneklő egyedet nem lehet látni, ezért hang alapján kellett megbecsülni a madár feltételezett 

helyzetét. A távolság becslésének pontossága sok esetben igen nehéz és sok külső tényező 

hatással lehet rá. Fontos figyelembe venni a széljárást, terepi viszonyokat, a madár 

hangjának intenzitását, valamint hogy feltételezhetően felénk, vagy tőlünk elfordulva énekel-

e. Mindenesetre a 20 méteren belül éneklő madarak helyzete nagyjából 5-6 méteres 

pontossággal meghatározható. A nagyobb távolságra lévő madarak helyzetének 

meghatározása ettől nagyobb hibahatáron belül mozoghat.  

Az általunk végzett felmérés során valamelyest rövidítettünk a Vadász Csaba 2008-as 

nyomvonal kijelöléséhez képest, mert véleményünk szerint az akkor kijelölt útvonal bejárása 



túl hosszú időt vesz igénybe, ezáltal az elhúzódó felmérés utolsó szakaszában már a 

madarak aktivitása jelentősen csökken. Emellett fontos szempontként vettük figyelembe az 

általunk felmért területek kapcsán, hogy a kutatásunk fő célkitűzése a Fertő-tó fülemülesitke 

(Acrocephalus melanopogon) állományának megállapítása. A 2019-es felmérésből kimaradt 

a tóban jelentős területet borító, de a transzekt által minimálisan érintett  nádosztályok, mint 

az I.A és a II.A a fülemülesitke számára nem preferált élőhelytípusok.  

Az eredmények kiértékelésénél némileg eltértünk Vadász Csaba módszerétől. Egyik fontos 

különbség, hogy a közlekedésre használt csatorna két oldalán nem 100-100 méteres, hanem 

csak 50-50 méteres párhuzamos zónát jelöltünk ki. Ennek fő oka Fertő-tó Ausztriai oldalán 

évtizedek óta folyó ponttérképezések eredménye, mely megállapítja, hogy a nádasban az 

éneklő hímek lokalizálása 50 méteres sugarú körben megbízhatóak. (DVORÁK et al 1997) 

A feldolgozás során a fülemülesitke mellett két faj a cserregő nádiposzáta (Acrocephalus 

scirpaceus) és a nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) 2019-ben rögzített adatait 

elemeztük. 

A terepen rögzített adatok feldolgozásának módszere. 

A éneklő hím madarak észlelési pontjait egy 40 méter sugarú kör által kirajzolt feltételezett 

teritórumhatárral együtt térinformatikai program segítségével jelenítettük meg. A transzekt 

nyomvonalával párhuzamosan egy mindkét irányba 50 méteres pufferzónával láttuk el. Ezen 

a területen belül jelenlevő különböző nádosztályokban észlelt revírek, az egész fertő-tavi 

magyarországi nádas területre történő becslés alapjai, melyet extrapolációval történő 

kiterjesztéssel határoztunk meg. 

A térképeken kirajzolt körök tehát nem az adott év összes felvételezési napjain regisztrált 

összes észlelést jelölik, hanem az egyes feltételezett revíreket. Amennyiben egy területen a 

felvételezési napok egy térképen való megjelenítése után sok kör mélyen metszette 

egymást, úgy azt egy revírként kezeltük. Olyan szituációban, ahol több kör csak a szélükön 

metszette egymást, úgy azokat a köröket különálló revírként kezeltük és a jobb szemléltetés 

érdekében térben elhúztuk egymástól. Abban az esetben, amikor a szélükön találkoztak 

egymással a revírkörök, úgy feltételezhető a revírharc az egyes egyedek között, amely az 

egyes egyedek revírhatárán zajlott. 

A felvételezett revíreket a Márkus féle 2007-es gazdasági nádosztályozási térképek 

fedvényein is megjelenítettük. 

Az adatok extrapolárását és a revírszámok megbecsülését a következő képen végeztük.  

Megvizsgáltuk, hogy az általunk bejárt mintaterület nádosztályonként hány hektárt érint és 

ezeken a területeken fajonként mennyi becsült revírt állapítottunk meg. A becsült revírszámot 

a teljes felmérés során, a mintaterületen észlelt összes revírszám és a legtöbb revírt mutató 

felmérési nap eredményének átlagával számítottuk ki. Azért döntöttünk a becsült revírszám 



alkalmazása mellet, mert a vizsgálati időszak 5 felmérési napját figyelembe véve 

feltételezhető, hogy bizonyos párok pót illetve másodköltés alkalmával is rögzítve lettek. A 

transzekt 50 méteres puffer zónáján belül becsült revírszámot extraporáltuk a Fertő-tó 

magyarországi összterületére, a Márkus féle térkép nádosztályainak figyelembe vételével. 

 

 
 

A ponttérképezést az SW Maps okostelefonos alkalmazás valamint egy Trimble Pro XRS 
gps felvételező eszköz segítségével végeztük. 

