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Madárgyőrőzés és természetvédelem
A madarak vonulása évezredek óta megragadja az emberek képzeletét. Miért vonulnak a
madarak, merre repülnek, hol vannak a telelıhelyeik, mi alapján tájékozódnak? Ezekre és
még sok egyéb kérdésre keressük a választ. A madárgyőrőzéssel a madárvonulás sajátosságait
vizsgáljuk, de ez a kutatási módszer más összefüggések jobb megértéséhez is segítséget nyújt.
A legfontosabb kérdések:
- Milyen az egyes fajok vonulási stratégiája és vonulási dinamikája?
- Merre vannak a fıbb vonulási útvonalak, a pihenı- és telelıhelyek?
- Milyen a vonulás idızítése fajonként és azon belül ivaronként és korcsoportonként?
- Az egyes fajok milyen területeket részesítenek elınyben a vonulásuk során?
- Milyen a madarak fészkelı- és pihenıhelyekhez való hősége?
- Hogyan befolyásolják az idıjárási tényezık a madárvonulást?
- Hogyan változnak a vonulási útvonalak a környezet változásaival összefüggésben?
- A költı párok kapcsolata mennyi idıre szól?
- Mennyi ideig élnek a madarak?
A győrőzéskor minden befogott madár egyedi sorszámmal ellátott fém jelölıgyőrőt kap a
lábára. Egy-egy kutatási program keretében kiegészítésként gyakran használunk színes
mőanyaggyőrőket vagy egyéb jelöléseket (pl. szárnykrotáliák) is. A győrőzés során rögzített
biometriai (szárnyhosszúság, tömeg, kondíció stb.) és egyéb (hely, idıpont stb.) adatok,
valamint a megjelölt madarak késıbbi ismételt befogása vagy bármilyen más módon történı
azonosítása (pl. távcsöves győrőleolvasás) során kapott információk képezik alapját annak az
adatbázisnak, ami lehetıvé teszi az egyes fajokkal kapcsolatos tudományos elemzéseket. A
kiértékelések eredményei segítik a madárvonulás jobb megértését, ami lehetıséget teremt a
veszélyeztetett fajok védelmének hatékonyabb megszervezéséhez. A madárgyőrőzéssel tehát
természetvédelmi célokat, az élıvilág sokszínőségének megırzését szolgáljuk.

Győrőtípusok (Fotó: Bank László)
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Tudja ön, hogy
– elıször 1899-ben Dániában győrőztek madarakat?
– Magyarország 1908-ban a világon harmadikként kapcsolódott be a madárgyőrőzésbe?
– Európában a győrőzést külön szervezet, az EURING koordinálja?
– Eurázsia középsı és északi területeirıl évente 5 milliárd madár vonul Afrikába telelni?
– földrészünkön évente kb. 4 millió madarat győrőznek meg?
– hazánkban az „Actio Hungarica” táborhálózatban győrőzik a legtöbb madarat?
– Magyarországon jelenleg 8 madárgyőrőzı állomás mőködik?
– a legrégebben mőködı győrőzıállomás Baranyában, a sumonyi halastavaknál található?
– a nagytestő madarak többségét fészekben, fiókakorban jelölik?
– az énekesmadarak nagy számban történı befogása függönyhálókkal történik?
– hazánkban évente 150-200 ezer madarat jelölnek a győrőzık?
– a madarak győrőzése szigorú vizsgához kötött?
– Magyarországon 300 fı körül mozog a győrőzık száma?
– a győrők többsége alumíniumból készül?
– a madarak csüdjének méretéhez igazodik a győrők mérete?
– a hattyúkra és ludakra nyakgyőrők is felrakhatók?
– a győrőzés segítségével eddig 12 új madárfaj elıfordulását mutatták ki hazánkban?
– hazai győrős madarak Pakisztánban és Oroszországban, az Amur vidékén is kézre kerültek?
– egy hazai győrős gólya Dél-Afrikában, a győrőzés helyétıl 8962 km-re került meg?
– a leghosszabb ideig élı hazai győrős madár egy parlagi sas volt, és 26 évet élt?
– a madarak vonulásuk során a Nap vagy a csillagok állása alapján is tájékozódhatnak?
– az énekesmadarak nagy zsírtartalékokat halmoznak fel vonulásuk megkezdése elıtt?
– a hidegfrontok jelentıs mértékben befolyásolják a madarak vonulásának intenzitását?
– a tavaszi vonulás lényegesen gyorsabban zajlik, mint az ıszi?

