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mánya a Kisalföldön 2016/2017 telén 

Wintering population of Mute Swans (Cygnus olor) on the Little Hungarian 
Plain in the Winter of 2016/2017 

PELLINGER ATTILA1, HADARICS TIBOR1 & TATAI SÁNDOR1 

Abstract 

We counted Mute Swans (Cygnus olor) – that are expanding in Hungary with an 
increasing wintering population – in the Hungarian part of the Small Hungarian 
Plain in the period January 13th–22nd 2017. There has been no such overall survey 
on the expansive and not easily overviewed survey area. Now the counting of the 
wintering population was enabled by the concentration of population due to the 
strongly decreased open water surfaces as a consequence of the rare strong frost 
without snow. During fieldwork every known wetland and wintering site where 
swans feed during the day (agricultural areas – rape fields) and move to water 
surfaces close by only for the night, was checked. On Lake Fertő – having no 
other choice – birds swimming on leaks were counted from plane. During counts 
altogether 1546 individuals were found on 19 separate spots, 81.2% of that on 
arable fields. This way of wintering is spreading and is present also on areas 
where swans can spend the night only in nearby gravel pits - even working ones. 
According to the observation of ringed birds there was no significant move or 
exchange in the population. Whooper Swans (Cygnus cygnus) joined groups of 
Mute Swans on three spots, this behavior being unusual and possibly predicting 
later breeding trials. 

Bevezetés 

Az elmúlt 40 év során a korábban ritka átvonuló bütykös hattyú (Cygnus olor) 
mindenfelé megtelepedett a nagyobb hazai vizes élőhelyeken, fészkelési 
időszakon kívül pedig helyenként nagy, akár többszázas csapatokba verődve telel 
át (ALBERT & SZINAI 2009). Az 1980-as évek elején elsősorban a Nyugat-
Dunántúlon – ezen belül is főként a Fertőn – vált feltűnővé a jelenléte, innen 
fokozatosan terjedt szét az ország többi részébe, miközben végig jellemző volt rá, 
hogy gond nélkül elfoglalta azokat a vizes élőhelyeket, amelyeket az emberi 
zavarás miatt a többi vízimadárfaj jellemzően elkerül, ilyen pl. a Mosoni-Duna 
győri szakasza, a Dunakanyar és a Balaton. Az emberi jelenlét puszta eltűrésén 
túlmenően a bütykös hattyúk képesek kihasználni az irántuk megnyilvánuló 
érdeklődést és törődést (ezeknek leginkább kézzelfogható megnyilvánulása a 
többé-kevésbé állandó etetés). Ahol olyan álló- vagy folyóvíz van, amelyet a 
turizmus vagy általában a rekreációs tevékenységek érintenek, különösen lakott 
területeken vagy azok közvetlen közelében, ott több-kevesebb hattyú szinte egész 
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évben, de főként télen jelen van. A hattyúkhoz való emberi kötődés okai kulturális 
eredetűek. A mesékben, a zeneirodalomban, a szépirodalmi művekben, sőt a 
mitológiában is megjelenik „a hattyú” motívuma, ráadásul mindenütt pozitív 
érzelmi töltéssel: a hattyú a kecsesség, a szépség, a tisztaság megtestesítője. 
Gyors állománygyarapodását az is magyarázza, hogy jelentékeny testmérete 
miatt kevés ragadozó fenyegeti. 

A vízimadár-monitoring keretében végzett számlálások során a faj adatait hosszú 
évek óta regisztráljuk, ám tapasztalataink azt mutatják, hogy mivel nagy az 
állomány diszperziója, nagy összefüggő területekre vonatkozóan – a felmérés 
nehézségei miatt – nehéz megbízható állományadatokat kapni. A 2017 
januárjában hirtelen jött lehűléssel tartósan –10 ºC alá csökkent hőmérséklet 
következtében kevés kivétellel néhány nap alatt teljesen befagytak az állóvizek, 
valamint a kisebb vízhozamú vagy lassabban áramló folyóvizek, csatornák is. 
Észleltük, hogy ennek ellenére a telelő hattyúk nem hagyták el a kisalföldi 
vizeket, csak erősebben koncentrálódtak, így a speciális körülmények között 
ritkán adódó lehetőségünk adódott egy átfogó számlálásra. Szerencsés 
egybeesés, hogy a több hétig tartó folyamatos fagy következtében a sok helyütt 
ebben az évszakban többnyire csak nagy nehézségek árán vagy egyáltalán nem 
járható mezőgazdasági vagy erdészeti dűlőutakon való közlekedés sem okozott 
problémát. 

