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2007 augusztus 17-én pénteken délután Hencz Péter barátommal 
nekiálltunk Csögle határában a tábori sátrak és kellékek 
felállításának és ezzel elkezdődött a kedd délutánig tartó 4 napos 
gyűrűző tábor. A tábor küldetése a területen átvonuló és 
táplálkozó madarak megjelölése és felmérése volt a főleg 
nádasokkal, sásokkal, legelőkkel és rétekkel mozaikosan taglalt 
területen.   
Hogy minél eredményesebben végezzük munkánkat a hálók helyeit gyakran változtatva 
próbáltuk megtalálni a madarak jelentősebb úgynevezett zöld folyosóit, útvonalait. Kezdetben 
hálókat helyeztünk aranyvesszős-kaszáló, nádas, sásos és bokros területek mentén. Később a 
fogási eredményeket látva már csak a nádas és a bokros élőhelyekre helyeztük a hangsúlyt, és 

itt állítottuk fel a 7 db, összesen 74 méter hosszúságú hálókat. 
Sajnos a 4 nap alatt az időjárás sokszor lehetetlenné tette a 
kutatómunka folytatását ezért gyakran kellet hálóinkat az erős 
szél vagy eső miatt összehúznunk. Ennek ellenére a 4 nap 
alatt 24 madárfajt és több mint 150 madarat fogtunk. A 
gyűrűzési feljegyzésekben valamivel kevesebb adat szerepel, 
mivel 8 madarat a biztonságos éjszakázása érdekében gyűrű 
nélkül engedtünk szabadon - köztük egy réti tücsökmadarat.  
 

1. Nádi sármány 5 db. 13. Mezei poszáta 8 db. 
2. Tövisszúró gébics 6 db. 14. Barátposzáta 7 db. 
3. Széncinege 2 db. 15. Kis poszáta 3 db. 
4. Kékcinege 8 db. 16. Kerti poszáta 1 db. 
5. Fitiszfüzike 2 db. 17. Rozsdás csuk 11 db. 
6. Sisegő füzike 1 db. 18. Cigánycsuk 2 db. 
7. Nádirigó 3 db. 19. Fülemüle 1 db. 
8. Cserregő nádiposzáta 17 db. 20. Sárga billegető 11 db. 
9. Énekes nádiposzáta 6 db. 21. Erdei pityer 1 db. 
10. Nádi tücsökmadár 10 db. 22. Füsti fecske 4 db. 
11. Réti tücsökmadár 1 db. 23. Nyaktekercs 1 db. 
12. Foltos nádiposzáta 36 db. 24. Haris 1 db. 

Össz.: 24 faj 148 db. 
 
A meggyűrűzött 147 madárból csak 20 volt 1 évesnél idősebb (14%), 
ami jelzi az idei év sikeres költését, bár nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt sem, hogy több fajnál az idősebb madarak korábban 
kezdenek el vonulni, mint a fiatalok. Ugyanakkor idén június 22- én 
és 23-án még a költés alatt, mikor ugyanitt gyűrűztünk a megfogott 71 
madárból 38 volt öreg, ami a madarak 54%-a. Azaz a két gyűrűzés 
közt eltelt 54 nap alatt az idős madarak nagy része elvonult és csak a 
fiatalok maradtak, ill. valószínűleg már ezek a fiatalok is valahol 
egészen máshol, északon kelhettek ki. A júniusi gyűrűzésből a 
mostani hálózás során csak 1 fiatal kékcinegét fogtunk vissza, ami 
szintén jelzi, hogy a madarak nagy része már elhagyta a költő 
területét.  



 
Gyűrűzésünk egyik váratlan, de annál boldogabb pillanata 
volt, mikor hálónkba került egy haris. Bizony erre a madárra 
nem számítottunk, de nem is okozott meglepetést, hisz a 
területen már tavasszal is többfelé hallottuk hangját. Idén 
valószínűleg jobb évet zártak a harisok, mert a tavalyihoz 
képest jóval kiterjedtebb területen lehetett hallani hangjukat. 
 
A tábor 4 napja alatt bebizonyosodott, hogy a terület alkalmas 
a medencén átvonuló fajok mintavételezésére és kutatására, mivel az élőhelyek mozaikossága 
sok madárfajt vonz és előszeretettel választják pihenő és táplálkozó helyül vonulásuk alatt. Ha 
sikerülne ősszel embereket toborozni, akkor még idén folytathatnánk a kutatást, de a 2008-as 
tavaszi szünetbe mindenképp szeretném újra megszervezni a tábort.  
 

Megfigyeléseink közül említést érdemel még a péntek 
este, mikor több mint 20, főleg hamvas ill. barna 
rétihéját láttunk keringeni.. Szinte már olyan látványt 
nyújtottak, mikor az ember egy varjúcsapatot lát a 
szántó felett repkedni. Ez a megfigyelésünk több mint 
valószínű annak is köszönhető, hogy időt és energiát 
nem sajnálva felmértük és megvédtük a hamvas 
rétihéják fészkeit és mostanra sikeresen kirepítettek 3-4 
vagy akár 5 fiókát is fészkaljanként. Reméljük jövőre 
viszontláthatjuk őket.  

 
Ezúton is szeretném megköszönni mindenek előtt Király Sándor úrnak, hogy legelőjét 
átengedte kutatásunk céljára valamint Hencz Péter, Miklós Nóra és Somogyi Csaba 
segítségét, akiknek a tábor sikerét köszönhetjük! De köszönetemet fejezem ki mindazoknak 
is, akik a tábor alatt kilátogatva hozzánk segítették munkánkat!  
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