Olasz győrős madár (Fotó: Dr. Gyurácz József)
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A Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomás
A hazai madárgyőrőzés elsı 70 éve során Baranya megyében csak alkalmilag és kis
számban jelöltek madarakat. Ebben az idıszakban még nem voltak meg a tömeges
madárbefogás szervezeti és egyéb feltételei sem. Változást a Magyar Madártani Egyesület
1974-ben történt megalakulása hozott. Az egyesület átvette a Madártani Intézettıl a
madárgyőrőzés koordinálását, és kiépített egy olyan országos hálózatot, melynek keretében
színvonalas szakmai munka kezdıdhetett.
Az MME Baranya Megyei Csoportjának lelkes fiataljai 1981-ben határozták el, hogy a
megye területén madárgyőrőzı tábort hoznak létre. A választás a sumonyi halastavakra esett.
Ez a tórendszer Pécstıl délnyugatra, légvonalban 30 km-re található. Az Ormánság peremén,
a Szentlırinc-Sellye közötti közlekedési úttól északra helyezkedik el. Közúton és vonaton
egyaránt jól megközelíthetı. A kb. 230 hektár összterülető tavak Baranya megye legnagyobb
kiterjedéső állóvízrendszerét alkotják, helyenként összefüggı nádasokkal, gyékényesekkel,
környezetükben mozaikos elrendezéső erdı- és mezıgazdasági területekkel. A tórendszeren
1964 óta folyik a vízimadarak rendszeres számlálása, ezért a területnek a madárvonulásban
betöltött szerepével kapcsolatban már a kezdetekkor is sok adat állt rendelkezésünkre.
A győrőzıtábor mőködésének elsı 5-6 éve a kísérletezés jegyében telt el. A megszerzett
ismeretek birtokában 1987-tıl kezdve építettük ki egy hosszú távú mőködéshez szükséges
kutatóállomás infrastruktúráját. A fedett győrőzıhely és konyha után 1990-ben készült el az a
30 m2-es faház, ahol a nyári táborok résztvevıinek többségét már el tudtuk helyezni. Az
ezredforduló évében avattuk fel az 50 m2-es kutatóházat, ami lehetıvé tette a teljes ıszi
vonulási idıszakban való szakmai munkát, téli és tavaszi táborok szervezését.

A kutatóállomás nyáron (Fotó: Huszár Kristóf)
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A madárbefogási helyek kiválasztásával is éveken át kísérleteztünk. A halastavak 1.
számú tóegységének nádasában 1994-ben fejeztük be az állandó hálóállások és a hozzájuk
vezetı pallóutak kiépítését. Karbantartásuk folyamatos munkát igényel. A tavakat tápláló
csatorna melletti bokrosban a hálósorok 2003-ra nyerték el végleges hosszúságukat. A
mélyfekvéső részeken itt is pallózással és kavicsos sétautak kialakításával javítottuk a
gyalogos közlekedés feltételeit.

Kiépített hálóállás a nádasban
(Fotó: Treitz Tamás)

Kiépített hálóállás a nádasban
(Fotó: Szekeres Tibor)

Hálósor a bokrosban
(Fotó: Bank László)

Hálósor a bokrosban
(Fotó: Bank László)