Anyag és módszer 

A felmért terület a Kisalföld nagyobbik, Győr-Moson-Sopron megyére eső része, 
amely magában foglalja a Fertő magyarországi területét, gyakorlatilag a teljes 
Hanságot, a Tóközt, a Rábaközt és a Szigetközt, beleértve a természetközeli 
élőhelyeket és a jelentősebb bányatavakat. Felmértük a mezőgazdasági 
területeken táplálkozó csapatokat (1–2. ábra), ennek érdekében több alkalommal 
bejártuk a szóba jöhető területeket. 

A Kisalföldön első alkalommal próbálkoztunk meg a faj – a reális lehetőségek és 
a korlátozó tényezők figyelembe vételével lehetőség szerint közel teljes – telelő 
állományának felmérésével. Ebben támaszkodtunk a korábbi években a 
jelentősebb gyülekezőhelyekről szerzett tapasztalatokra és ismeretekre, ami 
sokat segített, mert a hattyúk aránylag hosszú életük során nagyrészt 
ugyanazokat a táplálkozó- és éjszakázóhelyeket használják éveken át. 

A bütykös hattyú aktuális állománynagyságának felmérése minden évszakban 
nehézséget okoz, mivel szinte bármely álló- vagy folyóvízen előfordulhat néhány 
egyed. A faj jól tűri a zavarást, igen jól képes alkalmazkodni az emberi jelenléthez, 
ez leginkább a turisták által látogatott folyó- és tópartokon tapasztalható, ahol 
télen és nyáron rendszeresen etetik őket, emellett gyakran tartózkodnak lakott 
területeken belüli vizeken is. A gyors sodrású folyószakaszokat és a gyér 
vízhozamú patakokat elkerülik, viszont – különösen az utóbbi években – olyan 
kavicsbányatavakon is megjelennek, ahol vízinövényzet híján nem is tudnak 
táplálkozni.  
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1. ábra: Repceföldön táplálkozó 
bütykös hattyúk (2017,

Tőzeggyármajor)

Fotó: KUGLER PÉTER

2. ábra: Repceföldön táplálkozó bütyköshattyú-csapat (2017, Tőzeggyármajor) 

Fotó: KUGLER PÉTER
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A vizsgálati terület leírása 

A Kisalföldön található a Kárpát-medence egyik legnagyobb tava, a Fertő, 
amelynek mintegy ötöde esik Magyarországra. A tó nádasait és öblözeteit a 
bütykös hattyú hazai terjeszkedése során az elsők között népesítette be mind a 
fészkelés, mind a telelés vonatkozásában. Az erősen elnádasodott meder belső 
részein tapasztalható pusztulási folyamatok eredményeképpen igen tagolt és 
emiatt nagyon nehezen áttekinthető vizes élőhelyként jellemezhető (PELLINGER 
et al. 2007). Az öblözetekben és a nádmentes foltokon tartózkodó hattyúk 
számlálása a jégmentes időszakokban is nehezen kivitelezhető, a fagyok beállta 
után pedig ezek a részek egyáltalán nem közelíthetők meg. Csónakkal vagy más 
vízi járművel közlekedni lehetetlen, a gyalogos bejárás pedig életveszélyes a 
sokfelé nem kellően megvastagodó jég miatt. Lényegében hasonló a helyzet a 
Szigetközben is, ahol a számos mellékág, lefűződött holtág teljes bejárása 
szárazon és vízen sem oldható meg (PELLINGER & TATAI 2015). A Szigetközben a 
Duna elterelését követően több lépcsőben megvalósult vízpótló rendszer vizet 
juttat az átmenetileg kiszáradt folyóágakba, amelyekben a duzzasztást szolgáló 
műtárgyak helyenként gyors folyású és szinte álló vízű szakaszokat 
eredményeztek. Az ágrendszer teljes hossza mintegy 130 km, a főágé 60 km. Az 
évek óta végzett téli vízimadár-számlálások során az derült ki, hogy egyesével 
vagy kisebb csapatokban a Szigetköz teljes területén jelen vannak a bütykös 
hattyúk, jelentősebb gyülekezések viszont csak az Öreg-Duna menti ágakban 
épült fenékküszöbök feletti feliszapolódó, szinte álló vizű szakaszokon vannak. 

