
Hamvas rétihéja védelmi tábor
2009. május 28. – június 1.

Marcal-medence

A  Marcal-medencében  immár  harmadik  alkalommal  szerveztük  meg  a  tábort  a  hamvas 
rétihéják  védelmében.  A tábor  időpontját  az  előző  évek tapasztalata  alapján  május  utolsó 
hetére tettük, mikor a kaszálás a legtöbb helyen még nem kezdődik el, de a rétihéja revírek 
már kialakulnak. A felmérendő területet az előző évekhez képest északi irányban kibővítettük 
egészen  Békás  község 
határáig.  Így  a  Marcalnak 
Bobától  Békásig  terjedő 
mintegy  25  km-es  szakasza 
körül  elterülő  3500-4000 
hektáros  területet  kellett 
átvizsgálnunk  a 
rendelkezésre  álló  5  nap 
alatt.  Ez  komoly  kihívást 
jelentett az 5 főt számláló kis 
csapatunknak. 
A tábort  idén  is  a  szokásos 
helyen  a  medence  szívében 
Csögle határában vertük fel a 
magányos  fűzfa  lábánál. 
Innen  indultunk  el  minden 
hajnalban  újabb  területekre, 
de  egy  embert  a  tábor  őrzésére  kénytelenek  voltunk  mindig  hátrahagyni.  Ez  az  ember 
rendszerint én voltam, és míg a többiek a hamvasokat keresték, addig én a környéken fészkelő 
énekes  madarait  gyűrűztem.  A 14 hálóból  felállított  63  méter  hosszú  hálóállását  naponta 
áthelyeztük újabb helyekre, hogy ezzel is pontosabb képet kapjunk a területen költő énekes 
madárfajokról.  
A tábor öt napja alatt az időjárás nem igazán kedvezett a nomád sátorozáshoz. Nem ritkán a 
12-15 fokot is alig haladta meg reggelente a hőmérséklet és csak nehezen akart melegedni az 
idő.  Az  eső  gyakran  nehezítette  munkánkat  és  ráadásul  a  szél  is  erősebben  fújt  az  első 
napokon a kelleténél.  Mindezek ellenére nem adtuk fel  és ha más megoldás  nem maradt, 
akkor az autóból tartottuk szemmel a területet. Szerencsére két autó is a rendelkezésünkre állt, 
amik nélkül lehetetlen lett volna teljesíteni a terveket. 

A fészkek megtalálására a szétszóródás és megfigyelés módszerét alkalmaztuk. Ez azt jelenti, 
hogy az adott területen úgy szóródunk szét, hogy a lehető legnagyobb részt lássuk be, míg 
egymással a kapcsolatot walkie-talkie készülékek segítségével tartjuk. Az egyes megfigyelők 
közti távolság elérheti az 1 km-es távolságot is, ami a szélső emberek köz ez akár 2-3 km-t is 
jelenthet,  de mindig a terület  legjobb lefedettségére törekszünk. A készülékek segítségével 
állandó  kapcsolatban  vagyunk  egymással,  így  mindenki  pontosan  tudja,  hogy  az  egyes 
részeken milyen mozgásokat figyelünk meg, továbbá ha felbukkan egy rétihéja azt azonnal 
tudjuk jelezni a szomszédos felmérőknek, aki ha arra repül a madár átveszi és amíg lehet 
követi.  Ezzel  a módszerrel  pontos képet  kaphatunk,  hogy az adott  madár  a terület  melyik 
részeit keresi fel gyakrabban és milyen céllal. Ez rendszerint elég arra, hogy lássuk revírt tartó 
vadászó madárról, vagy esetleg a területen fészkelő párról van-e szó. Abban az esetben, ha 
sikerül megtalálnunk a tojó hamvas rétihéját, azt addig követjük amíg az lehetséges. Ha kell, 
átcsoportosítjuk a megfigyelőket a tojó madár köré, de csak a tojó madár árulja el nekünk 



pontosan, hogy milyen stádiumban van az adott pár fészkelése és a fészek pontos helyét is 
csak  a  tojó  gyakori  berepüléséből  tudjuk  valószínűsíteni.  Ha  sikerül  a  fészek  helyét 
megállapítanunk,  akkor  azt  térképen  rögzítjük,  majd  továbbállunk  újabb  hamvasok  után 
kutatni.  A fészekre semmilyen körülmények közt nem megyünk rá. Tapasztalataink szerint 
egy  területen  minimum  3  órát,  de  ajánlott  legalább  fél  napot  ott  tölteni,  hogy  kétséget 
kizáróan kijelenthessük, a területen van, vagy nincs hamvas fészkelés. 

Első nap – május 28.

