
Hamvas rétihéja védelmi tábor 
 
 
2007. június 16-án kezdetét vette a Marcal-medencében első ízben 
megszervezett Hamvas Rétihéja Védelmi Táborunk. 
A tábori szállást a Külsővat-Bánhalmapusztai Schmidt kastélyban 
tuduk megszervezni, ahol a reggeli és az esti étkezést is tartottuk, 
míg az ebédet a csöglei konyhán fogyasztottuk el. A tábor létszáma 
általában 2 és 7 fő közt ingadozott.  
A tábor céljának a hamvasok felügyeletén kívül a medence madárvilágának minél alaposabb 
felmérését tűztük ki, ezért hajnaltól naplementéig, vagy még azután is gyakran a terepen 
voltunk és próbáltunk minél több adatot begyűjteni.  
 

Elsőként a Marcal mentén található 13 vércseládát és 3 tálcát ellenőriztük. A 
ládák 61%-át elfoglalták a vércsék, ami darabszámban 8 ládát jelent. A tálcák 
idén sajnos lakatlanok maradtak. Mivel több ládából már az ellenőrzés idején a 
fiókák kirepültek, nem tudjuk megmondani pontosan, hogy összesen hány 
fiókával is gyarapodott a medence, de átlagban kb. 5 fiókával számolhatunk. 
Mivel igen enyhe volt a tél és a zöldár is elmaradt rengeteg pocok és egyéb 
rágcsáló vészelte át sikeresen a telet így a vércsék is több fiókát tudtak 

sikeresen felnevelni.  Az összes olyan ládában amiből a fiatalok még nem repültek ki 6 fiókát 
számoltunk meg. Azonban azoknál a ládáknál, ahol a madarak már röpképessé váltak és 
elhagyták a ládát, már csak a láda körül mozogó fiatalokat tudtuk felmérni, ami nem tükrözi a 
teljes fészekaljat. Az elfoglalt 8 ládából becslésem szerint kb. 40 fióka, vagy ennél esetleg 
valamivel kevesebb repülhetett ki. Reméljük hogy ez a vércsegeneráció sikeresen vészeli át a 
vonulást és a tél viszontagságait és sokukkal újra találkozunk majd itt a medencében.  

 
A következő akciónk a környék falvainak gyöngybagolyfészkeinek 
felmérése volt. A medence körül található 7 falu (Nemeskocs, Boba, 
Nagypirit, Kispirit, Csögle, Egeralja, Adorjánháza) 8 templomtornyát 
ellenőriztük, amiből hármat teljesen lezártak a madarak elől ebből 
minekünk egyet sikerült újra megnyitni és pár napra rá már ismét látták a 

baglyot a torony körül. Továbbá 4 toronyban találtunk fészkelő madarakat, 1-ben pedig csak 
sejtjük hogy lehet költés, de mivel a kupolába nem volt lehetséges feljutni ezért nem tudtunk 
erről bizonyságot nyerni. A 4 biztos költés közül 3 a számukra kihelyezett ládákban volt. 
Lényegében mindenhol ahova ládát helyeztünk ki a madarak azokat elfoglalták és a nyomok 
alapján már évek óta használják is. A csöglei toronyba, ahol szintén költ a gyöngybagoly 
kérték hogy helyezzünk ki ládát, mivel a madarak elől teljesen le akarják zárni a tornyot, de a 
baglyot  szeretnék megtartani. A 4 felmért fészek közül 2-ben még tojást találtunk, míg a 
másik 2-ben már pelyhes ill. tollas fiókákat. Számszerűsítve ez a következőképpen néz ki: 4 
fióka, 5 fióka, 5 tojás, 8 tojás. Az itt tapasztalt magas fióka ill. tojás szám (8!) is a jó pockos 
évre vezethető vissza, hisz ezeknek a madaraknak is főleg az apró rágcsálók jelentik a fő 
táplálékukat.  
 