A téli idıszakban madarakat nagy számban elsısorban a madáretetık környékén lehet
fogni. A győrőzıállomás területén ezért két különálló madáretetı-rendszert építettünk ki.
Ezeket általában már november közepétıl kezdve tömegesen látogatják a különbözı
cinegefajok és a pintyfélék (tengelicek, zöldikék, fenyıpintyek stb.) csapatai.
A Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány 1992-ben történt létrehozása óta támogatja a
győrőzıállomás munkáját. Az MME tagjaival közösen önkénteseink felbecsülhetetlen értékő
társadalmi munkát végeztek nemcsak az állomás létrehozása, fejlesztése, hanem a táborok
szervezése, lebonyolítása terén is. Hálával tartozunk a terület korábbi kezelıjének, a Bikali
Állami Gazdaságnak a táborozások beindításához, és az állandó hálóállások kiépítéséhez
nyújtott segítségéért. A tavak jelenlegi tulajdonosának, az Euro Est Kft-nek támogatása,
pozitív hozzáállása pedig biztosítéka munkánk további folytatásának. Az együttmőködésnek
köszönhetıen a győrőzıállomás országos, sıt európai hírő kutatóhellyé nıtte ki magát.
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A kutatóállomás mőködése
A madarak befogását és jelölését egymásra épülı táborok keretében végezzük. Az ıszi
vonulási idıszakot lefedı tábor minden évben július végétıl november elejéig mőködik, míg a
tavaszi fı vonulási idıszakban március elejétıl április végéig dolgozunk. Az énekesmadarak
telelıállományát december elejétıl február végéig hétvégi győrőzések keretében vizsgáljuk. A
tábornapok száma éves szinten 200-210 körül mozog.
A tavaszi és ıszi vonulási idıszakot lefedı táborainkban a hálókat napkeltétıl napnyugtáig
ellenırizzük. A feladatra kijelölt munkacsoportok a rájuk bízott hálóállásokat óránként
végignézik, és kiszedik a hálókba repült madarakat. Ha az idıjárási helyzet megkívánja (nagy
meleg, szemerkélı esı), akkor az ellenırzéseket sőrítjük. Viharos szélben, tartós esıben a
madarak befogása szünetel. Ilyenkor összehúzzuk a hálókat.
A téli hétvégi győrőzési akciók során legalább félóránként végezzük az ellenırzéseket. A
kutatóházból rálátás nyílik a hálók egy részére, és az éppen befogott madarak száma, valamint
az aktuális idıjárási helyzet dönti el az ellenırzések gyakoriságát.

Hajnali hálóellenırzés (Fotó: Treitz Tamás)
A hálóból kiszedett madarakat kis vászonzsákokba helyezve visszük a győrőzıhelyre. A
győrőzı gondoskodik a madarak gyors és szakszerő határozásáról, jelölésérıl és a szükséges
méretek felvételérıl. Az adatokat a győrőzési naplóban rögzítjük, majd a táborozási ciklus
végén számítógépre visszük, így azok az országos adatbázis részévé válnak.
Az egyedi sorszámmal ellátott alumíniumgyőrő egy életre szóló jelölést biztosít a
madaraknak. Szakszerően felhelyezve sérülést nem okoz, a győrőzött példányok hamar
megszokják.
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A megjelölt madarakat életük folyamán más győrőzıállomásokon vagy a fészkelı-,
pihenı- és telelıhelyeken mőködı alkalmi táborokban is befoghatják. Gyakori a győrőzés
helyén történı visszafogásuk is a következı években. Sajnos nem ritkák a különbözı okok
miatt elpusztulva (közlekedés, vadászat stb.) kézre került madarak sem. Az MME
Győrőzıközpontjának adatbázisában a leolvasott győrőszámok alapján azonosítjuk a madarak
származási helyét, és a jelölés során jegyzıkönyvezett adatokat összevetjük a megkerülési
adatokkal. Így jutunk az egyes fajok vonulási sajátosságaival kapcsolatban értékes
információkhoz.

Munkában a győrőzı (Fotó: Szekeres Tibor)
A nyári táborokban a résztvevık négy munkacsoportban végzik a feladatokat. Három
csoport a hálókat ellenırzi, míg a negyedik csoport távcsöves madármegfigyeléseket végez a
halastavak környezetében. A táborozók naponta más-más hálóállásokat ellenıriznek, így
mindenki minden munkafázisban részt tud venni. A csoportokat tapasztalt vezetık irányítják,
akiktıl a kezdık és a kevésbé gyakorlottak elsajátíthatják a szakmai fogásokat és az alapvetı
fajismeretet. A távcsöves megfigyelések eredményeirıl külön nyilvántartást vezetünk. Az
adatokat késıbb számítógépre visszük, s azok az egységes Baranya megyei madárfaunisztikai
adatbázis részét képezik.
A madarak a hajnali, kora reggeli órákban a legaktívabbak, ekkor győrőzzük ıket a
legnagyobb számban. A délutáni órákban, különösen a nyári melegben alig mozognak. Ebben
az idıszakban a fogás erısen lecsökken, majd késı délutántól sötétedésig ismét több madár
kerül a hálókba. A napot alkonyatkor a nádasba éjszakázni behúzó, sokszor százezres
létszámú fecske- és seregélycsapatok látványa zárja.
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A táborozók napi programja is a madarakéhoz igazodik. Már kora hajnalban indulni kell az
elsı ellenırzésre, míg az utolsóra a teljes besötétedést követıen kerül sor, nehogy a késın
mozgó madarak éjszakára a hálókban maradjanak. Pihenésre, kikapcsolódásra legtöbbször a
délutáni órákban van lehetıség. Ha az idıjárás és a madármozgás is engedi, akkor a napot
hangulatos tábortőz zárja. Az esti tábortüzek meleget adó sejtelmes fényénél történı
beszélgetések, az „öregmadarászok” lelkesítı elbeszélései igazi közösséget kovácsolnak a
résztvevıkbıl, akik a turnus végén fáradtan, de élményekben gazdagon térhetnek haza.

