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Az aktív repülés alapvető fiziológiai követelményei miatt a madarakat fokozottan érintik az 

olyan jelentős fizikai rendellenességek, amelyek befolyásolják ezt az energiaigényes 

folyamatot. A fajok többsége nem tud felesleges, azaz a szükségleteket meghaladó, táplálék- és 

energiatartalékot magával vinni, mivel a hatékony repülés érdekében a testtömeget minimálisra 

kell csökkenteni (Ellington 1991). A túlsúly negatívan befolyásolhatja a madarak 

mozgékonyságát, így például megnövelheti a ragadozók általi elhullás kockázatát is (Witter et 

al. 1994, Gentle & Gosler 2001). Hasonlóképpen, a csökkent testtömeg egy másik 

mechanizmus, nevezetesen az éhezés veszélyével csökkentheti a madarak túlélését (Houston & 

McNamara 1993). A két kockázati tényező közötti csereviszony a legtöbb madárfajnál olyan 

testtömeg-dinamikát eredményez, amely különösen érzékeny minden olyan fizikai 

rendellenességre, amely negatívan befolyásolja a madarak egészségi (testi) állapotát (Brown 

1996). 

Hagyományosan, az egészségi állapot értékelésének egyik módja madaraknál az 

egységnyi testhosszra jutó testtömeg kiszámítása (Rising & Somers 1989). Ez egy olyan 

származtatott mérőszám, amely a szomatikus tartalékokat a madár teljes testméretéhez 

viszonyítva számszerűsíti. Bár a vadon élő madaraknál is előfordulnak nagyobb testi 

rendellenességek (Sutton 1973, Durell et al. 1996), ezek ritkán megfigyelhetőek, mert általában 

a madarak állapota gyorsan romlik a táplálkozási képességek romlása következtében (Sharp & 

Neill 1979, Murza et al. 2000). Az egészségi állapot hirtelen csökkenése elkerülhetetlenül a 

madarak pusztulását eredményezi, néha inkább a ragadozókkal szembeni fokozott érzékenység 

(Temple 1987), mintsem a kizárólagos éhezés miatt. 

A madarak egészségi állapota drámaian csökken a táplálkozásért felelős szervek 

(például a csőr, a nyelv, a garat) rendellenességei következtében (Clayton et al. 1999, Van 

Hemert et al. 2012). Figyelembe véve az ilyen rendellenességeket mutató vadon élő madarak 

ritkaságát, meglepő volt, amikor az Atlanti-óceán déli részén fekvő Ascension-szigeten több 

füstös csért (Onychoprion fuscatus) (Reynolds et al. 2009) és egy álarcos szulát (Sula 

dactylatra) (Hughes et al. 2013) figyeltek meg egy feltűnő elváltozással. A madarak nyelve 

alatt egy nyílás, úgynevezett szájtájéki sipoly (nemzetközi szakirodalomban: oral fistulas) volt 

látható. Ez a madarak szájüregének és az alsó csőrkávának olyan rendellenessége, ahol egy 

nyílás alakul ki (1. ábra) és az állapot előrehaladtával a madár nyelve átnyúlik ezen a sipolyon 

és végül tartósan a szájüregen kívül marad, kiszárad és elhal. Ezt az elváltozást vadon élő 

madaraknál 1992-ben figyelték meg először az új-zélandi Kapiti-szigeten honos öves 

maorimadárnál (Notiomystis cincta) (Castro & Taylor 2001). 

Annak ellenére, hogy a szájtájéki sipollyal járó állapotváltozások a maorimadaraknál jól 

dokumentáltak (Low et al. 2007), a betegség kialakulásának okai továbbra is tisztázatlanok. A 

fenti leírásokon kívül eddig csak kevés fajnál számoltak be erről az állapotról: korallsirály 

(Larus audouinii) (Greño et al. 2017), prérisirály (Larus pipixcan) (Rintoul & Reynolds 2019), 

fakó keselyű (Gyps fulvus) (Camiña & Guerrero 2013), tajgasárszalonka (Gallinago megala) 

(Melville et al. 2019). 