 
 
 
Madárgyűrűzés, különös tekintettel a fülemülesitkére:  
 
A madárgyűrűzést 2017-ben szeptember utolsó két hetében, valamint október első hetében 
végeztük. 2018-ban és 2019-ben szeptember utolsó két hetében gyűrűztünk madarakat. 
Célunk az 500 példány megjelölése volt a három év alatt. A fülemülesitkék nagyobb számú 
fogásának elősegítése végett hívóhangot alkalmaztunk. A hangot világosodás előtt két 
órával kapcsoltuk be. A gyűrűzések a délelőtti majd a délutáni órákban végeztük. A gyűrűzés 
5 darab 12 méter hosszú 3,5 méter magas függönyhálóval történt. A madárgyűrűzési 
tevékenység csak alkalmas időjárási viszonyok között volt végezhető. Az erős szél valamint 
eső alkalmával a hálókat nem nyitottuk ki, így elkerülendő a madarak sérülését, vagy 
esetleges pusztulását.  
A gyűrűzési tevékenység során minden egyes megfogott madár egy egyedi sorszámmal 
ellátot ornitológiai jelölőgyűrűt kapott, melyet terepi jegyzetfüzetben, majd később 
elektronikus formában is rögzítettünk. Egy-egy fogott madárnál az alábbi paraméterek 
kerültek rögzítésre: Faj, kor, ivar, zsírtartalék, izomzat állapota, evezőtollak kopása, szárny 
hossza, harmadik első rendű evező hossza, testtömeg. 
Amennyiben már gyűrűzött madarat fogtunk be, úgy a fent említett paramétereket 
rögzítettük. 
A három év során gyűjtött adatokat a Madárgyűrűzési Központ felé továbbítottuk, így a 
későbbi visszafogások esetén lehetőségünk nyílik akár a magyarországi, akár a külföldi 
kézrekerülés esetén adatokkal szolgálni. Az általunk rögzített visszafogásokat, valamint az itt 
gyűrűzött madarak más helyen történő visszafogásait térképen jelenítettük meg. A vonulási 
mintázatok akkor rajzolódnak ki érdemlegesen, ha minél több a Fertő-tavon gyűrűzött 
példány kerül kézre a vonuló területeken. Ez a fülemülesitke esetében meg is történt, 
számos külföldi megkerülés után egy egyértelmű dél-nyugati vonulási irányt állapíthatunk 
meg. 
 

 



4.3 A vizsgált fajok jellemzése 

Fülemülesitke (Acrochepalus melanopogon) 
 
 
A Nyugat-Palearktisz nádiposzátái közül a fülemülesitke több szempontból kivételnek 
minősül. Vonulási és vedlési stratégiája egyik rokon fajéhoz sem hasonlít. Fészkelő területe 
Dél- Nyugat Európától Közép-Ázsiáig terjed. Az Európai állományt két populáció jellemzi az 
egyik a Dél- Nyugati állomány, mely költőterületén állandó, vagy csak kisebb néhány száz 
kilométeres elmozdulásokat végez a tengerparti nádasokba. A kontinentális állomány a 
Kárpát-medencében és a Fekete-tenger északi területein költ. Ez az állomány középtávú 
vonulást végez, telelőterületei szintén a mediterrán térség tengerparti brakvizes nádasi. A 
Kárpát-medencei állomány telelőterülete jelenlegi adataink alapján a Földközi-tenger 
Franciaországi partjaitól Görögországig terjed. A teljes Európai állomány nagyságát 150-
300 ezer párnak becsülik, ebből a hazai állományt a kutatásunk kiértékelése előtt 3-5 ezer 
párra becsülték. A teljes Európai állomány becsült adatát rendkívüli mértékben megnöveli a 
Fekete és Kaszpi-tengeri állomány becsült adatai, melyet feltehetően semmilyen konkrét 
kutatás nem támaszt alá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) 
 
Politipikus faj három alfajjal. Az A. s. scirpaceus nyugati elterjedési határa északon Írország, 
délen Marokkó, kelten pedig a Volga. Az utóbbi évtizedekben elterjedési területe észak felé 
nő. Hazánk leggyakoribb nádiposzátája. Hosszútávú vonuló a telet Afrikában tölti. Állománya 
stabil, hazai nagyságát 76-100 ezer költő párra becsülik. A Kárpát-medencei állomány 
pontos telelő területe nem ismert. Az Észak Európai cserregő nádiposzáta állományok 
vonulásuk során elkerülik a Kárpát-medencét. A költés befejeztével intenzív diszperziós 
mozgás figyelhető meg a Kárpát-medencén belül. Stabil védelmi helyzetű. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nádi tücsökmadár (Locustella luscinoides) 
 

Politipikus faj. Törzsalakja a L. l. luscinioides Európáan Skandinávia déli részétől a Földközi-
tengerigm dél-nyugat Angliától valamint Portugáliától a Volga és az Urál vonaláig fészkel. 
A sűrű, aratatlan nádasok fészkelő madara. Fészkét a vízszint közelében építi, ezért a 
hirtelen bekövetkező vízszint ingadozások könnyen elpusztíthatják fészekalját. Hosszútávú 
vonuló, a telet Afrika déli területein tölti. Magyarországi állománya 13-30 ezer párból áll, 
stabil védelmi helyzetű. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Eredmények és értékelésük 

Énekesmadár ponttérképezés:  
 