A Kisalföldet a Duna több mellékfolyója és több nagy keresztmetszetű lecsapoló 
csatorna is átszeli, amelyeket fizikai paramétereik és vegetációjuk is alkalmassá 
tesz arra, hogy megfelelő pihenő- és táplálkozóhelyet nyújtsanak a hattyúk 
számára. E folyóvizek közül legfontosabbak a Mosoni-Duna (106 km), a Rába 
(70 km), a Kis-Rába (40 km), a Rábca (19 km), a Répce (40 km), a Marcal (22 km) 
és a Hansági-főcsatorna (36 km), de ezek mellett vannak olyan belvízlevezető 
csatornák is, amelyekben az év legalább egy részében van annyi víz, hogy rajtuk 
átmeneti jelleggel hattyúk jelenhessenek meg. 

Átlagos években a faj egyedeinek áttelelésében nagy jelentősége van a nyirkai-
hanyi és az osli-hanyi elárasztásoknak. Mindkét területen legfeljebb 1,5 m-es, de 
általában 0,5 m körüli vízmélység a jellemző, ami kedvező táplálkozási 
lehetőséget nyújt, a védett terület pedig biztosítja a madarak háborítatlanságát 
is (PELLINGER et al. 2008). Tartós fagyok esetén az itt gyülekező madarak a 
jégmentes folyószakaszokra költöznek át. Hasonló a helyzet a Tóköz természetes 
eredetű, illetve tőzegbányászat során keletkezett tavainál, amelyek jellemzően 
kevesebb bütykös hattyút vonzanak, de azok szinte egész évben jelen vannak a 
nyílt vizű tórészeken (TATAI 2015). 

Az egész Kisalföld az Ős-Duna által a földtörténeti korokban lerakott 
kavicsteraszon terül el, emiatt mindig is jellemző volt a kavicsbányászat, amely 
újra és újra fellendül a nagy forgalmú főutak és az autópályahálózat bővítésével. 
Jelenleg az M85-ös és az M86-os gyorsforgalmi utak fejlesztése következtében 
ismét gyorsan nő a működő kavicsbányák száma és kiterjedése. Bár ezek az 
anyagnyerő helyek rendszerint mélyek, partjuk meredek és gyér a növényzetük 



A bütykös hattyú (Cygnus olor) áttelelő állománya a Kisalföldön 2016/2017 telén 103 

 

 
 

Rence 2. (2017) 

(KESZEI & KOVÁCS 2006), a hattyúk egyre gyakrabban használják őket 
pihenőhelyként. A különböző méretű, zavartságú és a vegetáció szukcessziójának 
állapotát tekintve erősen különböző bányákból mintegy 200 található a vizsgálati 
területen. Ezek között vannak teljesen elzártak, de olyanok is, amelyeket sűrűn 
lakott területeken (pl. Győr, Sopron) rekreációs területként hasznosítanak, 
elsősorban horgásztóként. 

Alkalmazott módszerek 

A vizsgálati területen a bütykös hattyúk számára potenciálisan alkalmas pihenő- 
és éjszakázóhelyek száma igen nagy, és ezek eloszlása Győr-Moson-Sopron 
megye szinte teljes területét lefedi. A vízimadarak vonulása és telelése 
szempontjából kiemelkedő fontosságú – elsősorban védett vagy Natura 2000 – 
területek túlnyomó részén az elmúlt években már megkezdődött valamilyen 
monitoringvizsgálat, illetve az ismert hattyútelelőhelyeken is végeztünk már – 
nem átfogóan – számlálásokat korábban. 