Esti hangulat (Fotó: Schwarzkopf Ágnes)
A táborozások során a résztvevık más feladatokat is végeznek. Az odúlakó énekesmadarak
számára mesterséges fészekodúkat, a gyöngybaglyoknak költıládákat készítenek. Ezeket
késıbb a madártelepítési programjaink során használjuk fel. A pallóutak javítása és a táborba
vezetı út kátyúinak eltüntetése, valamint az épületek karbantartása is az ı feladatuk.

Résztvevık
A győrőzıállomás olyan regionális központként mőködik, ahol a madárvédelem és a
madárvonulás-kutatás iránt érdeklıdıknek lehetıségük nyílik a tudományos madártani
munkában való részvételre, szakmai tudásuk megalapozására. Az itt szerzett tapasztalatok, az
alapvetı fajismeret elsajátítása késıbbi önálló természetvédelmi munkájukat segítik elı. A
táborok egyben a kikapcsolódás, a felüdülés és a regenerálódás lehetıségét is jelentik a
résztvevıknek a mindennapok forgatagában.
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A nyári táborozások során a szakmai munkát a madár- és természetvédelem iránt
érdeklıdı középiskolás diákok, fıiskolai és egyetemi hallgatók segítik. 13 éves kortól
általános iskolásokat is fogadunk. Az ennél fiatalabbak számára a hétvégi látogatásokat
ajánljuk. Ekkor ismerkedhetnek meg a tábor életével, és az itt szerzett élményeik,
tapasztalataik alapján már felkészülhetnek a késıbbi táborozásokban való részvételre.
A téli hétvégi győrőzéseken szülıi felügyelet mellett kicsik is részt vehetnek. Családi
kirándulások keretében már néhány óra vagy egy-egy nap eltöltésekor is megismerhetik az
érdeklıdık a tábori élet hangulatát és a madárgyőrőzéssel kapcsolatos fortélyokat,
ugyanakkor a programok hasznos elfoglaltságot is jelentenek a résztvevıknek.
A részvételi létszám limitált. Nyáron turnusonként legfeljebb 15-20 fı, ısztıl tavaszig
maximum 8 fı elhelyezésére van lehetıségünk.