 
A dr. Vadász Csaba által végzett 2008-as kutatás során kijelölt transzekt egy 7 km-es 
szakaszán végeztünk 2017 és 2019 között pontszámlálást. A 2017-es évben a számlálást 
csak április végén tudtuk megkezdeni, szerződéskötési nehézségek miatt. A kezdeti 
nehézségek után végül 5 alkalommal végeztünk pontszámlálást. A 2018-as évben már 
időben 04.14-én megkezdődött a felvételezés, amit 5 alkalommal végeztünk. Mindkét évben 
egy Trimble Pro XRS gps készülékkel történt a felvételezés. A felvételezés kivitelezhető volt, 
de a későbbi 2019-es év tapasztalatai alapján a technológia kissé elavultanak és lassúnak 
bizonyult. 2017-ben a munka megkezdésekor a Kiskunsági Nemzeti Park által fejlesztett 
AgyMind szoftert használtuk. A későbbiek során az adatok kielemzésekor úgy értékeltük, 
hogy a program lassúsága miatt nem volt kellően pontos az adatok felvételezése. Ezért 
2018-ban a KNP térinformatikus szakembereit kértük, hogy egyszerűsítsenek a szoftveren, a 
könnyebb kezelhetőség érdekében. Az osztrák kollágáinkkal való egyeztetés után ismételten 
úgy értékeltük, hogy egyes mintavételi napok után, továbbra is alacsony az a felvételezett 
revrek száma. 2019-ben a felvételezést egy okostelefonos alkalmazás, az SW Maps 
programmal végeztük 5 alkalommal. A korábbi évekhez képest ez a módszer sokkal 
hatékonyabnak bizonyult. Hatékonysága az egyszerűbb és gyorsabb kezelhetőségében 
nyilvánult meg. Mivel a felvételezést egy körülbelül 4km/h sebességgel haladó kenuból 
végeztük, fontos volt a felvételező eszköz adatrögzítési sebessége. Minél egyszerűbben és 
gyorsabban tudjuk rögzíteni a felvételezni kívánt adatot, annál több és pontosabb értéket 
kapunk. Míg a Trimble Pro XRS készülékkel sok esetben meg kellett állni a kenuval a 
felvételezés idejére, addig ez elkerülhető volt az okostelefonos alkalmazás használatával. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2017 
 
 
2017-ben a korábban leírt problémák miatt nem készültek revíreket feltüntető származtatott 
térképek. A térképeken az összes felvételezési napon rögzített éneklő egyedek pontjait 
láthatjuk. A felvételezés az egyes fajok előfordulási gyakorisága közti arányok becslésére 
alkalmazható. 
 
 
Fülemülesitke (Acrocephaus melanopogon) 
 

 
 
A térképen az összes felvételezési nap akalmával rögzített észlelési pontok láthatóak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) 
 

 
 
 
A térképen az összes felvételezési nap akalmával rögzített észlelési pontok láthatóak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) 
 
 

 
 
A térképen az összes felvételezési nap akalmával rögzített észlelési pontok láthatóak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2018 
 
Felvételezési napok: 
 
04.14, 04,29, 05.07, 05.27, 06.10 
 
Ebben az évben a már javított szoftverrel végzett munka eredménye képpen elegendő 
mennyiségű pontot tudtunk felvételezni ahhoz, hogy értékelhető revírtérképeket készítsünk, 
melyek a mellékletben találhatóak. Az itt szereplő térképeken az összes felvételezési napon 
rögzített éneklő egyedek pontjait láthatjuk. A felvételezés az egyes fajok előfordulási 
gyakorisága közti arányok becslésére alkalmazható. 
 
 
Fülemülesitke (Acrocephaus melanopogon) 
 

 
 
A térképen az összes felvételezési nap akalmával rögzített észlelési pontok láthatóak. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) 
 

 
 
A térképen az összes felvételezési nap akalmával rögzített észlelési pontok láthatóak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) 
 

 
 
A térképen az összes felvételezési nap akalmával rögzített észlelési pontok láthatóak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2019 
 
05.07, 05.08, 05.25, 06.10, 06.21 
 
Ebben az évben is szintén 5 alkalommal végeztük el a transzekt menti ponttérképezést. A 
hatékonyabb felvételezési módszernek köszönhetően, sikerült a transzekt módszer 
lehetőségeihez képest a legpontosabb adatsort felvételezni. Ezért az adatok feldolgozása 
során a 2019-es év adatbázisát alapul véve végeztük el számításainkat a Fertő-tó 
magyarországi nádasánák fajonkénti állománybecsléséhez. 
 
 
 A kutatás során felmért terület nagysága 69,31 ha, melyben a különböző nádosztályok 

mérete a következő képen alakul. 

I.A Homogén, zárt nádasok: 0,946 ha 

II.A Homogén, fellazuló nádasok: 3,705 ha 

III.A Kiritkuló, elöregedő nádasok: 38,851 ha  

III.B Gyomos magassásosok: 0,009 ha 

 IV.A Kiritkult, degradálódó nádasok: 11,576 

IV.B Gyomok uralta kiszáradó területek: 0,225 

V.A Degradált nádasok, tarfoltok: 11.576 ha 

NYV Nyílt vízfelület:0,278 ha 

 

A következőkben bemutatjuk a három madárfaj, fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon), 

cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) és a nádi tücsökmadár (Locustella 

luscinioides) transzekten belüli állományadatait valamint a tó teljes területére extraporált 

adataiból nyert populáció adatokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fülemülesitke (Acrocephaus melanopogon) 

 

 

A térképen a 2019-ben rögzített éneklő fülemülesitke hímek észlelési pontjait láthatjuk. 

 



 

A térképen a 2019-ben rögzített éneklő fülemülesitke hímek észlelési pontjaiból 

származtatott revírek elhelyezkedése látható. 

 

 

A teljes felmért területből adataink alapján fülemülesitke számára alkalmas élőhely 67,85 ha.  

Ezen belül a különböző nádosztályokban a következő képen alakult a fülemülesitkék 

eloszlása. A homogén, zárt nádasokban (I.A) és a Homogén, fellazuló nádasokban (II.A) 

nem észleltünk fülemülesitke revírt. Ez a két nádosztály a Fertő nádasainak nyíltvíz felöli 

illetve a part menti szegélyzónái. Ezek mellett még két nádosztály bizonyult alkalmatlannak a 

fülemülesitkék költésére, ezek a gyomos magassásos (III.B) állományok és a gyomok uralta 

kiszáradó területek (IV.B). A degradált nádasok, tarfoltok (V.A) osztályban észleltük a 

legnagyobb arányban a faj éneklő hímjeit (1,82 revír/ha). Ezt követik a kiritkuló, elöregedő 

nádasok (III.A) (1,46 revír/ha). A leg kisebb arányban a kiritkuló, elöregedő nádasokban 

(III.A) észleltük a fajt (0,79 revír/ha). 