2017-ben a január eleje kemény fagyokkal indult, ennek eredményeképpen két 
hét leforgása alatt a kisebb álló- és folyóvizek befagytak, illetve a nagyobbakat is 
sok helyen jég borította, így a hattyúk a hónap közepére a megmaradt 
vízfelületeken koncentrálódtak. A figyelemmel kísért helyeken leolvasott gyűrűs 
példányok megfigyeléséből az derült ki, hogy a hideg idő ellenére észrevehető 
mozgalmak nem indultak meg, mindössze a korábban erősebben szétszóródott 
madarak álltak össze nagyobb csapatokba. A számlálásokat január 13–22. között 
végeztük, a terület adottságainak megfelelően többféle módszerrel. A 
mekszikópusztai árasztások vízfelülete, a Nyirkai-Hany, az Osli-Hany, a tóközi 
és a hansági tavak befagytak, és néhány kivételtől eltekintve teljesen befagytak 
a kavicsbányatavak és a kisebb vízhozamú folyóvizek is, így ezeken nem kellett 
külön számlálást tartani. 

Annak ellenére, hogy a Fertő 100%-ig szinte soha nem fagy be, az ősszel és 
tavasszal a vízimadár-számláláshoz használt motorcsónakos bejárás ilyenkor 
nem alkalmazható. A partról nem átlátható részek (csatornák, öblözetek és belső 
tavak) megközelítése csak repülővel lehetséges. Korábban alkalmunk volt 
meggyőződni róla, hogy a lékeken tartózkodó hattyúk a kisrepülőről jól 
láthatóak, így ezt a módszert alkalmaztuk. A jégmentes folyószakaszok közül a 
dunai ágrendszer, a Rábca és a Hansági-főcsatorna bejárása a folyamatos 
monitoring útvonalán történt meg. A Rába, a Mosoni-Duna és a Marcal nagyobb 
részben befagyott, ezeken csak szúrópróbaszerűen végeztünk ellenőrzést az 
ismert jégmentes szakaszokon. 

Az utóbbi években jellemzővé vált, hogy januárban és februárban az 
éjszakázóhelyekről reggel mezőgazdasági területekre húznak ki a hattyúk kisebb-
nagyobb, jellemzően 100 pld. körüli egyedszámú csapatokban. Ezek a 
táplálkozóhelyek évről évre többnyire ugyanarra a környékre esnek, így könnyen 
megtalálhatóak. Természetesen a madarak minden évben megjelenhetnek új 
vagy általunk korábban nem ismert helyeken is, ezek felderítését is folyamatosan 
végeztük. Ehhez nagy segítséget nyújtottak a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület helyi aktivistái, akikkel internetes levelezőlistákon 
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tartottuk a kapcsolatot, és akik jónéhány gyülekező- és táplálkozóhelyet jeleztek 
felénk. Valamennyi ismert csapatot sikerült végigjárni a vizsgálati időszak tíz 
napja alatt. Ahol lehetett, a jelölt madarak gyűrűszámait is leolvastuk, ami a 
későbbiekben fontos információkat szolgáltat majd a telelő madarak 
helyhűségéről. 

 
3. ábra: Repceföldön táplálkozó színes gyűrűs bütykös hattyú 

Fotó: PELLINGER ATTILA 

Eredmények és megvitatásuk 

Számlálásaink alkalmával 19 elkülöníthető telelőhelyen összesen 1546 pld.-t 
találtunk (1. táblázat), ami ismereteink szerint jól közelítheti a valós telelő 
állományt. A telelőhelyek elnevezése a nappali tartózkodási helyre vonatkozik, 
mivel a napközben „életvitelszerűen” mezőgazdasági területen (repceföldeken) 
tartózkodó bütykös hattyúk (3. ábra) éjszakázni kivétel nélkül behúznak a 
legközelebbi nyílt vizű élőhelyre. Az ilyen módon telelő hattyúk az ismert 
állomány 81,2%-át teszik ki, ami azt jelenti, hogy ez az első alkalommal 2009-ben 
megfigyelt áttelelési stratégia napjainkra általánosan jellemzővé vált a 
Kisalföldön. Mindössze 290 olyan példányt találtunk, amelyek a megszokott 
módon, folyamatosan vizes élőhelyen töltötték a nappalokat. Ha térképen 
ábrázoljuk a telelő csapatokat (4. ábra), akkor jól látható, hogy azok a Kisalföld 
északi, mélyebb fekvésű területeire koncentrálódnak, ahol sokkal kiterjedtebb 
vízfelületeket vannak, amelyek az éjszakázást biztosítják. Több év tapasztalatai 
azonban arra utalnak, hogy egyre gyakoribbá válik a bányatavak 
éjszakázóhelyként való használata, ami előrevetíti, hogy a telelőállomány 