Táborozók nyáron (Fotó: Huszár Kristóf)
Tanulmányi idıszakban elsısorban dolgozók vállalnak feladatokat, akik legtöbbször a
madártani munkával nem összefüggı munkahelyeken keresik kenyerüket. A táborok
irányítását az ügy iránt elkötelezett és tapasztalt madarászok végzik. Egy részük a
pedagógusok közül kerül ki. Örvendetesnek mondható, hogy önkénteseink körében kialakult
egy olyan 40-50 fıs mag, akik a táborozásokban történı rendszeres részvételükkel nemcsak a
szakmai munkát viszik sikerre, hanem a fiatalok helyes természetszemléletének
kialakításában, környezeti tudatosságuk növelésében is jeleskednek.
A résztvevık a folyamatosan mőködı tavaszi és nyári táborokban hetente váltják egymást.
A táborozás költségeit (utazás, étkezés, kisebb kiadások) teljes egészében saját maguk
vállalják. A győrőzıállomás mőködéséhez szükséges egyéb kiadásokra (pl. fogóhálók
vásárlása, szállítási költségek stb.) részben pályázati forrásokból szerzünk támogatást, de
szükség esetén más pénzeszközeinket is (pl. magánszemélyek és cégek adományai)
felhasználjuk a célra.
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Eredmények
A függönyhálókkal történı madárbefogás és győrőzés, valamint a távcsöves megfigyelések
egymást kiegészítve megközelítıen pontos képet nyújtanak a területen zajló madárvonulásról,
az egyes fajok vonulási és telelési viszonyairól. A kutatóállomás eddigi eredményei azt
bizonyítják, hogy a sumonyi halastórendszer és környezete nemcsak fontos fészkelıhelye a
nádi és bokorlakó madárfajoknak, hanem a vonulás során jelentıs pihenı- és táplálkozóhely
is. A kiterjedt nádasok elsısorban a vízimadarak (kócsagok, gémek stb.) és a nádi énekesek
(nádiposzáták, tücsökmadarak stb.), a bokorfüzesek pedig a rigó- és poszátafélék (fekete rigó,
vörösbegy, barátposzáta stb.) számára nyújtanak fészkelési és táplálkozási lehetıséget. A
nádasok a füsti fecskék és seregélyek tradicionális éjszakázóhelyei, míg a nyílt vízfelületeken
ısztıl tavaszig a récefélék (hattyúk, ludak stb.) népes csapatai tartózkodnak. A tórendszer a
bütykös hattyú egyik legjelentısebb hazai vedlıhelyének számít.

30 év – 300 ezer győrőzött madár
A Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomás egy olyan bázis, ahol standard módszerekkel,
állandó hálóállásokban, állandó hálófelülettel, évente azonos idıtartamban és azonos módszer
szerint fogjuk be és vizsgáljuk a madarakat. Valójában monitoringjellegő munkát végzünk,
mely során a létrehozott adatbázis a feldolgozásokat követıen fontos következtetések
levonására alkalmas.
A kutatóállomáson 1981-2010 között 145 madárfaj 302270 példányát győrőztük meg. A fı
madártömeget az énekesmadarak adják (99%). Olyan ritkaságok is hálóba kerültek, mint a
rozsdás nádiposzáta, melynek Sumonyban volt az ötödik bizonyított magyarországi
elıfordulása. A berki poszáta és a csíkosfejő nádiposzáta elsı baranyai megkerülése is a tábor
nevéhez főzıdik. A megyében viszonylag ritkán elıforduló fajok közül nagy fülemülét,
kékbegyet, kerti rozsdafarkút, tüzesfejő királykát, kis légykapót és zsezsét is kisebb-nagyobb
rendszerességgel győrőzünk.
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A győrőzött madarak száma 1994-2010 között
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Berki poszáta (Fotó: Koczkás Hajnalka)
A táborban használt függönyhálók a nagyobb testő madarak (récék, ragadozók, gerlék stb.)
befogására nem alkalmasak. E fajok kézre kerülése inkább csak a szerencsés véletlennek
köszönhetı, ezért győrőzésük kis számban történik. A fı madártömeget a fecskék, a rigófélék,
a nádiposzáták, a cinegék és a pintyfélék alkotják. Tízezres példányszámot meghaladva eddig
füsti fecskét (123126 pld.), barátposzátát (32107 pld.), foltos nádiposzátát (26350 pld.) és
cserregı nádiposzátát (19472 pld.) győrőztünk, de jelentıs volt a vörösbegyek (9839 pld.), a
kék cinegék (7855 pld.), a zöldikék (7374 pld.), a partifecskék (6679 pld.) és a nádirigók
(6496 pld.) mennyisége is. Érdekességként említhetı a győrőzött törpegémek viszonylag
magas száma (1228 pld.), ami elsısorban egy erıs helyi fészkelıállományra utal.