 

 



  Kiritkuló, 

elöregedő 

nádasok 

Kiritkult, 

degradálódó 

nádasok 

Degradált 

nádasok, tarfoltok 

Összesítés 

NÁD OSZTALY III.A IV.A V.A   

sum (ha) 38,85157376 11,57692899 13,72412419 64,1526269 

2019 revír 31,000 17,000 25,000 73,000 

2019 (revír/ha) 0,798 1,468 1,822   

 

A fenti táblázaton feltüntettük az egyes nádosztályokban a puffer zónán belül felvételezett 

teritóriumok számát, és azok hektáronkénti eloszlását. 

  Kiritkuló, elöregedő 

nádasok 

Kiritkult, degradálódó 

nádasok 

Degradált nádasok, 

tarfoltok 

Összesítés 

NÁD 

OSZTALY 

III.A IV.A V.A   

sum (ha) 2649,278445 1100,984797 803,1006618 4553,3639 

2019 revír 2113,881726 1616,72768 1462,936087 5193,54549 

2019 

(revír/ha) 

0,797908476 1,468437788 1,821609864   

 

Ez a táblázat azt mutatja, hogy a mintavételi transzekten belül felvételezett revírek milyen 

összértéket mutatnak a Fertő-tó egész magyarországi területére extrapolárva. 

A táblázatból megfigyelhető, hogy amennyiben az összes felmérési napból kalkulált revírek 

számát extrapolárjuk a Fertő magyarországi nádasának egész területére, 5494 pár 

fülemülesitke költését valószínűsíthetjük. Amennyiben a felvételezési napok közül a 

legeredményesebb nap rögzített revírek számával kalkulálunk úgy 2561 fészkelő párt 

kapunk. 

Ezáltal az általunk meghatározott populáció méret 3842±1352 a Fertő tó magyarországi 

nádasában. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) 

 

A térképen a 2019-ben rögzített éneklő cserregő nádiposzáta hímek észlelési pontjait 

láthatjuk. 

 

 



 

A térképen a 2019-ben rögzített éneklő cserregő nádiposzáta hímek észlelési pontjaiból 

származtatott revírek elhelyezkedése látható. 

 

A teljes felmért területből adataink alapján cserregő nádiposzáta számára alkalmas élőhely 

68,80 ha.  

Ezen belül a különböző nádosztályokban a következő képen alakult a cserregő nádiposzáták 

eloszlása. A gyomos magassásosokban (III.B) és a gyomok uralta kiszáradó területeken 

(IV.B) nem észleltünk éneklő hímeket. A homogén, zárt nádasokban (I.A) 1,057 revír/ha a 

homogén, fellazuló nádasokban (II.A) 2,159 revír/ha, a degradált nádasok, tarfoltok (V.A) 

nádosztályban 1,967 revír/ha, a kiritkuló, elöregedő nádasokban (III.A) 1,982, valamint a 

kiritkult degradálódó nádasokban (IV.A) 2,419 revír/ha. 

 

 

 



  Homogén, 

zárt 

nádasok 

Homogén, 

fellazuló 

nádasok 

Kiritkuló, 

elöregedő 

nádasok 

Kiritkult, 

degradálódó 

nádasok 

Degradált 

nádasok, 

tarfoltok 

Összesítés 

Nád osztály I.A II.A III.A IV.A V.A   

sum (ha) 0,946454 3,705596 38,85157 11,57693 13,72412 68,80468 

2019 (revír) 1,000 8,000 77,000 28,000 27,000 141,000 

2019 

(revír/ha) 

1,057 2,159 1,982 2,419 1,967   

 

A fenti táblázaton feltüntettük az egyes nádosztályokban a puffer zónán belül felvételezett 

teritóriumok számát, és azok hektáronkénti eloszlását. 

  Homogén, 

zárt 

nádasok 

Homogén, 

fellazuló 

nádasok 

Kiritkuló, 

elöregedő 

nádasok 

Kiritkult, 

degradálódó 

nádasok 

Degradált 

nádasok, 

tarfoltok 

Összesítés 

Nád osztály I.A II.A III.A IV.A V.A   

sum (ha) 410,5758 920,806 2649,278 1100,985 803,1007 5884,746 

2019 (revír) 433,8044 1987,926 5250,609 2662,846 1579,971 11915,16 

2019 

(revír/ha) 

1,057 2,159 1,982 2,419 1,967   

 

Ez a táblázat azt mutatja, hogy a mintavételi transzekten belül felvételezett revírek milyen 

összértéket mutatnak a Fertő-tó egész magyarországi területére extrapolárva. 

A táblázatból megfigyelhető, hogy amennyiben az összes felmérési napból kalkulált revírek 

számát extrapolárjuk a Fertő magyarországi nádasának egész területére, 11915 pár 

cserregő nádiposzáta költését valószínűsíthetjük. Amennyiben a felvételezési napok közül a 

leg eredményesebb nap rögzített revírek számával kalkulálunk úgy 7098 fészkelő párt 

kapunk. 

Ezáltal az általunk meghatározott populáció méret 9507±2408 a Fertő tó magyarországi 

nádasában. 

 

 

 

 

 

 



Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) 

 

A térképen a 2019-ben rögzített éneklő nádi tücsökmadár hímek észlelési pontjait láthatjuk. 