A bütykös hattyú (Cygnus olor) áttelelő állománya a Kisalföldön 2016/2017 telén 105 

 

 
 

Rence 2. (2017) 

esetleges további növekedése esetén a délebbre fekvő területeken is újabb 
éjszakázó- és táplálkozóhelyek alakulnak ki a jövőben. 

1. táblázat:  A bütykös hattyú (Cygnus olor) kisalföldi telelőállományának nagysága a 
vizsgálat időszakában 

Ssz. Hely pld. 

1. Tőzeggyármajor szántóföld 197 

2. Hegykő szántóföld 15 

3. Hanságliget szántóföld 231 

4. Vámosszabadi szántóföld 160 

5. Dunaszentpál szántóföld 109 

6. Dunasziget szántóföld 152 

7. Halászi szántóföld 87 

8. Bezenye szántóföld 144 

9. Dunakiliti szántóföld 63 

10. Kimle szántóföld 37 

11. Rábapatona szántóföld 7 

12. Rajka szántóföld 102 

13. Börcs szántóföld 52 

14. Szigetköz ágrendszer, monitoring útvonal 136 

15. Hansági-főcsatorna a Fertő és Tárnokréti között 104 

16. Rábca  7 

17. Győr Mosoni-Duna 8 

18. Mosonmagyaróvár Mosoni-Duna 9 

19. Fertő magyarországi rész 26 

Összesen: 1546 

 

A korábban ritka, szórványos előfordulású bütykös hattyú hazai előfordulásai az 
1970-es évek elejétől – minden tekintetben – látványosan gyakoribbá váltak. Az 
1980-as években már beszélhetünk magyarországi „állományról”, ebből az 
időszakból 1983-ból vannak megbízhatónak tekinthető adatok a telelők 
mennyiségéről: HORVÁTH & KÁRPÁTI (1988) szerint januárban 171 pld.-t 
számláltak. 1997-ben MOLNÁR (1997) már 1000 pld.-t meghaladóra becsülte a 
hazai telelőket, ekkor ennek mintegy 10%-ára volt tehető a fertői telelőállomány. 
ALBERT (2003) már 1000–1200 pld.-ra becsli a magyarországi telelőket szórványos 
telelési adatok alapján, de ebben a tanulmányban egyáltalán nem jelennek meg 
fertői és hansági adatok. Saját, az elmúlt 25 évben szerzett tapasztalataink 
alapján nagyon valószínű, hogy ezek a számok többé-kevésbe, de valószínűleg 
jelentősen alulbecsülték a ténylegesen telelők számát. Ezt megerősíti, hogy az 
általunk vizsgált területek közül több nem vagy csak részlegesen szerepel a 
becsléseket megalapozó számlálások között. Ilyen például a Fertő, a Hansági-
főcsatorna és a Szigetköz. Repülőgépről végzett alkalmi megfigyelésekből tudjuk, 
hogy a Fertőn ősztől tavaszig a jégmentes időszakokban egyesével, párban vagy 
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kisebb csapatokban az erősen tagolt nádasban akár több száz pld. is lehet, a 
Hansági-főcsatorna hosszában közepesen erős fagyok mellett (amikor az 
állóvizek nagy része lefagy) elszórtan, de összességében szintén akár százas 
nagyságrendben telelhetnek bütykös hattyúk.  

