
Kis kárókatonák (Phalacrocorax pygmeus) telelése, és színesgyőrős jelölése 
a Szegedi Fehértón 

(képriport) 

Fotók: Bakacsi Gábor - szöveg: Albert András 

 

A kis kárókatona fokozottan védett madárfaj, amelynek világállománya 28-39000 párra 
tehetı. A teljes népesség 75-94 %-a Európában él. 

A faj védelmének egyik kulcsproblémája, hogy a természetes költı- és táplálkozóterületei a 
lecsapolások és folyószabályozások következtében beszőkültek. A hajdani vizes élıhelyek 
jelentıs részén mesterséges halastórendszereket hoztak létre, ahol a többi halevı állatfajjal 
együtt a kis kárókatona jelenléte is gazdasági – természetvédelmi konfliktusokhoz vezethet. 

A problémák szakszerő kezelését nehezíti, hogy meglehetısen hiányosak a faj 
költésbiológiájával, táplálkozásökológiájával, vonulásdinamikájával kapcsolatos ismereteink. 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Tisza-völgyi tájegységén belül, a Szegedi Fehértón a 
kis kárókatona jelenléte vonulási-, telelési idıszakban jellemzı. Bizonyított fészkelésérıl 
nincs tudomásunk, bár néhány példánya tavaszi-nyári idıszakban is jelen van a halastó 
térségében. 



 

Az elmúlt években az átvonuló, és az itt telelı kis kárókatonák létszámának dinamikus 
növekedését tapasztaltuk. Ezt jól szemlélteti néhány adat a birding.hu internetes 
adatbázisából: 

-2006.12.31.: 110 pd. Korábbi években legföljebb csak néhányszor tíz egyed jelenlétét 
tapasztalhattuk; 

-2007.11.18.: 224 pd. (Tokody Béla); 

-2008.12.31.: 450 pd. (Puskás József); 

-2009.12.05.: 1000 pd. (Albert András); 

-2010.12.22.: 480 pd. (Bérdi Gergely); 

-2011.11.02.: 2612 pd. (Tokody Béla). 

  

Annak érdekében, hogy minél többet megtudhassunk a Fehértó téli madármozgalmának e 
jelentıs fajáról – elhatároztuk, hogy kísérletet teszünk a befogásukra, és teleszkóppal is 
leolvasható színes győrővel történı megjelölésükre. 2011. december 11-én a kis kárókatonák 
kedvelt táplálkozó-, és éjszakázóhelyéül szolgáló IX. tóegységben a part és a sziget között 
két, egyenként 18 méteres függönyhálót feszítettünk ki. 



 

Ezen a napon összesen öt kis kormoránt fogtak a hálók, amelybıl két példány kiszabadult 
még a kézbe vétel elıtt. Hármat viszont sikerült megjelölni, és ami még ennél is fontosabb 
eredménye ennek a borongós, hővös vasárnapnak - a további befogásokhoz nélkülözhetetlen 
tapasztalatok: 

1 – A víz alatti vadászathoz nélkülözhetetlen, éles látásának köszönhetıen e madárfaj csak a 
szürkületi idıszakban nem  veszi észre a hálót, 

2 – A síkos testő halak megragadásához, és a kemény pikkely átlyukasztásához alkalmas csır 
ruhán keresztül is fájdalmasan tud csípni… 

 

A fehértavi kis kormorán győrőzés résztvevıi: 
Bakacsi Gábor - természetvédelmi ırkerületvezetı 
Benei Béla – győrőzı 
Kossuth Levente és Albert András - segítık 