 

 



 

A térképen a 2019-ben rögzített éneklő nádi tücsökmadár hímek észlelési pontjaiból 

származtatott revírek elhelyezkedése látható. 

 

 

A teljes felmért területből adataink alapján cserregő nádiposzáta számára alkalmas élőhely 

67,85 ha.  

Ezen belül a különböző nádosztályokban a következő képen alakult a nádi tücsökmadarak 

eloszlása. A gyomos magassásosokban (III.B) és a gyomok uralta kiszáradó területeken 

(IV.B) és a homogén zárt nádasokban (I A) nem észleltünk éneklő hímeket. A homogén, 

fellazuló nádasokban (II.A) 1,349,revír/ha, a degradált nádasok, tarfoltok (V.A) 

nádosztályban 2,040 revír/ha, a kiritkuló, elöregedő nádasokban (III.A) 1,235, valamint a 

kiritkult degradálódó nádasokban (IV.A) 2,043 revír/ha. 

 

 



  Homogén, 

fellazuló 

nádasok 

Kiritkuló, 

elöregedő 

nádasok 

Kiritkult, 

degradálódó 

nádasok 

Degradált 

nádasok, 

tarfoltok 

Összesítés 

Nád osztály II.A III.A IV.A V.A   

sum (ha) 3,705595613 38,85157376 11,57692899 13,72412419 67,85822255 

2019 (revír) 5,000 48,000 24,000 28,000 105,000 

2019 

(revír/ha) 

1,349 1,235 2,073 2,040   

 

A fenti táblázaton feltüntettük az egyes nádosztályokban a puffer zónán belül felvételezett 

teritóriumok számát, és azok hektáronkénti eloszlását. 

 

  Homogén, 

fellazuló 

nádasok 

Kiritkuló, 

elöregedő 

nádasok 

Kiritkult, 

degradálódó 

nádasok 

Degradált 

nádasok, 

tarfoltok 

Összesítés 

Nád 

osztály 

II.A III.A IV.A V.A   

sum (ha) 920,8060315 2649,278445 1100,984797 803,1006618 5474,169935 

2019 

(revír) 

1242,453478 3273,107189 2282,439077 1638,488418 8436,488162 

2019 

(revír/ha) 

1,349 1,235 2,073 2,040   

 

Ez a táblázat azt mutatja, hogy a mintavételi transzekten belül felvételezett revírek milyen 

összértéket mutatnak a Fertő-tó egész magyarországi területére extrapolárva. 

A táblázatból megfigyelhető, hogy amennyiben az összes felmérési napból kalkulált revírek 

számát extrapolárjuk a Fertő magyarországi nádasának egész területére, 8436 pár nádi 

tücsökmadár költését valószínűsíthetjük. Amennyiben a felvételezési napok közül a leg 

eredményesebb nap rögzített revírek számával kalkulálunk úgy 4035 fészkelő párt kapunk. 

Ezáltal az általunk meghatározott populáció méret 6225±2211 a Fertő tó magyarországi 

nádasában. 

 
 

 
 

 
 



Értékelés 

 

A nádi énekesmadarak költőállományainak becslése igen összetett és bonyolult feladat, 

éppen ezért a hazai költőállományokkal kapcsolatban nagyon eltérő adatokkal 

találkozhatunk. A Fertő-tó, mint Magyarország legnagyobb nádasának minél pontosabb 

feltérképezése megkerülhetetlen a magyarországi állományok pontos becslése érdekében. A 

Vogelwarte/Madárvárta 2 program keretében együttműködve az osztrák kollégákkal 

próbáltunk megbízható adatokat szerezni a populáció nagyságokról. A határ mindkét oldalán 

felvett adatokat közösen elemeztük, hogy a lehető legpontosabb eredményeket kapjuk. Az 

elemzés során két különböző mintavételi módszer került összehasonlításra. Míg Ausztriában 

véletlenszerűen kijelölt pontokon történő pontszámlálás zajlott, addig Magyarországon egy 

transzekt mentén történő felvételezés volt a módszer.  

A 2017-ben megkezdett felméréseket három év költési szezonában végeztük el, de az 

adatok feldolgozását a legoptimálisabb eredményeket mutató 2019-es adatsoron végeztük 

el.  

Véleményünk szerint a kapott eredményeink aktuálisan a legpontosabbak, de módszertani 

problémák miatt a cserregő nádiposzáta állománynagysága alulreprezentált. Ezt jól mutatja, 

hogy az osztrák kollégák által alkalmazott pontszámlálási módszer esetén nagyobb számban 

lettek cserregő nádiposzáták rögzítve. A „létrás” pontszámlálási módszer esetén a 

megfigyelő 5-10 percet is eltölt egy felvételezési ponton, ezáltal nagyobb eséllyel hallja meg 

az éneklő madarakat és azokat vizuálisan is beazonosítja. A cserregő nádiposzáta esetében 

ez azért különösen fontos, mert sokkal kevésbé hallható és sokkal kevésbé jellegzetes 

énekű fajról beszélünk, mint a nádi tücsökmadár vagy az általunk különös figyelemmel 

felvételezett fülemülesitke. A transzektünk ötven méteres pufferzónáján beül a legtöbb 

esetben csak 20 méteren belül rögzítettünk cserregő nádiposzáta revíreket a madár 

feltehetően kevésbé jellegzetes éneke miatt. Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy e faj 

esetében a tó teljes területére extrapolált eredményünk kisebb revírszámot mutat a valósnál. 

