MADÁRGYÛRÛZÉS
Gyûrût találtam! Mit tegyek?
Amennyiben gyûrûs madarat, jelölôgyûrût talál, színes gyûrûs
madarat észlel, értesítse a Madárgyûrûzési Központot!
A legfontosabb információk: a gyûrû pontos felirata és száma,
a megtalálás helye és dátuma, a bejelentô neve és elérhetôsége. Az adatok online módon is feltölthetôk a www.ring.ac
honlap magyar nyelvû oldalán! Lehetôség szerint a gyûrût,
esetleg a madárról készült fotót is küldje el. Információja
bekerül a madárgyûrûzési adatbankba, ezt követôen a
Központ munkatársa elküldi Önnek a gyûrûzési adatokat egy
válaszlevélben.

Az EURING
A madarakat nem korlátozzák
az országhatárok, így a gyûrûzési munka is csak nemzetközi
összefogással lehet sikeres.
Ezt az együttmûködést az
1963-ban, Párizsban alapított
EURING (The European Union
for Bird Ringing) biztosítja,
melynek az MME keretében
mûködtetett Madárgyûrûzési
Központ is tagja.

Látogasson el madárgyûrûzô táborainkba!
A madárgyûrûzô-állomásokon és táborainkban szeretettel
várjuk az érdeklôdôket, iskolai osztályokat, kiránduló csoportokat. Az országszerte mûködô hálózatról az MME honlapján,
vagy központi elérhetôségein keresztül tájékozódhat.

Az

MME

„A madárbarát Magyarországért!”
Csatlakozzon hozzánk!
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
1121 Budapest, Költô u. 21.
e-mail: mme@mme.hu
telefon: 06 1 275 6247
www.mme.hu
Fotók: Dr. Csörgô Tibor, Karcza Zsolt, Koós Kolos, Mészáros József,
Németh Ákos, Paprika Anikó, Pintér Balázs, Pigniczki Csaba,
Preiszner Bálint, Schmidt András, Tihanyi György
A Madárgyûrûzési Központot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatja.

Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület

Hazánk madárvédelmét támogathatja adományával és adójának 1%-ával!
Bankszámlaszámunk: 11712004-20011215
Adószámunk: 19001243-2-43

www.mme.hu

A madárgyûrûzés célja

Visszafogás, megfigyelés, megkerülés

A madárgyûrûzés célja a vadon
élô madarak sorszámozott lábgyûrûvel történô egyedi megjelölésével információkat gyûjteni
a madarak életérôl. A gyûrûzött
és visszafogott, megkerült madarak adatai - a földrajzi koordináták, idôpontok, körülmények és
a madár állapota, kondíciója segítik megfejteni az egyes
madárfajok mozgásmintázatait,
feltérképezni a költô-, vonuló és
telelôterületeket. A megjelölt
madarak számbavételével nyomon
követhetô a költô madaraink
egyedszámának évrôl évre történô alakulása.

A meggyûrûzött madarak ismételt megfogásakor a fémgyûrû
számát leolvassák, majd újra szabadon engedik a madarat
(visszafogás). Színes gyûrûk vagy nagyobb méretû fémgyûrû
esetén a madár megfogás nélkül, erôs nagyítású távcsôvel is
azonosítható (megfigyelés). Sok esetben már csak az elhullott
gyûrûs madár tetemét találják meg (megkerülés), ilyenkor
nagyon fontos a körülmények feljegyzése.

Rádiós és mûholdas nyomkövetés
Az egyedi azonosítás és nyomkövetés legmodernebb formái
a rádió-, és mûholdas adók, amelyek pontosan megadják a
jelölt madár pozícióit. Ezek azonban ma még nem szerelhetôek fel kisebb testû madarakra, és használatuk igen költséges. Magyarországon jelenleg kerecsensólyom, kék vércse
és túzok néhány egyedének nyomon követésére alkalmazzák
ezt a módszert.

A madarak megfogása
A jelölôgyûrû
Minden
madárfaj
lábára
megfelelô átmérôjû fémgyûrû
kerül, melyek anyaga általában
alumínium, egyes esetekben
acél. A jelölôgyûrûn az országkód,
Magyarország
esetén
„BUDAPEST” felirat, és a gyûrû
sorszáma olvasható. Kiegészítésként gyakran használnak
színes mûanyag gyûrûket is,
amelyeken sokszor néhány
karakteres egyedi kód is
olvasható. Magyarországon számos madárfaj esetén alkalmaznak ilyen gyûrûket (például a
bütykös hattyú, fekete gólya,
kanalasgém, rétisas, kék vércse,
szerecsensirály stb.).

2008-as kiadvány

A madarak megfogását és gyûrûzését különösen nagy gonddal
kell végezni. Sokféle fogási módszer van a különbözô életmódú madárfajokra és csoportokra. A legelterjedtebb ezek
közül a függönyháló, amellyel elsôsorban énekesmadarak
megfogását végzik. Sok madárfaj esetén a fészekben jelölik
meg a fiókákat, még a kirepülésük elôtt. A legnagyobb termetû madarak - gólyák, gémek, sasok - gyûrûzésének szinte ez
az egyetlen módja. Európában évente mintegy 4 millió madarat
gyûrûznek meg. Magyarországon a kezdetektôl (1908) napjainkig összesen 3,7 millió madarat jelöltek meg, legnagyobb
részét az elmúlt években. A visszafogások és megkerülések
száma megközelíti a félmilliót.

A gyûrûzôk
A madarak gyûrûzéséhez egy speciális vizsgát kell tenni madárfaj-ismeretbôl, szakmai, etikai és természetvédelmi szabályokból
és amelyet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szervez.
A mintegy 300 hazai madárgyûrûzô szinte kizárólag önkéntesként, a szabadidejében vesz részt a madarak kutatásában.

