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Megújulás az MME keretein belül

Az 1974-ben alapított MME Gyûrûzô Szakosztálya új
lendületet adott a szervezett madárgyûrûzésnek. 1976-ban a
Madártani Intézet megbízásából az MME vette át ennek
szervezését. A lengyel „Actio Baltica” mintájára megindult az
„Actio Hungarica” madárgyûrûzô tábori hálózat, amelynek
keretén belül napjainkig másfél millió madár jelölése és bio-
metriai mérése történt meg. 

Magyarországon jelenleg nyolc madárgyûrûzô-állomás és szá-
mos gyûrûzô tábor üzemel. Ezekben a vonuló madarak vizs-
gálata mellett helyet kap az ismeretterjesztés és bemutatás is.

Ezek mellett kutatási és természetvédelmi programokban
alkalmazzák a madárjelölések különbözô módszereit a fém és
színes mûanyag gyûrûktôl a mûholdas nyomkövetésig.
Mindezek keretén belül évi 200 ezer madarat jelölnek meg a
hazai madárgyûrûzôk. A gyûrûzési, visszafogási és meg-
kerülési adatok beépülnek a madárgyûrûzési adatbankba,
amely két évtizedes munka után mára teljesen digitalizált for-
mában is rendelkezésre áll.

Ez alapján 1908 és 2007 között mintegy ezer gyûrûzô 285
madárfaj 3,7 millió egyedét jelölte meg Magyarországon. Ezen
kívül 400 ezer visszafogási, és 30 ezer megkerülési adatot tar-
tunk nyílván, amelyekbôl közel 25 ezer külföldi vonatkozású.
Mindezek elérhetôek a Madárgyûrûzési Központban, illetve a
madárgyûrûzés nemzetközi háttérszervezetének, az Európai
Madárgyûrûzési Szövetség (EURING) összesített adatbankjában,
ahol valamennyi tagország egyesíti a madárvonulási alapadatokat.
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A madárgyûrûzés
megszületése

A madárvonulás mindig is élénken
foglalkoztatta az embereket és már a
történelmi korokban is számos meg-
figyelést és elméletet írtak le ezzel
kapcsolatban. A madárgyûrûzést Hans
Christian C. Mortensen, dán tanár dol-
gozta ki és alkalmazta elôször 1899-ben,
seregélyeken. Ezt követôen 1903-ban
Németországban, majd 1908-ban, a
világon harmadikként Magyarországon,
Vönöczky Schenk Jakab vezetésével az
1893-ban Herman Ottó által alapított
Királyi Magyar Ornithológiai Központ -
a késôbbi Madártani Intézet - munka-
társai is megkezdték a módszer széles-
körû alkalmazását. 

A hazai kezdet 

A hazai madárgyûrûzés elsô évében összesen 27 madárfaj 1064
példányára került gyûrû. Akkoriban fôleg a fehér gólya, gém-
félék, dankasirály, füstifecske és más, viszonylag könnyen
elérhetô fészkelô madárfajok fiókáit jelölték. A kifejlett madarak
biztonságos megfogásához új eszközök kidolgozására volt
szükség. A jelöléseket eleinte fôleg a Központ alkalmazottai,
majd egyre nagyobb arányban külsô munkatársak végezték.
A kezdeti lendületet ugyan az I. világháború erôsen visszavetette,
mégis a hazai madárgyûrûzés elsô negyed századában összesen
200 madárfaj közel 85 ezer egyedét jelölték meg. Az ezekbôl
származó megkerülési eredmények tudományos sikereket hoz-
tak Magyarországnak. 1928-ban Schenk Jakab "Magyarországi
madarak vándorútjai" címmel kiadásra kerülô iskolai falitérképe
mutatja be az addigi legfontosabb eredményeket.
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Az adatbázis pusztulása 

1944 decemberében a II. világháború értelmetlen pusztításának
áldozata lett a Madártani Intézet teljes könyvtára, irattára és
gyûjteménye, köztük a gyûrûzési törzskönyvek és kartonok az
addigi összes, 170 ezer adattal. 

A háború után Vertse Albert és munkatársai újjászervezték a
Madártani Intézetet. A megmaradt gyûrûzôk és a külföldi társ-
intézetek segítségével megpróbálták a jelölési adatokat
rekonstruálni, de azoknak csak egy részét sikerült újra össze-
gyûjteni, a gyûrûzési adatok legnagyobb hányada végleg
elveszett. Napjainkra a háború elôtti idôszakból csak azok a
felbecsülhetetlen értékû adatok maradtak fenn, amelyek korábban
az éves madárgyûrûzési jelentésekben publikálásra kerültek az
Aquila folyóiratban. 

1951-ben újraindul a gyûrûgyártás, és ezzel a rendszeres madár-
gyûrûzés Magyarországon. A függönyháló megjelenése és elter-
jedése új lehetôségeket teremtett a madárvonulás-kutatásban,
elsôsorban az addig ritkábban jelölt, nagy tömegû énekes-
madarak gyûrûzésével.
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