A felmérés során tapasztaltakat értékelve arra a következtetésre jutottunk, hogy nádas 

élőhely esetén a létráról történő pontszámlálás megbízhatóbb eredményeket produkál, mint 

a transzekt mentén végzett számlálás. A pontosabb populációbecslés, valamint az osztrák 

kollégáink felméréseinek a mieinkkel való összehasonlíthatóságának érdekében javasoljuk a 

létráról történő pontszámlálási módszer használatát a nádas élőhelyek vizsgálatakor. 

 
 
 
 
 
 



Madárgyűrűzés 
 
2017 
 
Az alábbiakban részletezzük évenkénti lebontásban a gyűrűzés során kapott eredményeket 
és grafikonokon ábrázoljuk az adott időszak vonulási dinamikáját. 
 
2017-ben szeptember 15-e és október 5-e között 21 napon keresztül folyt a madárgyűrűzés. 
Ez idő alatt összesen 35 madárfaj 2145 egyedét jelöltül meg. 
 

faj pld faj pld 

Barátposzáta 35 Mezei poszáta 1 

Barkóscinege 249 Mezei veréb 6 

Cigánycsuk 4 Nádi sármány 105 

Cserregő nádiposzáta 441 Nádi tücsökmadár 15 

Csilpcsalpfüzike 75 Nádirigó 34 

Énekes rigó 11 Ökörszem 2 

Erdei szürkebegy 3 Őszapó 22 

Feketerigó 2 Réti tücsökmadár 4 

Fitiszfüzike 38 Rozsdás csuk 3 

Foltos nádiposzáta 567 Sárgafejű királyka 1 

Függőcinege 6 Sisegő füzike 1 

Fülemülesitke 247 Széncinege 15 

Füsti fecske 4 Szürke légykapó 2 

Kék cinege 179 Törpegém 1 

Kékbegy 11 Tövisszúró gébics 2 

Kerti poszáta 3 Vörösbegy 51 

Kerti rozsdafarkú 1 Zöldike 1 

Kis poszáta 3 öszesen 2145 

 
A táblázat a fogott és jelölt madarak egyedszámát mutatja be. 

 
 
 
 



 
A diagrammon a 2017-es gyűrűzési időszak napi fogási értékei láthatók. 

 
A fülemülesitke vonulási diagrammja 2017-ben. 

 
A cserregő nádiposzáta vonulási diagrammja 2017-ben. 

 



 
A nádi tücsökmadár vonulási diagrammja 2017-ben. 

 
2017-ben munkánk során 2 esetben fogtunk vissza külföldön jelölt madarat. Egy foltos 
nádiposzátát Finnországból és egy függőcinegét Lengyelországból. Az általunk ebben az 
évben gyűrűzött madarak közül összesen három példány került meg külföldön. 
 

 
 
Finnországban gyűrűzött foltos nádiposzáta megkerülési térképe. Oulu – Fertőújlak. 
 



 
 
Lengyelországban gyűrűzött függőcinege megkerülési térképe. Rakutowo – Fertőújlak. 
 
 
 
 
 

 
 
Fertőújlakon gyűrűzött cserregő nádiposzáta megkerülési térképe. Fertőújlak – Agde. 
 



 
 
Fertőújlakon gyűrűzött fülemülesitke megkerülési térképe. Fertőújlak - San Benedetto Del 
Tronto. 

 
 
Fertőújlakon gyűrűzött fülemülesitke megkerülési térképe. Ezen a helyen kettő Fertőújlakon 
gyűrűzött fülemülesitke is visszafogásra került. Fertőújlak – Tale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018 
 
Az alábbiakban részletezzük évenkénti lebontásban a gyűrűzés során kapott eredményeket 
és grafikonokon ábrázoljuk az adott időszak vonulási dinamikáját. 
 
2018-ban szeptember 17.-e és 28. a között 12 napon keresztül folyt a madárgyűrűzés. Ez 
idő alatt összesen 21 madárfaj 1317 egyedét jelöltül meg. 
 

faj pld faj pld 

Barátposzáta 54 Kis poszáta 1 

Barkóscinege 438 Mezei veréb 2 

Cserregő nádiposzáta 329 Nádi sármány 3 

Csilpcsalpfüzike 16 Nádi tücsökmadár 8 

Énekes rigó 3 Nádirigó 6 

Fitiszfüzike 7 Ökörszem 1 

Foltos nádiposzáta 189 Rozsdás csuk 2 

Fülemülesitke 218 Seregély 3 

Kék cinege 1 Széncinege 1 

Kékbegy 7 Vörösbegy 25 

Kerti poszáta 3 összesen 1317 

 
A táblázat a fogott és jelölt madarak egyedszámát mutatja be. 

 
 
 

 

 
A diagrammon a 2018-es gyűrűzési időszak napi fogási értékei láthatók. 



 
A fülemülesitke vonulási diagrammja 2018-ban. 

 
A cserregő nádiposzáta vonulási diagrammja 2018-ban. 

 

 
A nádi tücsökmadár vonulási diagrammja 2018-ban 



 
 
 

 
 

Szlovéniában gyűrűzött fülemülesitke megkerülési térképe. Koper – Fertőújlak. 
 
 
 

 
 

Albániában gyűrűzött fülemülesitke megkerülési térképe. Tale – Fertőújlak. 
 
 
 



 
 

Fertőújlakon gyűrűzött fülemülesitke megkerülési térképe. A horvátországi Metkovicban 2 
példány Fertőújlakon gyűrűzött fülemülesitke is visszafogásra került.  Fertőújlak – Metkovic. 

 
 

 
 
 

Fertőújlakon gyűrűzött fülemülesitke megkerülési térképe. A montenegrói Buljaricában 2 
példány Fertőújlakon gyűrűzött fülemülesitke is visszafogásra került.  Fertőújlak – Buljarica. 

