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 Nagy kócsag fiókagyűrűzés 
Bakacsi Gábor és Domján András 

2010. május 13.-án a szegedi Fehér-tavon a XVI tóegységben 15 példányt, 21.-én a XI tó 

nádasában 8 példányt láttunk el fém és műanyag gyűrűvel.  Május 22.-én folytattuk a nagy 

kócsag fiókák gyűrűzését. 26 példányt sikerült jelölnünk a Csaj-tavon. Ami szomorú, hogy az 

egy héttel korábbi rossz idő következményeként nagyon jelentős az elhullás mindkét 

halastórendszer mindegyik gémtelepén. Becslésünk szerint 40-50% is lehet. 2 napon belül 

50mm eső esett és nagyon le is hűlt a levegő. Ráadásul erős, helyenként viharos szél is fújt 

akkor. 

 

Találtunk adult példány tetemet is. Minden korosztályból volt elhullás. Kihűlt tojásokat és 

ragadozó által kívülről kivágottakat. Napos fiókától a gyűrűzni való méretig teljesen 

elpusztult fészekaljakat. Sok fészekben egyke fióka volt már csak, többen pedig 2 élő és 1-2 

tetem.  

Valószínűleg a zsákmányállatok (rágcsálók, gyíkok, kétéltűek, rovarok és lárváik) is 

elbújtak a hűvös időben, de a halak sem jártak annyit a felszín közelében, mint a meleg 

napokon. 

Tehát a fiókáknak az elázáson, kihűlésen túl az alultápláltsággal is meg kellett küzdeni. A 

fészekcsészébe öklendezett táplálékot az erősebbek, gyorsabbak felették, a gyengébbeket 

pedig még meg is taposták a versengés során. 
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A kézbe fogott madár reflexből ürít alul-felül. Volt, hogy a kiöklendezett táplálékot a 

kisebb testvér rögtön elkezdte falni, amíg mi gyűrűztük a nagyobbat. 

Amitől tartottunk, hogy a fiókák a szemre veszélyesek, szerencsére nem igazolódott be 

ennél a méretnél. Néha sziszegő hangot hallatva csaptak felénk, de az inkább riasztás volt 

részükről, mint tényleges támadás. Már kézbe fogva őket viszonylag nyugodtak voltak, 

inkább a lábukkal, szárnyukkal próbáltak volna menekülni. Ekkor a csőrükkel, nyakukkal is 

mozgolódtak, de az inkább kapaszkodás volt, mint támadó szigonyozás. Nagyobb méretnél 

azért nem árt az óvatosság, mert egyetlen szemre irányzott csőrvágás komoly sérülést 

eredményezhet a gyűrűzőnél. 

 



Fehér-tavi Ornitológiai Tábor  

Beszámoló 2010/II 

www.fotringing.hu  3 

 

  

Jól bevált módszer egy könnyű pléd használata, melyet a fészekre, fiókákra dobva 

megakadályozhatjuk a fiókák szétmászását, a támadás jellegű védekezésüket. 

Alátéve a meggyűrűzöttek is nyugodtan vannak, míg a testvérek is sorra kerülnek. 

Távozáskor egy gyors mozdulattal leszedve a fészekről a fiókák helyben maradnak, ha 

eltávolodunk a fészektől. Egymáshoz túl közeli (2-3m) fészkek esetében inkább nem nyúltunk 

a fiókákhoz, nehogy a szomszédos fészek lakói közben vízbe essenek a menekülés során. 

Szeged, 2010. június 5 