 

 
4. ábra: A telelő bütyköshattyú-csapatok tartózkodási helyei a Kisalföld északi részén 2017 

januárjában (a számok az 1. táblázat sorszámaira utalnak) 

A Szigetközben a Dunán, a Duna mellékágrendszerében és a Mosoni-Dunán 
ugyanez a helyzet, és tudjuk, hogy roppant kiterjedésük miatt átfogó felmérés 
korábban soha nem készült ezeken az élőhelyeken. Ilyen, megbízhatónak 
tekinthető számlálás megvalósításának nehézségeivel magunk is szembesültünk 
az elmúlt évek során, jelen vizsgálatunk eredményei is az időjárás – e tekintetben 
– szerencsés alakulásának, illetve a hosszú évek során gyűjtött előzetes 
tapasztalatok tervszerű felhasználásának tudhatóak be. Az általunk sikeresen 
alkalmazott felmérési módszerekről el kell mondanunk, hogy ezek megvalósítása 
nem volt előre eltervezett, eredményeinket egyrészt a ritkán bekövetkező 
időjárási helyzetnek, a mostanra összegyűjtött előzetes adatoknak, a világháló 
nyújtotta igen gyors információcsere lehetőségének és a Fertő–Hanság Nemzeti 
Park nyújtotta logisztikai háttérnek köszönhetjük, illetve annak, hogy mindezt 
egyszerre tudtuk alkalmazni felismerve a ritkán adódó lehetőséget. A gyűrűs 
madarak ismételt megfigyeléseiből arra következtetünk, hogy a tél folyamán 
heteken át ragaszkodtak a hattyúk a használt élőhelyekhez, nem volt vagy csak 
kis mértékű lehetett az egyes egyedek helyváltoztatása, miután a stabilan –10 ºC 
alatti hőmérséklet miatt minden olyan vízfelület befagyott, amelynél az áramlás 
vagy más tényező azt nem akadályozta meg. A megelőző két hétben valószínűleg 
dinamikusabban változott a hattyúk eloszlása. 
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A korábbi évekből a Kisalföldről egyedül a Fertőről és a Nyirkai-Hanyból vannak 
hosszabb adatsorok, amelyek esetlegesen alkalmasak lennének összehasonlításra 
vagy következtetések levonására a trendeket illetően. Mekszikópusztán a sziki 
élőhely-rekonstrukció elárasztásain 1999-től napjainkig (kivéve a 2009–2012 
közötti időszakot) vannak heti rendszerességgel gyűjtött számlálási adatok. 
Ebben az időszakban telelő bütykös hattyúk gyakorlatilag nem voltak a területen, 
számottevő mennyiségben (max. 111 pld.) nyáron, jellemzően júniusban 
fordultak elő. A Fertő öblözeteiben MOGYORÓSI (2006) 1998-tól végez havi 
rendszerességű vízimadár-számlálásokat, azonban a tó jegesedése miatt éppen a 
számunkra érdekes téli hónapokban szünetel a számlálás a korábban már 
ismertetett problémák miatt. A 2001-ben elárasztott Nyirkai-Hanyban a helyi 
fészkelőállományon felül jellemzően a nyár második felében jelenik meg nagyobb 
mennyiségben a bütykös hattyú, átlagosan 40–60 pld. figyelhető meg ebben az 
időszakban, a nyári maximum létszám 111 pld. volt 2012 augusztusában. A 
fagymentes téli időszakokban nagyon változó mennyiségben van jelen a faj, néha 
heteken keresztül csak néhány pld. van a területen, jelentősebb mennyiségű 
telelőállomány csak egyes években jelenik meg (2015 februárjában folyamatosan 
80–88 pld., 2013 februárjában max. 105 pld.). A 2013 elején elárasztott Osli-
Hanyban eddig minden télen többszázas létszámú telelőállomány alakult ki, 
2013–2014-ben 222 pld.-os, 2014–2015-ben 302 pld.-os, 2015–2016-ban 318 pld.-
os maximummal. Érdekes módon az állomány létszáma 2015-ben és 2016-ban is 
májusban tetőzött 380, illetve 426 pld.-nyal. 
 

