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Bárkiből lehet madarász a Bódva-parton 
 

 

 

 Az elmúlt évek nagy sikerére való tekintettel idén is várják a vadon élő madarak kedvelőit a 

Bódva-völgyi Madárgyűrűző Állomáson, mely az őszi madárvonulás időszakában, augusztus közepétől 

november elejéig működik a Bódva partján, Szalonna és Perkupa települések határában.  

 

A madárvonulás vizsgálata 33 éve zajlik itt – bárki által megtekinthető módon – az Aggteleki Nemzeti 

Park Igazgatóság és az Magyar Madártani Egyesület Gömör-Tornai Helyi Csoportja szervezésében. Az 

állomás munkája állandó épületek nélkül, nomád körülmények között folyik, a munkában résztvevők 

sátorban laknak, bográcsban főznek és a közeli karsztforrás vizét használják. Az állomáson dolgozó 

gyűrűzők és önkéntesek mindennapjait, munkakörülményeit a közelmúltban komfortosabbá tették az 

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program támogatásával megvalósuló „Birds 

without Borders - Csodálatos madárvilág határok nélkül (SKHU/1601/1.1/065)” című projektnek 

köszönhetően. Beszerzésre került többek között egy kis vaskályhával fűthető „modern jurta”, amely 

lehetővé tette a munkát a hidegebb, október végi–november eleji időszakban is. A helyszínen nyújtott 

programkínálat – szintén a pályázatnak köszönhetően – az idei évtől egy új elemmel bővül: az állomás 

közelében, egy bokros területen kialakításra került egy interaktív, játékos tanösvényt rejtő labirintus. Ez 

a tervek szerint az élményközpontú tanulás céljait szolgálja majd.  

A tapasztalatok szerint az augusztusi napok családos érdeklődőit az ősz beköszöntével az óvodás, 

iskolás csoportok váltják fel. Bár tavaly a gyűrűzés idején több alkalommal is kifejezetten rossz időjárás 

volt, jelentkezőkben mégsem sem volt hiány: 43 csoport, közel 1.300 fővel vett részt madárbemutató 

foglalkozáson. 

 

Ebben az évben augusztustól novemberig jellemzően egy hetes turnusokban váltják egymást az ország 

különböző részeiből érkező gyűrűzők, akiket önkéntesek segítenek a madarak befogásában. A Bódva-

parti területen 40 állandó madárfogó hálót állítanak fel a szakemberek. A hálók kisebb énekesmadarak 

befogására alkalmasak. Az önkéntesek napkeltétől napnyugtáig óránként ellenőrzik a hálókat és 

kiszabadítják belőlük a madarakat. A gyűrűzővizsgával és komoly ornitológiai tudással rendelkező 

gyűrűző megvizsgálja a befogott madarak vonulással kapcsolatos paramétereit (pl. hogy mennyi zsírt 

sikerült felhalmozniuk) és ellátja őket egy egyedileg számozott gyűrűvel. Mindennek a dokumentálása is 

megtörténik, s az információk befutnak majd a hazai gyűrűző központba. Ha valamikor a meggyűrűzött 

madarat újra befogják, a gyűrű száma alapján azonosítani tudják, és ha elég sok ilyen adat összegyűlik, 

abból kiderülhet, hogy egy-egy faj hol tölti az év meghatározott időszakát, merre vonul, milyen életkort 

élhet meg, stb. 

 

 
 

A Madárgyűrűző Állomás fejlesztései a „Birds without Borders - Csodálatos madárvilág határok nélkül (SKHU/1601/1.1/065)” című 

projekt részeként az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósulnak meg. A programról részletes 

információ a www.skhu.eu oldalon található. Jelen írás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 


