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The Mute Swan reappeared again in Hungary in the 1970s, after its disappearance at the end of the 19 th centu-
ry. Since then, it is has been spreading continuously. At first they populated the suitable waters of the
Transdanubian region (Dunántúl), later they gradually spread towards the region between the Danube and Tisza
rivers (Duna-Tisza köze). In the past few years, breeding pairs have already been seen in the region east of the
Tisza river (Tiszántúl). The number of the breeding population was between 258-285 pairs in 2003. Their main
breeding sites in the Transdanubian region are the Lake Balaton and Kis-Balaton, but they are also found on
angling and fishing lakes, gravel-mine lakes, lakes with reclamation dams, and reservoirs. In the region
between Danube and Tisza rivers, they also occurred on several new types of habitats (pits, saline lakes, along-
side slower rivers and river bays) in growing numbers. This species appeared again east of river Tisza in the
past few years, where they were also breeding on various standing waters (angling and fishing lakes, shallow
swampy areas, and the Lake Tisza water reservoir). The breeding population declined in 2003. The possible
causes of this decline could have been the unusually severe winter of 2002-2003 and the drought of 2003, which
has led to the disappearance of some previous breeding habitats. The number of the breeding population was
between 293-339 pairs in 2004. Their main breeding sites were also in the Transdanubian region. The possible
causes of the growing number of the breeding pairs in 2004 were the that winter was not too severe during the
winter season, and several wetlands swere occupied again. The two biggest lakes of Hungary, Lake Balaton,
and Lake Velence, were previously the main moulting sites of the Mute Swans. In this period of the year in both
2003, and 2004, 600 individuals were present at Lake Balaton, and in 2003, 50 individuals were found at Lake
Velence. In 2004, hardly had been moulting swans at Lake Velence. In spite of the more or less long-term con-
tinuous growing of the breeding population, this growth could not be seen in the number of the moult ing indi-
viduals at Lake Balaton and at Lake Velence. In the recent years, some new moulting sites were discovered in
southern Hungary, and nearby the Hungarian border in Croatia and Vojvodina (Serbia), with might indicate that
the swans established moulting sites closer to the new breeding and wintering sites. During the winter, the Mute
swans primarily occurred alongside the river Danube. The size of the national total Hungarian wintering pop-
ulation was over 1000 individuals in 2002-2003 and was slightly under 1000 in 2003-2004.

A bütykös hattyú az 1970-es években fészkelt újra Magyarországon a XIX. század végi eltűnése után, azóta
hazánkban folyamatosan terjeszkedik. Először a Dunántúl számára megfelelő vízfelületeit foglalta el,  majd a
Duna-Tisza közén kezdett terjeszkedni. Az utóbbi években költőpárok jelentek meg a Tiszántúlon is. 2003-ban
a fészkelő párok száma 258-285 között volt. Fő költőterületük a Dunántúlon, elsősorban a Balatonon és a Kis-
Balatonon helyezkedett el, de a térség kisebb-nagyobb halastavain, horgásztavain, bányatavain, és víztározóin
is megjelentek. A Duna-Tisza közén más típusú élőhelyeken, többek között a Ráckevei-Dunaág egyes sza-
kaszain, illetve szikes tavakon, csatornákon és kubikgödrökben is fészkeltek. A Tiszántúlon fészkelő madarak
a Tisza-tavon, halastavi környezetben és horgásztavakon, valamint mocsaras területeken költöttek. A 2003-ban
bekövetkezett állománycsökkenés feltehetően a 2002/2003-as tél rendkívül hideg időjárásával, valamint a
szárazság okozta időszakos élőhelyvesztéssel magyarázható. 2004-ben az országos fészkelőállomány 293-339
pár között volt. A főbb költőhelyek ez évben is a Dunántúlon helyezkedtek el. Az állománynövekedés a
megelőző tél nem túl hideg időjárásával és a vizes élőhelyek rehabilitálódásával magyarázható. A Velencei-tó
és a Balaton voltak hazánkban a bütykös hattyú kizárólagos vedlőhelyei. 2003-ban és 2004-ben 600 pld. vedlett
a Balatonon, míg 2003-ban 50 pld. végezte vedlését a Velencei-tavon. 2004-ben itt alig volt vedlő madár. Az
utóbbi évek fészkelőállomány növekedésével párhuzamosan ezen két helyen a vedlő madarak száma nem
emelkedett, ez azzal magyarázható, hogy az új fészkelő- és telelőhelyekhez közelebb is kialakultak vedlőhelyek

ORNIS HUNGARICA 15-16: 1 (2008) 71



72 ORNIS HUNGARICA 15-16 (2008)

Dél-Magyarország, valamint déli határainkhoz közel, Horvátországban és Vajdaságban. A 2002/2003-as és
2003/2004-es tél folyamán a faj legtöbb példánya a Duna mentén telelt. A 2002/2003-as télen hazánkban a faj
telelőállománya meghaladta az 1000 pld.-t, míg a rá következő télen, a melegebb időjárás miatt 1000 pld. alatt
maradt.
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