 



 
 

Fertőújlakon gyűrűzött fülemülesitke megkerülési térképe. Fertőújlak – Vrhnika. 
 
 

2019 
 
 
Az alábbiakban részletezzük évenkénti lebontásban a gyűrűzés során kapott eredményeket 
és grafikonokon ábrázoljuk az adott időszak vonulási dinamikáját. 

 
 

2019-ben szeptember 17.-e és 29. a között 13 napon keresztül folyt a madárgyűrűzés. Ez 
idő alatt összesen 28 madárfaj 855 egyedét jelöltül meg. 
 

faj pld faj pld 

Barátposzáta 51 Kerti poszáta 1 

Barkóscinege 31 Kerti rozsdafarkú 1 

Cigánycsuk 1 Kis poszáta 3 

Cserregő nádiposzáta 310 Mezei poszáta 1 

Csilpcsalpfüzike 30 Mezei veréb 1 

Énekes rigó 5 Nádi sármány 4 

Fenyvescinege 1 Nádi tücsökmadár 13 

Fitiszfüzike 3 Nádirigó 25 

Foltos nádiposzáta 142 Ökörszem 1 

Függőcinege 1 Réti tücsökmadár 3 

Fülemülesitke 134 Rozsdás csuk 2 

Jégmadár 3 Sárgafejű királyka 1 

Kék cinege 33 Vörösbegy 50 

Kékbegy 3 

összesen 855 Kenderike 1 

 
A táblázat a fogott és jelölt madarak egyedszámát mutatja be. 



 

 
 

A diagrammon a 2019-es gyűrűzési időszak napi fogási értékei láthatók. 
 

 
 

A fülemülesitke vonulási diagrammja 2019-ben. 
 



 
 

A cserregő nádiposzáta vonulási diagrammja 2019-ben 
 

 
 

A nádi tücsökmadár vonulási diagrammja 2019-ben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Litvániában gyűrűzött foltos nádiposzáta megkerülési térképe. Ventés ragas – Fertőújlak. 
 

 

 
 

Fertőújlakon gyűrűzött fülemülesitke megkerülési térképe. Az albániai Orikumban 2 példány 
Fertőújlakon gyűrűzött fülemülesitke is visszafogásra került. Fertőújlak – Orikum. 



 

 
 

Fertőújlakon jelölt nádisármány megkerülési térképe. Fertőújlak – Villa Literno. 
 
 
 

 
 

A következő táblázat a három év fogásainak összesítését mutatja be. 
 

Faj Pld Faj Pld 

Barátposzáta 140 Kis poszáta 7 

Barkóscinege 718 Mezei poszáta 2 

Cigánycsuk 5 Mezei veréb 9 

Cserregő nádiposzáta 1080 Nádi sármány 112 

Csilpcsalpfüzike 121 Nádi tücsökmadár 36 

Énekes rigó 19 Nádirigó 65 

Erdei szürkebegy 3 Ökörszem 4 

Feketerigó 2 Őszapó 22 

Fenyvescinege 1 Réti tücsökmadár 7 

Fitiszfüzike 48 Rozsdás csuk 7 

Foltos nádiposzáta 898 Sárgafejű királyka 2 

Függőcinege 7 Seregély 3 

Fülemülesitke 599 Sisegő füzike 1 

Füsti fecske 4 Széncinege 16 

Jégmadár 3 Szürke légykapó 2 

Kék cinege 213 Törpegém 1 

Kékbegy 21 Tövisszúró gébics 2 

Kenderike 1 Vörösbegy 126 

Kerti poszáta 7 Zöldike 1 

Kerti rozsdafarkú 2 összesen 4317 



 
 
A térképen a 3 év során, Fertőújlakon gyűrűzött és visszafogott madarak megkerülései 
láthatóak. 
 
 
 
Értékelés 
 
A program kezdetekor 500 példány fülemülesitke meggyűrűzését válaltuk a három évre 
nézve. Korábbi tapasztalataink alapján az erre legalkalmasabb időszak szeptem ber második 
felében van, mikor a fülemülesitkék befejezték vedlésüket. Ebben az időszakban készülnk fel 
a vonulásra, így aktivitásuk lényegesen nagybb. A fő kérdés a fertő-tavi állomány vonulási 
orientációja volt. A korábbi években a kevés jelölt egyedszám miatt a célzott Balkáni 
expedíciók alkalmával kis számban vagy néhol egyáltalán nem került kézre Fertő-tavon jelölt 
fülemülesitke. A korábbi időszakból azonban a legnagyobb számban az Appenini-félszigetről 
voltak megkerülések. Kérdésként fogalmazódott meg, hohy a Fertő-tavi fülemülesitke 
állomány az ország többi élőhelyéhez hasonlóan használja-e a Balkáni vonulási útvonalat? 
A megnövekedett jelöléseknek (599 példány) köszönhetően 10 egyed visszafogásáról van 
információnk napjainkig, valamint 2 külföldön jelölt példány a fertő-tavi gyűrűzések 
alkalmával került kézre. 
A megkerülésekből az vonható le, hogy a vonulási mintázatuk hasonló képpen alakul az 
ország más részein költő madarakéhoz. Vonulásuk során az állomány egy jelentős része a 
Balkáni útvonalon éri el telelőterületét. 
 