A gyöngybaglyok után a figyelmünk a szintén védett kuvikra terelődött és felkerestük 
madarunkat. A környék egyetlen ismert kuvikos helyén (Adorjánháza Tsz) sikerült is 
megfigyelnünk a madarat és valószínűleg a gazdasági épületek valamelyikén költhet is. 
Sajnos próbálkozásunk ellenére nem engedtek be minket a területre így csak az épületeket 
körbevevő kerítésen kívül figyelhettük a sötétedéskor megjelenő kuvikot. Sajnos a gazdaság 
tulajdonosa (olasz nemzetiségű úr) nem vette jó néven, hogy mi a kerítése mellett állva befelé 
figyelünk, ezért kérdés nélkül rendőrt hívott, amin mi csak nevetni tudtunk. Természetesen az 
ügyből nem lett semmi, de sajnálom, hogy ilyen reakciókat sikerült kiváltanunk egy 
értelmesnek tűnő emberből. Mindenesetre a kuvikot többet már nem mertük figyelni, mert 
félő hogy ennek az incidensnek csak ő lehet a vesztese. 



4 alkalommal 3 helyszínen és 5 hálóval mintavételi jeleggel gyűrűzéseket is tartottunk, hogy 
még pontosabb képet kapjunk az énekesmadarakról. A gyűrűzések alatt 77 madarat és 17 fajt 
fogtunk. A pontos gyűrűzési adatokat a következő táblázat részletezi: 
 
Barátposzáta 3 Berki tücsökmadár 1 
Barátcinege 1 Réti tücsökmadár 1 
Kékcinege 2 Tövisszúró gébics 3 
Foltos nádiposzáta 31 Kékbegy 2 
Énekes nádiposzáta 6 Sárgabillegető 6 
Cserregő nádiposzáta 4 Mezei pacsirta 1 
Nádirigó 2 Rozsdás csuk 1 
Nádisármány 6 Cigánycsuk 1 
Nádi tücsökmadár 5 Össz.: 77 

 
A gyűrűzés legnagyobb eredménye, hogy több újabb kékbegy revírt találtunk 
és valószínűleg a területen komolyabb számban fészkelhetnek, mivel a 
gyűrűzésen kívül attól távolabb is több egyedet figyeltünk meg köztük 
fiatalokat is. A területen ráadásul igen intenzíven mozogtak a különféle 
madarak és kecsegtető lenne az őszi vonulás alatt is próbára tenni a területet. 
Szándékom szerint őszre szerveznék egy komolyabb nomád gyűrűző tábort, 
amikor több hálóval felszerelve átfognánk a területet, így képet kaphatnánk az 

átvonuló madarak egyedszámáról és faji összetételéről is.  
 
Minden terepi felméréseink alatt az egyéb látott és hallott madarakat is feljegyeztük, így is 
igyekeztünk minél több információt a terepről begyűjteni.  
 
