
Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület

Az érdeklôdôket szombat hajnaltól késô estig madarászaink
várják a tó partján, távcsövek és teleszkópok segítségével
"közel hozzuk" a madarakat. Megtudhatjuk, hogyan lehet 
felismerni ôket, és megismerhetjük szokásaikat is. 

A madárgyûrûzési bemutató különleges élmény, hiszen kézben
figyelhetjük meg az énekesmadarakat. Természetvé-
delemmel és madarakkal kapcsolatos kérdésekre szakértôink
válaszolnak. A standokon szép és értékes ajándékok, festmények,
könyvek, madárdalos CD-k, távcsövek és teleszkópok,
madárodúk és madáretetôk vásárolhatók - akár karácsonyra is.
A kisebbek a játszóház, a nagyobbak és a felnôttek elôadások,
kiállítások programjai közül válogathatnak. A profi madarászok
egész napos madármegfigyelô versenyen vehetnek részt.

November végén már hûvös az idô, öltözzön melegen, 
lehetôleg víz- és szélálló, réteges ruházatba, de a helyszínen
forralt bor és meleg tea is vásárolható. Ha van saját távcsöve
és madárhatározója, feltétlenül hozza magával, hogy minél
több madarat figyelhessen meg közelrôl. 

Találkozunk a Sokadalmon!

A részletes napi programról honlapunkon tájékozódhat:
www.mme.hu → Csatlakozzon → Közösségi programok 
→ Tatai Vadlúd Sokadalom, vagy hívhatja központi 
telefonszámunkat: 06 1 275 6247.

Festmény: Kókay Szabolcs, Zsoldos Márton, Stefan Boensch 2008. 
Fotók: Csonka Péter, Horváth Zsolt, Orbán Zoltán, Halmos Gergô, Bajor Zoltán

www.mme.hu

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

1121 Budapest, Költô u. 21.
e-mail: mme@mme.hu
telefon: 06 1 275 6247

www.mme.hu

Hazánk madárvédelmét támogathatja adományával és adójának 1%-ával!

Bankszámlaszámunk: 11712004-20011215
Adószámunk: 19001243-2-43

A program oltozkodes, felszereles

Minden ev november utolso hetvegejen!

tatai vadlUd 
sokadalom
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Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia, 
az EGT Finanszírozási Mechanizmuson és a 

Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül.



2009-es kiadvány

A Tatai Vadlúd Sokadalom szombati egész napos rendezvény-
sorozatával elsôsorban a távoli északi tundrák üzenetét
magukkal hozó vadludakat köszöntjük. Nem hangos fesztivál
ez, nem egymást érô koncertek és kirakodóvásárok kavalkádja,
mégis ünnep, igazi fesztivál ez a maga módján. Olyan alkalom,
amelyen a látványosságról és a hangulatról a sok ezernyi
vadlúd gondoskodik, a vendégek pedig mi, emberek vagyunk.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület minden
évben, november utolsó szombatján Tatára, az Öreg-tóhoz
invitálja a madarak csodálóit. Változatos programot kínáluk
kicsiknek és nagyoknak, kezdô és profi madarászoknak
egyaránt. Kedvezô természetföldrajzi adottságai révén az 
Öreg-tó a térség legértékesebb madárélôhelye. Különösen 
a madárvonulás idôszakában van kiemelt szerepe, amikor
naponta akár 40-50 ezer vízimadár is megpihenhet rajta.

A ludak korán reggel felszállnak a tóról, és kihúznak 
a környezô táplálkozóterületekre. Naplementekor térnek 
vissza, hogy a tó biztonságot nyújtó vizén töltsék az éjszakát. 
A narancs színekben játszó égbolt csodás hátteret nyújt 
az esti behúzásnak, amikor a vár vagy a gimnázium felöl
érkezô madarak hangos zsivajjal szállnak le a tó vizére.

A vadludak a lúdalakúak rendjének képviselôi, zömök testû,
változatos megjelenésû vízimadarak. Csôrük lemezes, lábujjaik
között úszóhártya feszül. Fiókáik fészekhagyóak. 
Az Öreg-tavon a legnagyobb eséllyel vetési ludat, nagy liliket
és nyári ludat láthatunk.

Az Európa-szerte egyedülálló látványosság oka, hogy az 
Öreg-tó az egyetlen olyan madárpihenôhely, amelyet egy 
város szinte teljesen körülvesz, ahol a félénk madaraknak
ismert vadludak, egy város szívében, szinte testközelbôl láthatók. 

Tata, a „vizek városa”, Magyarország legjelentôsebb vízi 
várával, a barokk építészet megannyi mûemlékével és persze 
a modern kor épületeivel olyan keretet nyújt a madármegfi-
gyeléshez, amelyet látni kell. Aki eljön vadludat figyelni, 
nemcsak a madárvonulás lenyûgözô jelenségének lehet tanúja,
de e történelmi kisváros barokk hangulatát is élvezheti.

Az Öreg-tó a nemzetközi jelentôségû vizes élôhelyek
védelmére létrehozott, úgynevezett Ramsari Egyezmény
hatálya alá tartozik, és része az Európai Unió Natura 2000
hálózatának. 

Az itt telelô vadludak Skandináviából és Szibériából, Hollandia
és Németország érintésével érkeznek. Az elsô csapatok
szeptember végén, október elején jelennek meg, és március-
ban indulnak vissza sarkvidéki fészkelôterületeikre.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munka-
társai évtizedek óta dolgoznak a tó természeti értékeinek
megôrzéséért. Folyamatosan nyomon követjük az itt található
madarak létszámát, az állományok helyzetét, és felderítjük 
a madarakat veszélyeztetô tényezôket.

A sokadalom milyen ludak a vadludak?egyedulallo helyszin

nyári lúd

vetési lúd

nagy lilik

„Szürkület, madárzsivaj, surranó szárnycsapások …

a vadludak esténként csapatosan húznak a vízre

éjszakázni. A behúzás még naplemente elôtt indul,

csapat csapat után érkezik a víz fölé, ahol a gágogó

V betûk felbomlanak, és a nagy madarak magukat

leejtve, pörögve, forogva, akár a szél hajtotta

falevelek, landolnak a vízen. A másfél-kétórás 

színjáték felejthetetlen élmény.” 

Schmidt Egon
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