 

 



 
 

Az Amwrakikos-öböl nádasa Görögországban. Tipikus és nagyon fontos fülemülesitke telelő 
terület. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Az osztrák féllel való együttműködés 

A program kezdetekor vállalásunk volt az osztrák madarász kollégákkal való folytonos 
egyeztetés és az eredményeink lehetőség szerinti összehasonlítása annak érdekében, hogy 
a lehető legpontosabb populáció adatokat tudjuk prezentálni a Fertő-tó egész területére 
nézve. Már a program kezdetekor világossá vált, hogy a két ponttérképezési módszer 
összehasolnlítása csak korlátozott mértékben lesz kivitelezhető a módszertani küönbségek 
miatt. Míg az osztrák kollégák által alkalmazott „létrás” pontszámlálás kifejezetten 
populációbecslésre kifejlesztett módszer, addíg a mi általunk alkalmazott transzekt 
számlálás csak felületesebb adatokat eredményez. A transzekt mentén, kenuból végzett 
felmérés esetén, bár a karakteresebb fajok viszonylag nagyobb pontossággal 
felvételezhetőek, a tömegfajok esetében nagyobb adatvesztéssel kell számolni. Ennek fő 
oka, hogy folyamatos mozgás mellett rögzítjük az éneklő hímek pontjait, hogy a reggeli aktív 
időszak alatt a teljes transzekt felmérésre kerüljön. A másik hátránya a módszernek, hogy a 
vízfelszín magasságában egy kenuban ülve sok esetben a kevésbé karakteres fajok hangja 
nem hallható. 
Az együttműködésünk keretében több alkalommal mind a magyar, mind az osztrák oldalon 
zajló létrás pontszámlálásban aktívan részt vettünk. Ennél a módszernél a különböző korú 
nádasokban random eljárással pontokat jelölnek ki, melyekre egy számolási szezon alatt 
három alkalommal látogat el a felvételező kutató. A ponton felállításra kerül egy három méter 
magas létra, melyen az időjárási viszonyok figyelembevétele mellett 5-10 percet tölt el a 
felvételező. A hang alapján és sok esetben vizuálisan is észlelt éneklő madarakat egy 



lézeres távmérő segítségével pontosan lokalizálják. Ilyen módon az adatvesztés lehetősége 
minimálisra csökken. Hasonlóan a transzektes módszer adatfeldolgozásához itt is a három 
felvételezési alkalom közül a legeredményesebb napot értékelik ki.  
A közös terepi tapasztalataink alapján, már az adatok feldolgozása előtt azt 
valószínűsítettük, hogy a karakteresen éneklő fajok esetében kisebb mértékű különbségeket 
tapasztalunk majd a kiértékelés során. A kevésbé karakteres énekű fajok esetében nagyobb 
mértékű különbségeket prognosztizáltunk.  
A háromévnyi adatgyűjtés feldolgozását 2020 augusztusában közösen végeztük az osztrák 
kollégákkal a Kolon-tavi Madárvártán. 
A két módszer kiértékelése után a következő eredményekre jutottunk. 
 

Faj Transzekt módszer Létrás módszer 

Fülemülesitke 3842 2822 

Cserregő 
nádiposzáta 9507 43982 

Nádi tücsökmadár 6225 5116 

A transzekt menti számlálás és a létrás számlálás összehasonlító táblázata. 
 
Az eredményekből látszik, hogy azon feltételezésünk beigazolódott, miszerint a fülemülesitke 
és a nádi tücsökmadár esetében jelentős különbség nem tapasztalható a két módszer 
esetében. Míg a leggyakoribb költőfaj, a cserregő nádiposzáta vonatkozásában hatalmas 
különbség tapasztalható. 2020 augusztusában Michael Dvorákkal és Erwin Némethhel egy 
közös cikkben írjuk le a „létrás” pontszámlálás módszertanát és eredményeit. A cikk a 
tavaszi Ornis Hungaricában fog megjelenni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Feladatok és javaslatok a további vizsgálatokkal kapcsolatban 

Bár a három év során végzett felmérés minden eddigénél naprakészebb és pontosabb 
adatokkal szolgál a Fertő-tó madárpopulációival kapcsolatban, a kutatási munka folytatása 
indokolt. Az osztrák kollégáinkkal való szoros együttműködésünk során arra jutottunk, hogy 
amennyiben a kutatások folytatódnak, a létrás pontszámlálási módszer alkalmazása lenne 
célravezetőbb. A módszerrel pontosabban lehetne megvalósítani az egyes madárfajok 
populációméreteinek felmérését. A módszer jellegéből adódóan a ritkábban hallható, 
nehezebben felmérhető madárfajok állományairól is hatékonyabban tudnánk adatot gyűjteni. 
Hosszabb távon a módszer alkalmazásával állományváltozási trendekhez is jutnánk. 
Amennyiben a jövőben a létrás módszer alkalmazását meg tudjuk honosítani a Fertő-tó 
magyarországi oldalán, úgy az osztrák kollégák által is használt módszer teljes mértékben 
összehasonlíthatóvá válna. 
A Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület a jövőben is folytatja és kiterjeszti a 
Mediterráneumban végzett kutató expedícióit, amihez feltétlenül fontos Magyarország 
legnagyobb fülemülesitke populációjának aktív jelölése. A gyűrűzések mellett tervezzük 
modern kutatási módszerek alkalmazását a jövőben. Terveink között szerepel a 
fülemülesitke vonuló és telelő területein CTT-rádióvevő tornyok felállítása. A Kiskunsági 
Madárvédelmi Egyesület a Duna-Tisza-közén, a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park a Kis-
Balaton területén tervezi fülemülesitkék CTT-rádióadóval történő megjelölését. Mivel a Fertő-
tó a Kárpát-medence legnagyobb fülemülesitke populációjának ad otthont, célszerű lenne 
bekapcsolni ezt a régiót is a vizsgálatokba. 
 
 
 

 
 
 



Nádasok madárökológiájának határon átnyúló felmérése: sitke állományok vonulás és 
populációdinamikai vizsgálata 
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