1. Sordély 24. Barátcinege 47. Fülemüle 70. Bíbic 
2. Citromsármány 25. Széncinege 48. Sárga billegető 71. Vízityúk 
3. Nádi sármány 26. Kék cinege 49. Barázdabillegető 72. Guvat 
4. Meggyvágó 27. Fenyvescinege 50. Füsti fecske 73. Fácán 
5. Csicsörke 28. Szürke légykapó 51. Molnárfecske 74. Fürj 
6. Tengelic 29. Csilpcsalp füzike 52. Partifecske 75. Kabasólyom 
7. Zöldike 30. Kerti geze 53. Mezei pacsirta 76. Vörös vércse 
8. Kenderike 31. Nádirigó 54. Búbospacsirta 77. Karvaly 
9. Erdei pinty 32. Cserregő nádiposzáta 55. Kis fakopáncs 78. Héja 
10. Házi veréb 33.Énekes nádiposzáta 56. Nyaktekercs 79. Egerészölyv 
11. Mezei veréb 34. Réti tücsökmadár 57. Nagy fakopáncs 80. Hamvas rétihéja 
12. Seregély 35. Nádi tücsökmadár 58. Fekete harkály 81. Barna rétihéja 
13. Sárgarigó 36.Berki tücsökmadár 59. Zöld küllő 82. Tőkés réce 
14. Vetési varjú 37. Foltos nádiposzáta 60. Gyurgyalag 83. Nyárilúd 
15. Dolmányos varjú 38. Mezei poszáta 61. Sarlósfecske 84. Szürke gém 
16. Holló 39. Barátposzáta 62. Kuvik 85. Fehér gólya 
17. Csóka 40. Feketerigó 63. Erdei fülesbagoly 86. Nagykócsag 
18. Szajkó 41. Énekesrigó 64. Gyöngybagoly 87. Ökörszem 
19. Szarka 42. Rozsdás csuk 65. Kakukk 88. Kis poszáta 
20.Tövisszúró gébics 43. Cigáncsuk 66. Balkáni gerle 89. Erdei pityer 
21. Csuszka 44. Házi rozsdafarkú 67. Vadgerle 90. Fakúsz 
22. Őszapó 45. Kékbegy 68. Örvösgalamb 91. Karvalyposzáta 
23. Függőcinege 46. Vörösbegy 69. Erdei cankó 92. Búbos banka … 
 



A tábor 9 napja alatt összesen 86 madárfajt sikerült megfigyelnünk, vagy 
hallanunk, de még így is biztos, hogy maradt néhány faj, amikkel nem sikerült 
találkoznunk (ezeket pirossal jeleztem a táblázatban). A kis poszátát és az erdei 
pityert régebben gyakran lehetett látni ill. hallani, de mostanában valamiért 
eltűnő félben vannak. Főleg a kis poszáta csökkenése látványos, hiszen ez már 
egy több éve tartó folyamat eredménye és mostanra szinte teljesen eltűntek. 
Valószínűnek tartom, hogy az afrikai sivatagosodás és a klímaváltozás által egyre gyakoribb 
szélső időjárási körülmények tizedelhetik ezeket a kis vándormadarakat is.  
A megfigyelt 86 faj közül néhány, mint például a nyári lúd, nagykócsag, vetési varjú vagy a 
sarlósfecske nem költ a területen, viszont mint átvonuló, vagy mint a területen táplálkozó 
madár fordult elő.   
 
A tábor utolsó napján a védett fehér gólya fészekfelmérését végeztük el. A felmért 40 
fészeknek fele lakatlan maradt, míg a másikfelében költöttek a gólyák. A lakott 20 fészekben 
nagyrészt 3 fiókás fészekaljakat találtunk és összesen 55 fiókát számoltunk meg. Ez a tavalyi 
évhez képest javulást jelent, de összességében még így sem éri el a 2005 előtti értékeket.  
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A tábor alapvetően természetesen a hamvas rétihéják védelmére szerveződött, de miután 
májusban sikeresen lokalizáltuk a héjafészkeket és a nemzeti park segítségével megvédtük a 
területet a lekaszálástól, lényegében nem maradt más feladatunk, mint néha kimenni és 
gyönyörködni ezekben a fenséges madarakban.  
Marcalgergelyitől Bobáig terjedően 5 fészket tudtunk biztosan behatárolni, de a 
Marcalgergelyinél lévő hamvas pár fészkét már nem tudtuk megtalálni a késői felmérések és a 
terepi viszonyok miatt. Reméljük ennek ellenére sikeresen kirepítették fiókáikat és egy 
utólagos felméréssel sikerül majd a fiatalokkal is találkoznunk. 
A Boba környékén lévő 4 fészek is biztonságban maradt a kaszálástól, 
viszont a madarak fészekhez való berepülésük szabálytalansága kissé 
összezavart minket és így nem teljesen tiszta számunkra hogy 4, vagy 6 
fészket-e rejt a terület. Mindenesetre bárhogy is legyen, a madarak 
biztonságban vannak és minden esélyük meg van a sikeres költéshez.  
 
 


