A JELADÓK BEGYŰJTÉSE

A jeladók
A Bea nevet viselő madár (fémgyűrű kódja: PH09337, PVC gyűrű kódja: 51XW, jeladó típusa:
ECOTONE SAKER-H LF GRIFFON, kódja: 48500696089) jeladója október 11-én elhallgatott, és
2016. májusáig sem kapcsolt be ismét.
A Jenő nevű fekete gólya (ornitológiai gyűrű kódja: PH09347, PVC gyűrű kódja: 520W, jeladó
típusa: ECOTONE SAKER-H LF GRIFFON, kódja: 48500705022) jeladója 2015. októbertől 2016.
februárig tartó adásszünetet követően ismét működésbe lépett, és továbbra is az utolsó
ismert koordinátákat közvetítette.

Az expedíció
2016. május elején Törökországban rendezték meg az Eurázsiai Ornitológiai Kongresszust,
Canakkale városában. Mivel a kongresszuson részt vettünk, célszerűnek látszott ezzel
összekötve a jeladók keresésére expedícióra indulnunk. Ehhez 4 napra és 2200 km kitérőre
volt szükségünk (1. ábra).
Az expedíció első két napját Jenő pozíciójának megközelítésével töltöttük. A második napon
az esti órákban érkeztünk meg a térségbe, így csak a harmadik nap reggelén volt alkalmunk a
terepen megkeresni a helyet.
Jenő teteme és jeladója az utolsó időszak átlag-koordinátájában, az áramütést okozó oszlop
alatt volt megtalálható. A jeladón sérülés nem látszik, az továbbra is működőképes. A madár
gyűrűit nem találtuk meg.
A téli időszakban történt leállást a kevés napfény és a területen valószínű hóborítás
okozhatta.

1.

ábra: Jenő (narancs) és Bea (kék), valamint a megtalálásukra végrehajtott expedíció (piros)
útvonala

2. ábra: a Jenő pusztulását okozó elektromos távvezeték-oszlop
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3. ábra: a tetem és a jeladó helye az oszlop alatt

4. árba: Jenő maradványainak egy része
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A nap hátralévő része a Jenő és Bea elvesztésének helye közötti 800 km utazással telt.
A negyedik nap reggelén elindultunk terepre Bea utolsó ismert koordinátája felé.
A helyszínt megközelítve és a falu melletti dombot megpillantva egyre valószínűbbnek láttuk,
hogy Bea is áramütést szenvedhetett, ugyanis a dombon az erdőből elektromos oszlopok
emelkednek ki, ami a műholdfölvételen nem látszott (5. ábra). Sajnos a vonuló madarak
ezeket könnyen száraz fákkal téveszthetik össze, és ha rászállnak az oszlopra, nagy
valószínűséggel a vesztüket jelenti.
Miután a viszonylag nehéz terepen, a meredek hegyoldalban a tölgyerdőben a pontos
koordináták által kijelölt helyet megközelítettük, és mintegy kétórás keresés után előbb
fekete gólya-tollakra, majd a jeladóra is ráakadtunk a vastag avarban, beigazolódott, hogy
Beával is ez történt.
A jeladón külsérelmi nyomok nem voltak, és amint a napfényre vittük, feltöltődött és
működésbe lépett. A madár gyűrűit ez esetben sem találtuk meg.
Bea jeladójának leállását a fölötte lévő vastag avar és sűrű lombkorona okozhatta.
,

5. ábra: Elektromos oszlop az erdőben, Bea eltűnésének helyén
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6. ábra: a Bea utolsó ismert pozíciójától 12 m-re található elektromos távvezeték-oszlop

7. ábra: Bea tollai az oszlop közelében
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8. ábra: a jeladó megtalálásának helye

Baja, 2016. május 31.
Dr.Tamás Enikő Anna
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