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Függőcinege (Remiz pendulinus) - jelölő tábor (Fertőrákos 1994)
Markierungslager für Beutelmeisen (Remiz pendulinus)

1994 tavaszán 03.11-03.22-ig a Fertőrákos-i üdülőtelep közelében, rekettyefüzesben felállított 4 db 12 m-es
függönyhálóval madárjelölést végeztünk. Napi 2-3 fő részvételével a munka napkeltétől sötétedésig folyt. A
függőcinegék (Remiz pendulinus) jelölése volt az elsődleges cél, illetve a visszafogott régebbi gyűrűs példányok
részletes tollvizsgálata, egy előre elkészített vizsgálati lap kitöltésével. Fő vizsgálati szempont volt a karfedők
kontrasztjának korhatározásra való használhatósága a tavaszi időszakban. Ez csak minél nagyobb számban
visszafogott gyűrűs (vélhetően ismert korú) madár vizsgálatával lehetséges. A tábor ideje alatt 7 gyűrűs
függőcinegét fogtunk vissza (5 radolfzelli és 2 bolognai gyűrűset).
Sajnos az időjárás hűvös és szeles volt, így két napon keresztül nem tudtunk dolgozni az állandó esőzésektől, egy
napon pedig csak néhány madarat fogtunk az orkán erejű szélben. Mindezek ellenére az alábbi fajokat jelöltük:

Fajok - Arten pd.

Függõcinege - Beutelmeise (R. pendulinus) 218
Csilp-csalp füzike - Zilpzalp (Ph. collybita) 123
Vörösbegy - Rotkehlchen (E. rubecula) 39
Nádi sármány - Rohrammer (E. schoeniclus) 19
Erdei szürkebegy - Heckenbraunelle (P. modularis) 7
Sárgafejû királyka - Wintergoldhähnchen (R. regulus) 2
Tüzesfejû királyka - Sommergoldhähnchen (R. ignicapillus) 1
Sitke - Mariskensänger (L. melanopogon) 1
Fekete rigó - Amsel (T. merula) 1

Összesen - Summe : 411

Több napon keresztül használtunk egyik hálónál magnetofonról visszajátszott függőcinege hangot is, aminek
hatására ez a háló érezhetően nagyobb mennyiségben fogott e fajból, mint a többiek. Érdekességként említem
meg, hogy 03.21-én 2 példány csilp-csalp füzikét fogtunk vissza, mindkettőt prágai gyűrűvel a lábán.
Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a tábor munkájában résztvettek és a rossz időjárás ellenére
is helytálltak.

Zusammenfassung

Vom 11. bis 22. März 1994 führten wir in der Nähe der Fertðrákoser Segelanlage ein Beutelmeisen-Beringungslager mit vier
Zwölfmeternetzen durch. Ziel war die Markierung einer größeren Zahl Vögel bzw. die ausführliche Gefiederuntersuchung
wiedergefangener, früher beringter Individuen. Besondere Beachtung galt dabei der Brauchbarkeit der gemauserten und
ungemauserten Armdecken für die Altersbestimmung während des Frühjahrs. Während des Lagers gelang uns der
Wiederfang von sieben im Ausland beringten Beutelmeisen (5 Ex. aus Radolfzell und 2 Ex. aus Bologna).
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