 



 
 

1. ábra Egészséges és szájtájéki sipollyal rendelkező csóka (Corvus monedula). Jól látható a 

jobb oldali példányon, hogy az alsó csőrkáván keletkező nyíláson keresztül az állat nyelve 

szabadon áll és a kiszáradás/elhalás egyértelmű jelei mutatkoznak rajta. Fotó: Carl Bovis 

 

Mivel csak korlátozott ismeretünk van erről a rendellenességről, ezért 2016 májusában 

Jim Reynolds elindította azt a citizen science kutatási programot, amelynek keretében az 

ismertetett elváltozásban szenvedő madarak globális megfigyeléséhez lehet csatlakozni. A 

program célja a szájtájéki sipolyok időbeli, térbeli, filogenetikai és táplálkozási niche-k szerinti 

előfordulásának dokumentálása. A felmérés révén olyan kérdésekre keressük a választ, hogy ez 

az elváltozás (esetleg más rendellenességekre is kiterjesztve) milyen régóta érinti a madarakat; 

mely földrajzi területeken jelentkezik a legsúlyosabban; mely rendszertani egységekre, fajokra 

jellemző leginkább; és a fajok filogenetikai kapcsolatait figyelembe véve, vannak-e olyan 

csoportok, amelyeknél gyakoribb ez a rendellenesség. A kérdések megválaszolására gyűjtendő 

adatokból lehetőség nyílna megbecsülni, hogy mely fajoknál várható a rendellenesség 

kialakulása a jövőben. Ezáltal a terepi megfigyelések során az elváltozások gyors észlelésére 

lehetne összpontosítani, ami az erőforrások jobb elosztását tenné lehetővé, ha ismerjük például, 

hogy a madarak mely életszakaszában alakul ki nagyobb valószínűséggel ez a rendellenesség 

és milyen krónikus hatásai vannak. Ezek az ismeretek nagyban hozzájárulnának az esetleges 

megelőzési intézkedések kidolgozásához is.  

Különösen fontos, hogy növeljük a rendellenességgel megfigyelt fajok és az esetek 

számát, mert a program későbbi szakaszában statisztikai elemzéseket tervezünk, amikor csak 

lehetséges filogenetikai összehasonlító módszerek felhasználásával, hogy a szájtájéki sipolyok 

megjelenését és a vele összefüggő tényezőket előre jelezhessük a madárvilágban. 

További részletek a kutatási programról a következő weboldalon érhetőek el: 

https://www.birmingham.ac.uk/research/activity/ornithology/0ral-fistula-project.aspx. A 

felületen megtalálható az adatközlésre szolgáló űrlap, amelyet letölthetnek a résztvevők. A 

szájtájéki sipoly megfigyelése esetén a programvezető e-mail címére 

(J.Reynolds.2@bham.ac.uk) kell visszaküldeni a kitöltött dokumentumot. Amennyiben 

lehetséges, a megfigyelést dokumentálandó, nagy felbontású fotókat is mellékeljenek a 

bejelentés során. A fotók szerzői joga természetesen a készítőket illeti. Ha a megfigyelő 



bizonytalan abban, hogy valóban az érdeklődésünk középpontjában álló rendellenességet 

észlelte, ugyanezen az e-mail címen, a fotók elküldésével egyeztethet a programvezetővel. 

Megerősítés esetén a kitöltött űrlap beküldése fontos az egységes adatrögzítés céljából. 

Függetlenül attól, hogy a madarakat kedvelő madármegfigyelők, természetjárók, 

fotósok vagy hivatásos ornitológusok és/vagy gyűrűzők, bárki csatlakozhat a programhoz, 

hiszen minden adat nagy jelentőséggel bír és segít elérni azt a célt, hogy a világ madárvilágát, 

különös tekintettel a szájtájéki sipoly megfigyelésekre, jobban megismerhessük. Eddig 188 új 

megfigyelés került az adatbázisba, 82 különböző fajról. A leggyakrabban sirályféléknél 

(Laridae), gémféléknél (Ardeidae) és réceféléknél (Anatidae) jelentették megfigyeléseket. 

Ugyanakkor Közép- és Kelet-Európából csupán egyetlen adatpontunk van, egy litvániai 

rétisasról (Haliaeetus albicilla). Ezért felhívjuk az olvasók figyelmét erre a jelenségre és arra 

buzdítjuk őket, hogy küldjék be megfigyeléseiket. Ezt megkönnyítendő az adatközlési űrlap 

magyar fordítással is elérhető a Madárgyűrűzési Központ honlapján 

(https://www.mme.hu/madargyuruzes_es_madarvonulas-kutatas) vagy az alábbi QR-kód 

beolvasásával. Kérdésekkel és adatközléssel a hazai kapcsolattartóhoz is fordulhatnak a 

résztvevők: Nagy Jenő, jenonagy.off@gmail.com 

 

 

 
 

QR-kód a magyar fordítással elérhető űrlap letöltéséhez. 
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