Hencz Péter és Benedek Veronika a délelőtt folyamán kezdték el a kutatást a hamvasok után 
Békás határában. Az ismert helyeket felkeresve a békási tónál megtalálták az első hamvas 

párt.  A  területet  szemmel  tartva  a  madarak 
mozgásából  egyértelműen  kiderült,  hogy a  fészek  a 
tótól  nem messze  az  aranyvesszős  csalánosban van. 
Ezek után további két párt figyeltek meg messzebb a 
Marcal vonalában, de a tojó madarak gyakori jelenléte 
arra  utalt,  hogy  még  nincs  kialakult  fészkük,  de  a 
revírtartási  viselkedések  egyértelműen 
megfigyelhetőek voltak. 
Kora délután csatlakoztam hozzájuk én is, majd úgy 
döntöttünk, hogy itt hagyjuk a kérdéses két párt, mivel 
olyan terület körül láttuk őket, amit valószínűleg idén 
sem fognak lekaszálni, így ha van is fészkük az sincs 
veszélyben.  Ezek után átmentünk Marcalgergelyihez 
és a Marcal hídjáról pár órás megfigyelést tartottunk, 
de  eredménytelenül.  Ezt  követően  megérkeztünk 
Csöglére  a  tábor  színhelyére,  ahol  már  Turny  Zoli 
társunk is csatlakozott,  így az este a közös tábor és 
háló állítás  munkálataival  telt  el.  A csapat  este  vált 
teljessé Somogyi Csaba érkezésével. 

Második nap – május 29.

Hencz  Péter  és  Benedek 
Veronika  délelőtt  nem 
tudott  bekapcsolódni  a 
felmérésbe,  ezért  a 
csökkent  létszám  miatt  a 
tábor  közelében 
maradtunk.  Az  erős  szél 
nem  tette  lehetővé  a 
gyűrűzést,  viszont  a 
közvetlenül  a  tábor 
közelében egy hamvas hím 
jelenlétére  lettünk 
figyelmesek.  Turny  Zoli 
kollégám a madárhoz közel 
keresett  megfigyelő  állást, 
Somogyi  Csaba a táborból 
figyelt,  míg  én északabbra 



húzódtam egy kisebb dombra, ahonnan a csöglei földek jobban beláthatóak. Reggel 7-től 10-
ig tartott a megfigyelés, ami alatt a területen kétszer láttuk zsákmányolni egy hím hamvas 
rétihéját.  A  zsákmányával  a  hím  a  Zoli  barátom  leshelyétől  nem  messze  a  táborunktól 
mintegy 300 méterre etette meg a tojót,  ami egy derékig érő perjés, sásos, füves területre 
szállt be. Ez többször megismétlődött és a tojó mindig ugyan arra a helyre szállt vissza majd 
ki  sem mozdult  onnan  a  következő  etetésig.  A tojó  madarat  aznap  délelőtt  4-szer  láttuk 
beszállni  a  fészekre  és  a  táborból  a  későbbiekben is  többször  megfigyeltük.  Ezek alapján 
biztos, hogy újabb hamvas fészket találtunk és ezt akár a táborból is szemmel tarthattuk. 
Délután pár órára elállt a szél, ezért széthúztuk a hálókat és fogtunk 19 madarat köztük egy 
öreg hím kékbegyet.
A  későbbiekben  az  idő  olyan  szinten  elromlott,  hogy  mindenki  kénytelen  volt  a  sátrába 
visszahúzódni és ott vészelni át a hűvös, esős, szeles időt.

Harmadik nap – május 30.

Délelőtt  két  fővel  ideiglenesen  csökkent  a  létszámunk ezért  a  tábor  körül  gyűrűztünk,  ha 
engedte  az  idő,  majd  áthelyeztük  a  hálókat  újabb  helyekre.  Aznap  18  madarat  sikerült 
fognunk, mivel csak pár órán át tudtunk gyűrűzni.
Délután már ismét teljes létszámba fejlődött a csapat, majd engem kivéve kivonult a Boba – 
Nagypirit  közötti  területre,  ahol  a  korábbi  években  is  találtunk  hamvasokat  fészkelni.  A 
területen  délután  1-től  6  óráig  tartottak  megfigyelést.  Az  első  három  órában  semmilyen 
madármozgást nem figyeltek meg, ezért már éppen indultak volna vissza, mikor felbukkant 
egy hím és a korábbi évekből ismert területről felszállt a tojó majd a hím megetette a párját. 
Ez váratlanul érte a csapatot, mivel már teljesen letett arról, hogy hamvasok fészkelnének a 
területen. A meglepő fordulat hatására még további órákat fordítottak a terület megfigyelésére 
és ennek sikere a harmadik megtalált fészek, ami ugyan azon a sásos, aranyvesszős, csalános 
területen van, minta az előző években.

Negyedik nap – május 31.