Gyurgyalag (Fotó: Bank László)

Kékbegy (Fotó: Bank László)
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Kakukk (Fotó: Bank László)

Vadgerle (Fotó: Bank László)

A távcsöves madármegfigyelésekkel együtt eddig 238 madárfaj jelenlétét mutattuk ki
tórendszeren és környékén. Bizonyítottuk az örvös réce (észak-amerikai faj) elsı hazai,
valamint a pehelyréce, a vörös ásólúd, az ékfarkú halfarkas, a kenti csér és a kormos varjú
elsı baranyai elıfordulását. Olyan ritkaságokat is megfigyeltünk, mint a füles vöcsök, a kis
hattyú, a vékonycsırő víztaposó, a heringsirály és a csüllı. Sumonyban láttuk Baranya
legnépesebb madárcsapatait is. 2007 szeptemberében több alkalommal 200 ezer füsti fecske
éjszakázott a nádasban, míg 2010 ıszén az éjszakázó seregélyek száma a 150 ezret is
meghaladta. A nagyobb testő fajok közül legnagyobb számban a vetési ludak, a nagy lilikek,
valamint a tıkés récék fordultak elı. Egy-egy téli napon 15-20 ezerre becsültük a tavakon
éjszakázó libák, 10-15 ezerre a tıkés récék egyedszámát. A Magyarországon megfigyelt
madárfajok 58,0%-a, a Baranyában megfigyelt madárfajok 84,7%-a fordult elı eddig
Sumonyban, ami a halastavak kiváló természetföldrajzi adottságait jelzi. Biztosra vehetı,
hogy a további győrőzések és terepbejárások során a megfigyelt fajok listája bıvülni fog.
A sumonyi táborozók számára a madármegfigyelések leglátványosabb része a nyárvégiıszeleji esti seregély- és fecskegyülekezés. A napnyugtát megelızı egy-másfél órában elıször
a seregélyek jelennek meg. A tavak 20-25 km-es körzetében a napközben szétszórtan, kisebb
csapatokban táplálkozó madarak fokozatosan hatalmas rajokba tömörülnek, közben gyors,
szemmel szinte alig követhetı, spirális fordulatokban gazdag alakzatokban kavarognak.
Gyakran be-beszállnak megszokott helyeikre, ahonnan nagy robajjal fel-felriadva folytatják
légibalettjüket, majd a besötétedés elıtt behúznak végleges éjszakázóhelyükre.

Seregélycsapat a nádas felett (Fotó: Somosi László)
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A füsti és partifecskék vegyes csapatai kissé késıbb érkeznek, mint a seregélyek. Sokáig
keringenek a nádas felett, majd napnyugta után néhány perccel szinte vezényszóra, kıként
zuhannak a nádasba. Ez az ún. fecskehúzás már-már legenda a sumonyi táborozások
történelmében, s akkor igazán érdekes, amikor a madarak a kiépített hálóállások környékét
választják éjszakázóhelyül. Ilyenkor többszáz fecske is a hálóinkba akadhat. A folyamat
hajnalban megismétlıdhet, mert a kirepülı fecskék gyakran még néhány kört írnak le
alacsonyan a nádas felett, s egy részük a hálókba kerülve megalapozza a napi fogást. A
fecskék húzása karnyújtásnyira zajlik a szemünk elıtt, a győrőzıállomás közvetlen közelében
is könnyen megfigyelhetı.

Egy hajnali fecskehúzás eredménye (Fotó: Treitz Tamás)

Adatfeldolgozás
A győrőzések során kapott adatok kiértékelése jelentıs mértékben segíti az egyes fajok
vonulási sajátosságainak jobb megértését. A rendelkezésünkre álló számítógépes adatbázis az
éves vonulási dinamika nyomon követése mellett az egyedszámban bekövetkezı változások
kimutatását és a költések eredményességének (öreg-fiatal madarak aránya) vizsgálatát is
lehetıvé teszi. A madarak túlélési esélyeire a visszafogási és megkerülési adatok elemzésével
keressük a választ. Ehhez a külföldön és Magyarország más tájain jelölt és Sumonyban
ellenırzött madarak adatain kívül közel 56 ezer helyi visszafogás paraméterei is
rendelkezésünkre állnak.
Az adatok feldolgozását folyamatosan végezzük. A sumonyi győrőzésekkel kapcsolatos
diplomamunkák, szakdolgozatok és publikációk száma már meghaladja a hatvanat, de a
középiskolai tanulmányi versenyek pályázati munkáinak is rendszeres forrása adatbázisunk.
Az elemzések gyakran más kutatóállomások eredményeivel történı összehasonlítások alapján
vonnak le következtetéseket az egyes fajok vonulási sajátosságaira vonatkozóan.
A táborokban rendszeresen visszafogunk külföldön és Magyarország más területein jelölt
madarakat. Ugyanakkor a Sumonyban győrőzött madarak is szép számmal kerülnek meg más
országokban és a hazai tájakon. A megkerülési adatok alapján megszerkeszthetık az egyes
fajok vonulási térképei. Az útvonalak a valóságban nem nyílegyenesek, a földrajzi viszonyok
jelentısen befolyásolják a madarak útvonalválasztását. A végpontok közé berajzolt nyilak
azonban jól jelzik a fıbb vonulási irányokat. A megkerülési adatok a vonulás gyorsaságára, a
pihenıhelyeken történı élıhelyválasztásra, a madarak területhőségére, életkorára és a
párkapcsolatok tartósságára vonatkozóan is fontos információkat szolgáltatnak.
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Külföldön győrőzött és Sumonyban ellenırzött foltos nádiposzáták

