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Csögle

2009.  augusztus  20-23-a  között 
megtartottuk a madárgyűrűző táborunkat a 
hamvas  rétihéja  tábornak  is  helyet  adó 
magányos fűzfa lábánál Csögle határában. 
A  tábor  célja  a  területen  átvonuló,  ill. 
táplálkozó  fajokról  és  azok  korának 
arányairól képet alkotni. Ennek érdekében 
a  tábor  ideje  alatt  kizárólag  a 
madárgyűrűzéssel  foglalkoztunk  és 
kerestük a legjobb fogást biztosító helyek 
felfedezését. A hálók a szokásos nádasnál, 
ill.  újabb helyekre is felállításra  kerültek. 
Próba  jelleggel  a  kissé  távolabbi  erdő 
bokorszegélyére  egy  5  méteres  hálót 
állítottunk fel,  majd később az út túloldalán található nádasos, sásos, aranyvesszős vegyes 
vegetációban  alakítottunk  ki  hálósorokat.  Sajnos  a  várt  madárfogás  elmaradt  és  minden 
igyekezetünk ellenére sem sikerült jobb fogási eredményt produkálnunk. Igaz az időjárás sem 
volt hozzánk mindig túl nagylelkű, de valójában a madár volt kevés a területen. Hiába ültünk 
ki gyakran távcsővel, hogy figyeljük a madarak fő mozgását, egyszerűen alig láttunk madarat. 
Hogy ez minek következtében alakult így nem tudható. Mindenesetre a 97 méternyi hálósort 
gyakran mozgattuk, de végül a nádas menti állást teljesen felszedtük a gyér madárfogás miatt 
és az 5 méteres háló kivételével minden hálót az út túloldalára telepítettünk a sásos, nádasos 
vegyesebb  növényzet  közé.  Itt  intenzívebbnek  tűnt  a  madarak  mozgása  és  az  éjszakázó 
fecskék  és  a  csapatokban  vonuló 
sárgabillegetők  is  nagyobb  eséllyel 
kerülhettek  kézre.  Sajnos  a  szél  a 
munkánkat  itt  is  megzavarta,  így  nem 
sikerült  maradéktalanul  elérnünk  a 
célunkat,  de  még  így  is  jobb  fogást 
sikerült  produkálnunk,  mint  a  szélnek 
jobban kitett nádas mellett.
A  négy  nap  alatt  megfogott  73  madár 
93%-a idei fiatal volt. Ez szépen mutatja, 
hogy a vonulás már valóban elkezdődött, 
hiszen  az  öreg  egyedek  többsége  már 
korábban  elvonult  és  csak  a  fiatalok 
maradtak  hátra.  A  májusban  ugyanitt 
gyűrűzött  57  madárból  sem  fogtunk 
vissza egyet sem, ami szintén a vonulásra vezethető vissza. A megfogott 17 fajból 19% foltos 
nádiposzáta, 16 % barát poszáta, 15% cserregő nádiposzáta, 14% sárga billegető volt. A többi 
Látva az idei év fogási sikertelenségét és azt, hogy ezt nagyrészt az augusztusban már gyakori 
szélnek is köszönhetjük, úgy döntöttünk, hogy jövőre áttesszük a tábor területét a Bánhalmi 
almás melletti bokrosba. Utolsó nap közösen bejártuk a tervezett területet és valóban nagy 
remények fűzhetőek hozzá. Nagyon mozaikos a táj, hiszen itt érnek össze a Marcal legelői, a 
mocsárrétekkel, nádasokkal a magasabb pontok bokrosaival és itt található a Marcal égeres 
láperdője is, kisebb telepített egyéb erdőalkotó fafajokkal együtt. Igaz a tábor kialakítása jóval 



több  munkával  jár  majd,  mint  a  már 
ismert csöglei területen, de az erdők és a 
bokrok takarásában a szél már kevesebb 
problémát okozhat majd. Ráadásul sokkal 
több madárfaj megfogására lesz lehetőség 
miközben  a  csöglei  területen  fogott 
fajokról  sem  kell  lemondanunk.  Így  az 
elképzelések  szerint  az  évente  fixen 
megszervezésre  kerülő  két  tábor  két 
különböző  területre  kerül.  Mind  a  két 
tábor alatt lesznek madárgyűrűzések, így 
mind  két  területről  lesznek  madártani 
adataink is. 
Az  elért  eredmények  viszont  a  tábort  alkotó  lelkes  madarászok  nélkül  nem  lett  volna 
lehetséges.  Ezért  most  név  szerint  is  szeretnék  mindazoknak  köszönetet  mondani,  akik 
idejüket,  energiájukat  és  nem ritkán  pénzüket  sem sajnálva  segítettek  a  kutatómunkában. 
Köszönet érte!
Aczél  Péter,  Benedek Veronika,  Hencz  Péter,  Miklós  Nóra,  Somogyi  Csaba,  Turny Zoli, 
Falaki Máté! 