 
5. ábra: Repceföldön táplálkozó énekeshattyú-pár (2017. január 22., Kimle) 

Fotó: HADARICS TIBOR 



108 Kutatások a Fertő–Hanság Nemzeti Parkban I. 

 

Rence 2. (2017) 

A szigetközi vízimadár-számlálásaink eredményei (PELLINGER & TATAI 2015) már 
utaltak rá, hogy a korábban ismert nagyobb gyülekezőhelyekről származó 
mennyiségi becslések bizonytalanok, mert az áttelelő hattyúk jelentős hányada 
eloszlik az óriási területen, amelynek bejárása több mint 100 km-nyi terepi 
körülmények közötti autózást és egy teljes napi munkát igényel. 

Vizsgálatunk során nemcsak bütykös hattyúkat számláltunk, több helyen 
tapasztaltuk énekes hattyúk (Cygnus cygnus) áttelelését is (4. kép). Ezzel a fajjal 
több mint két évtizedes felméréseink során csak ritkán és alkalomszerűen 
találkoztunk, azonban figyelemre méltónak tartjuk, hogy a 2016–2017-es telelési 
időszakban három helyen is észleltük áttelelését. Két ad. pld. kitelelt a 
hanságligeti bütyköshattyú-csapattal (2016. december 10. – 2017. február 9.), és 
ugyancsak két ad. egyed (egyikük német gyűrűs) telelt Kimle térségében is (2017. 
január 21. – február 11.), valamint egy családot (2 ad. + 7 juv.) láttunk két 
alkalommal (2016. december 16. és 2017. február 20.) Dunasziget környékén. 2017. 
február 14-én a Duna szőgyei szakaszán figyeltünk meg két ad. pld.-t (lehetséges, 
hogy azonosak a hanságligeti madarakkal), melyeket március 22-ig még többször 
láttak a szlovákiai Csicsó (Čičov) melletti halastavakon. Egyedi megfigyeléseket 
leszámítva az énekes hattyú telelését eddig csupán egyszer tapasztaltunk, 
mégpedig 2012-ben, amikor február 18. és március 4. között Öttevény határában 
telelt egy csapat (max. 35 pld.), ami a faj legnagyobb létszámú hazai megjelenése 
volt. Összehasonlító adatsor hiányában ma még nem tudjuk értelmezni az énekes 
hattyúnak e megjelenéseit, figyelembe véve azonban, hogy a faj kis számban, de 
ma már rendszeres fészkelőnek számít Magyarországon, ezek a megfigyelések 
esetleg előre jelezhetik későbbi fészkelését a Kisalföldön. 

Összefoglalás 

A Magyarországon terjeszkedő, növekvő állománnyal áttelelő bütykös hattyúk 
(Cygnus olor) számlálását végeztük el a Kisalföld hazai részén 2017. január 13–
22. között. A nagy kiterjedésű és nehezen áttekinthető vizsgálati területen ilyen 
átfogó felmérés korábban nem volt, most a hómentes erős fagyok következtében 
lecsökkent nyílt vízfelületek miatti állománykoncentráció nyújtott ritkán előálló 
kedvező lehetőséget a telelőállomány számbavételére. A terepi munka során 
ellenőriztünk minden ismert vizes élőhelyet és olyan telelőhelyet, ahol a hattyúk 
napközben mezőgazdasági területeken (repceföldeken) táplálkoznak és csak 
éjszakára húznak be valamely közeli nyílt vízfelületre. A Fertőn más lehetőség 
híján repülőgépről számláltuk a lékeken úszkáló madarakat. Számlálásaink 
alkalmával 19 elkülöníthető telelőhelyen összesen 1546 pld.-t találtunk, ezek 
81,2%-át szántóföldi környezetben. Ez a telelési mód terjedőben van, és olyan 
helyeken is tapasztalható, ahol az éjszakázásra csak – akár működő – 
kavicsbányatavak állnak a közelben rendelkezésre. A gyűrűs madarak 
megfigyelései szerint jelentősebb elmozdulás vagy állománycsere ezen 
időszakban nem volt. Több helyen is csatlakoztak énekes hattyúk (Cygnus 
cygnus) a bütykös hattyúk csapataihoz, ami nem megszokott, és esetleg későbbi 
fészkelési kísérleteket jelezhet előre. 
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