EMBER ÉS TERMÉSZET

K öltözõ madaraink egy része már elindult

hosszú vándorútjára, de az itt maradtak is
rövidesen követik õket, hogy a hideg beállta
elõtt telelõhelyeikre érkezhessenek. A baranyai kisfalu határában elterülõ halastavak
szomszédságában ütnek tábort minden évben
a madarászok, hogy figyelemmel kísérjék
a több tízezernyi madár életét és viselkedését.
A késõ õszig tartó madarásztábor egynapi
munkájába nyerünk bepillantást Wágner
László ornitológus kalauzolásával.
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A madarásztábort 30 éve, 1981-ben alakították
ki a Sumony közelében található halastavak mellett. Akkoriban még csak sátraztak a tábor lakói,
néhány év alatt azonban épületek nõttek ki a
földbõl, és ma már fedett helyen végzik a madárgyûrûzést is. Korán érkezek, mert a madarak a
reggeli és az esti idõszakban aktívabbak. Lacival
kint futok össze az egyik hálónál, és rögtön a madárbegyûjtés közepébe cseppenek, néhány zsákban már mozgást észlelni...
– Hogy kerülnek a zsákokba a madarak, és lábukra a gyûrû?
– A környék több pontján, erdõsávokban, nádasokban hálókat feszítünk ki, melyekbe a madarak belerepülnek. Reggel hattól este nyolcig
óránként ellenõrizzük a hálókat, és zsákokba
rakjuk a madarakat. Egy-egy ilyen gyûjtõkörúton
több száz is lehet a hálóba akadt madarak száma.
Magát a gyûrûzést ornitológus végzi, de lelkes
amatõrök is részt vesznek a madarak begyûjtésében és az adminisztrációban. Lassan visszaérünk a táborba, ahol a madarak gyûrûzése történik. A vászonzsákokból sorra kerülnek elõ a kistestû énekes madarak: kerti poszáta, õszapó,
fitisz füzike, barátposzáta, barátcinege, kékcinege, cserregõ nádiposzáta és egy vörösbegy.
– Mi a célja a madárgyûrûzésnek, milyen információkat tartalmaz egy-egy gyûrû?
– Minden madár kap egy sorszámot, megmérjük a szárnyhosszát, a súlyát, megállapítjuk a nemét, faját, életkorát, felmérjük a kondícióját. Az
alumíniumgyûrûn található a gyûrûzõ központ
neve, az 1-2 karakterbõl álló betûjel, és az 5-6 karakterbõl álló számsor, melyek alapján egyedileg
azonosítható minden egyes madár, ezáltal nyomon követhetjük a vonulásuk útvonalát is. Ezek
az adatok bekerülnek a gyûrûzési naplóba, majd
az év végén a gyûrûzõ központokban felviszik
egy számítógépre az összes adatot.
– Elõfordul, hogy rövid idõn belül visszafogjátok
valamelyik, általatok kézben tartott, meggyûrûzött
madarat?
– Vannak olyan fajok, amelyek hosszabban elidõznek a táplálkozó helyeken, így ezeket a madarakat akár többször is befoghatjuk. A visszafogott
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Madárgyûrûzés
Sumonyban
madarakat nem gyûrûzzük újra, hanem egy másik
füzetbe kerülnek az adatai, ami alapján megállapítjuk, hogy mennyit gyarapodott a súlyuk, javult-e a
kondíciójuk, útra készek-e. 1-2 hét alatt – az idõjárástól és a táplálék mennyiségétõl függõen – jelentõs súlynövekedés, de sajnos -csökkenés is bekövetkezhet. Ezek a kistestû énekesmadarak 1
gramm zsírral 200 kilométert is repülhetnek, így
nem is hangzik olyan hihetetlenül, hogy egy 20-25
dekás kismadár két hét alatt akár tizenhatezer kilométert is megtesz vándorlásai során.
– Milyen madárfajok akadnak a hálókba?
– A tábor mûködése óta több mint hatvan madárfajt fogtunk be és gyûrûztünk meg. A már említett poszáták, cinegék és füzikék mellett számos
madárfaj képviselõje akad a hálóba. Az elmúlt hetekben 350-400 ezer fecske éjszakázott a nádasban. Ez rekordnak számít, Sumonyban még ennyi
fecskét nem láttunk, amióta ez a tábor mûködik.
Így a befogásuk és gyûrûzésük is rekordot mutat,
voltak olyan napok szeptemberben, amikor 1000
fecskét gyûrûztünk. Több madárritkaság is akadt a
hálóba, ilyen volt egy nemrég gyûrûzött lappantyú.
Ennek a viszonylag nagytestû madárnak a 30 esztendõ alatt 3-4 példányát sikerült befogni. Ezek
mellett akadnak olyan „csemegék”, mint az egyik
legszínesebb honi madarunk, a jégmadár, a nevét
nem hazudtoló nyaktekercs, vagy a ritka kékbegy.
– Mi a helyzet a nagytestû madarakkal, rájuk hogyan kerül gyûrû?
– A nagyobb testû madarakat – mint a gólya,
vagy a ragadozó madarak – szinte kivétel nélkül
fióka korukban, még a fészekben gyûrûzik meg.
Õk nem alumíniumgyûrût kapnak, hanem színes,
nagyméretû mûanyag gyûrûkkel látják el õket.
Ezek a szín-, szám- és betûkódok távcsõvel nagy
távolságból is könnyen azonosíthatók. Nagy elõnye, hogy nem kell a madarakat befogni, kézbe
venni, nem zavarjuk õket, és ezáltal nincs sérülésveszély sem.
Gyorsan eltelik az egy óra, elindulunk a következõ ellenõrzõ körútra, szabadulásra várnak a
hálókba repült madarak.
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