Hencz Péter és Benedek Veronika nem tudta 
folytatni  velünk  a  munkát,  ezért  a  csapat 
véglegesen 3 főre csappant. Somogyi Csabával 
maradtam a táborban és folytattuk a gyűrűzést, 
míg  Turny  Zoli  Adorjánháza  Marcal  menti 
területeit tartotta megfigyelés alatt. A gyűrűzés 
nem  volt  sikertelen,  hiszen  újabb  két  revírt 
tartó kékbegy hímet sikerült  megjelölnünk és 
az arra vonatkozó reményeink, hogy ez a nap 
sem  fog  eltelni  újabb  hamvas  fészek 
megtalálása nélkül is  beteljesült,  miután Zoli 
az egész délutános megfigyelését követően jó 

hírekkel ért vissza a táborba. Az Adorjánházát övező egykori legelő tövében két pár hamvast 
figyelt meg, de a fészkelésre utaló magatartások nem voltak teljesen biztosak. Sokszor látott 
egy tojót repülni, de nem szállt be sehova, míg egy másik tojó beszállt, de mindig máshova. A 
hímek  viszont  rendszeresen  hordták  nekik  a  zsákmányt.  Sajnos  aznap  már  nem  volt 
lehetőségünk újra kimenni a területre és több emberrel  jobb eredményeket elérni,  ráadásul 
este Somogyi Csaba is kénytelen volt távozni a táborból, miután már csak ketten maradtunk 
Zolival. 



Ötödik nap – június 1.

A tábort felszedtük reggel Zolival és most együtt  újra végigjártuk a már megtalált fészkek 
területeit. A területekről részletes fényképeket is készítettem. Adorjánházán 3 órát töltöttünk, 
ami alatt sikerült pontos képet kapnunk a két párról. Az egyik tojó talán pont aznap kezdte 
meg a kotlást, miután ő már aznap csak az etető hímre repült ki és mindig pontosan ugyan 
arra a helyre is szállt vissza. A másik tojó viszont aktívan építette a fészket, a tojásrakás és a 
kotlás  még  nem  kezdődhetett  el,  mivel  hosszabb  időt  sosem  töltött  egy  helyen.  A 
fészekanyagokat mindig egy adott helyre hordta, így a készülő fészek pontos helyét már meg 
tudtuk állapítani. A fészkek körüli növényzet főleg sásos, perjés, aranyvesszős.
Utunkat tovább folytattuk északnak egészen Vinár, Békás és Mihályháza közt elterülő egykori 
láprétekig, (jelenleg kaszálók). Ezen a területen figyelték meg még az első nap Petiék a két 
pár hamvast. A területen több órás bóklászás után nekünk is sikerült a hamvasok nyomára 
bukkannunk  majd  kettéválva  a  két  párt  külön-külön  figyelve  feltérképeztük  a  fészkek 
lehetséges helyeit.  Egészen bizonyosak a fészek pontos helyéről nem lehetünk, hiszen 1-2 
berepülést  sikerült  csak  meglesnünk,  de  a  revírek  szépen  kirajzolódtak  és  a  hímek  is 
rendszeresen hordták a tojóknak a zsákmányt.  A terület  szintén egy sásos, perjés, nádasos 
borítású volt, hasonlóan a csögleihez. Sajnos időnk fogytán nekünk is be kellett fejeznünk a 
kutatást.

Végezetül  elmondhatjuk,  hogy  az  öt  napig  tartó 
hamvas rétihéja védelmi táborunk sikerrel zárult a 7 
megtalált  hamvas  párral.  A fészkek  valószínűsített 
helyeinek  koordinátáit  továbbítottuk  a  Balatoni 
Nemzeti Parknak kérve az adott területek levédését a 
mezőgazdasági munkák alól.
A tábor  időpontját  sikerült  jól  időzítenünk,  hisz  a 
tavalyi  korai  táborunkkal  ellentétben  a  felmérést 
idén  nem  zavarták  meg  még  vonulásban  lévő 
egyedek,  viszont  a  kaszálás  sem indult  be  még  a 
legtöbb  helyen.  Munkánk  eredményét  sajnos  nem 
ismerhetjük  meg,  hiszen  arra  már  nem  jut 
kapacitásunk,  hogy  a  kirepülő  fiatalokat  is 
felmérjük,  de  reméljük  munkánk  hozzájárult  a  faj 
szaporodásának biztosításához. 
A  tábor  további  sikerének  könyvelhetjük  el  a 
medencében  feltárt  3  kékbegy  revírt  és  az  57 
meggyűrűzött madarat. 
A tábor  alatt  elért  eredményeket  kizáróan a  lelkes 
csapatom tagjainak köszönhetem,  akik az időjárási  viszontagságok ellenére sem adták fel. 
Ezúton név szerint is köszönöm nekik munkájukat!

Aczél Péter, Benedek Veronika, Hencz Péter, Somogyi Csaba, Turny Zoli.

(Aczél Gergely 2009-08-04)




