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Madárgyűrűző Állomás a Bódva-völgyben

Madárgyűrűző állomásunk 1986-ban kezdte működé-
sét Szalonna és Perkupa települések között, a Bódva 
partján. Azért választottuk ezt a helyszínt, mert a terü-
let változatos élőhelyei ideális viszonyokat biztosítanak 
számos madárfaj számára. Vonulásuk során megállnak 
itt pihenni, táplálkozni, a továbbrepüléshez szükséges 
zsírraktáraikat feltölteni. 

Hogyan zajlik a munka az állomáson?

A bokrok között kitisztított sávokban vékony szálakból 
szőtt madárfogó hálókat feszítünk ki, évről-évre azo-
nos helyeken. A befogott madarakat óránként össze-
gyűjtjük, s egy rövid vizsgálat után, egyedi azonosítóval 
ellátott gyűrűvel („útlevéllel”) a lábukon engedjük őket 
tovább.

Két időszakban tevékenykedünk
Április közepe és július közepe között

A fészkelési időszakban – egy nemzetközi vizsgálat ré-
szeként – csak bizonyos napokon állítjuk fel hálóinkat a 
területen. A vizsgálat célja, hogy megtudjuk, milyen ma-
darak és mekkora sikerrel költenek a környéken.

Augusztus közepe és október vége között

Az őszi madárvonulás időszakában több mint 40 hálót 
állítunk fel. Előfordul, hogy 150 egyed is begyűjtésre 
kerül egy nap alatt, hiszen rengeteg vonuló madár meg-
fordul ilyenkor a területen. 
Számos óvodás, iskolás és egyetemista csoport látogat 
meg bennünket, hogy a madarakkal ismerkedjenek. Sok 
fiatal segítőként is részt vesz a munkánkban.

Amikor egy gyűrűs madár ismét hálóba kerül

A vonuló madarak évről-évre nagy utat tesznek meg. 
Ha meggyűrűzött madaraink közül néhányat később 
ismét befognak, megtudhatjuk, hová jutottak az eltelt 
idő alatt. Hálóba kerülésük helyszíneit térképen jelölve 
kirajzolódnak vonulási útvonalaik, pihenőhelyeik. Ezek 
ismerete pedig védelmük szempontjából alapvető fon-
tosságú.



V ELÜNK IS TA L Á LKOZHATSZ A GYŰRŰZŐ Á LLOMÁSON

Barátposzáta

Vörösbegy

Énekes rigó

Tüzesfejű királyka

Jégmadár Erdei pinty

Őszapó

Zöld küllő

Meggyvágó

Kis sapkánkról könnyedén felismerhetsz bennünket. 
Ősszel a bodzabogyó a kedvenc csemegénk!

A kakukk gyakran csempészi tojását a fészkembe, s 
ilyenkor büszkén nevelem hatalmas „fiókámat”.

A csigaházat kőhöz ütögetve töröm fel, s kedvenc 
kövemhez rendszeresen visszajárok. 

Apró termetem ellenére mégis király vagyok: fejem 
narancsszín tollacskáit szükség esetén koronaként 
felmeresztem!

Víz fölé hajló ágról lesem a zsákmányt, s akár 1 m-re 
is lemerülök a víz alá, hogy halat fogjak. 

Szép trilláink rajongói hajdan fajtársaimat kalitkában 
tartották, s közöttük énekversenyeket rendeztek.

Zuzmóval, mohával álcázott, labdaszerű fészkemet 
tollakkal vastagon kibélelem a fiókák számára.

Még a hó alatt is megtalálom a hangyabolyt, s hosz-
szú, ragadós nyelvemmel összegyűjtöm a lárvákat, 
bábokat. 

Hatalmas csőrömmel a meggymagot is könnyedén 
szétroppantom, hogy finom belsejéhez hozzájussak.