Külföldön győrőzött és Sumonyban ellenırzött partifecskék
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Sumonyban győrőzött és külföldön kézre került cserregı nádiposzáták

Sumonyban győrőzött és külföldön kézre került nádirigók
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Szemléletformálás
A madarak egy része saját lakókörnyezetünkben él, az emberek többsége mégis alig tud
róluk valamit. Megjelenésüknél, életmódjuknál, gyakran bizalmas viselkedésüknél fogva
kiválóan alkalmasak a természetvédelem egészének népszerősítésére. A győrőzés különösen
jó módszer a környezeti tudatosság növelésére, hisz a kézben tartott madarakat testközelbıl
vizsgálhatjuk. Gyönyörködhetünk színezetükben, megfigyelhetjük olyan tulajdonságaikat,
melyeket a távcsöves felmérések alkalmával nem észlelhetünk. A győrőzést ugyanakkor nagy
odafigyeléssel, szigorú szabályok betartásával kell végeznünk. A munka során, ha csak rövid
idıre is, de beavatkozunk a madarak életébe. Mindezt felelısséggel, a madarak biztonságára
való tekintettel kell tennünk.

Egyetemisták tavaszi terepgyakorlaton
(Fotó: Ortmann-né Ajkai Adrienne)
A táborokban rendszeresen fogadunk iskolai és óvodás csoportokat, szakköröket, de
családok és magánszemélyek is felkeresnek bennünket. A Pécsi Tudományegyetem hallgatói
egy-egy terepgyakorlat alkalmával ismerkednek meg a kutatóállomás munkájával. A
látogatók a hálók ellenırzésétıl a madarak elengedéséig végigkísérik a győrőzés menetét,
megismerik az egyes fajok határozásával kapcsolatos eljárásokat, és a madárvonulás általános
tudnivalói mellett választ kapnak az ıket érdeklı egyéb kérdésekre. A győrőzés után a
madarakat szabadon engedhetik, ami különösen a kicsik számára jelent nagy élményt. Már
ezzel is felelısségtudatot alakítunk ki a gyerekekben, hisz rajtuk is múlott, hogy a madár
ismét visszanyerte szabadságát.
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Nyári győrőzési bemutató óvodásoknak (Fotó: Schwarzkopf Ágnes)
A táborvezetık és a szakmai munkát irányítók egy része a pedagógusok közül kerül ki,
akik hivatásuknál fogva is értenek a gyerekek nyelvén. A csoportok fogadása és kalauzolása
rendszerint az ı feladatuk. A gyerekek környezeti tudatossága a madárgyőrőzésen keresztül
szinte észrevétlenül növelhetı. Sokuk számára a látogatás egy életre meghatározó élményt
jelent, melynek hatására a madár- és természetvédelem elkötelezett híveivé válnak. Egy
részük késıbb bekapcsolódik a táborok munkájába, és önkéntesként más programjainkban is
részt vesz. A Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomás így járul hozzá a természetvédelem
iránt elkötelezett, környezettudatos nemzedék kineveléséhez.

A győrőzı segítıje (Fotó: Treitz Tamás)
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SEGÍTSE ÖN IS A TERMÉSZET
VÉDELMÉT!

Csatlakozzon hozzánk!
Önkéntes munkájával, adományával, 1%-os
adófelajánlásával támogasson bennünket!

EGYÜTT A TERMÉSZETTEL!
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Baranya Természeti Értékeiért
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