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E L Ő S Z Ó

A Magyar Madártani Egyesületnek 1982-ben, a Sopronban megtartott I. Tudományos Ülé
sének idején 8 000 tagja volt. Négy esztendővel később — amikor elhatároztuk következő Ülésünk 
megtartását — a tagság létszáma már több, mint 13 000 főre duzzadt. A II. Tudományos Ülés meg
tartásának igénye szinte természetszerűen fakadt a soproni lelkesedésből, melyet a jól sikerült 
kezdet szült. A taglétszám növekedése nemcsak egyszerű számbeli előretörést jelentett, hanem 
mint az a II. Tudományos Ülés előadásainak számából és színvonalából kiderült — egyfajta minő
ségi fejlődést is Egyesületünk és a magyar madártan történetében. Négy év alatt a „nagy öregek” 
mellé oly sok és jól képzett fiatal ornitológus nőtt föl, amely mindenképpen biztató a jövőre 
nézve.

De most lássuk a II. Tudományos Ülés krónikáját. Az 1986. április 11-12-13-án megtartott 
konferencia színhelye Szegeden az Oktatási és Továbbképzési Központ (OTK) volt, szállásul a 
Vedres István Építőipari és az Ady Endre Középiskolai Kollégiumok szobái szolgáltak. E helyen 
mondunk hálás köszönetét ezen intézmények és Szeged Megyei Városi Tanács Művelődési Osztá
lya vezetőinek, hogy találkozónk lebonyolítását rendkívül előnyös feltételekkel nagyban előse
gítették.

A megnyitó ülésre április 11-én 14 órakor került sor az OTK nagy előadótermében. A MME 
elnökének, Dr.Jánossy Dénesnek üdvözlő szavai után az Ülést Szabó G. László, a Csongrád Me
gyei Tanács elnökhelyettese nyitotta meg Megnyitó előadásként elhangzott Dr.Sterbetz István: 
A madártani kutatások mérföldkövei a Dél-Alföldön, és Prof.Peter Berthold (NSZK): A Sylvia 
nemzetség, mint a vonulási vizsgálatok modellje című előadása. Ezután két szekcióban 16 elő
adás hangzott el. Este a Vedres Kollégium társalgójában mozgófilmek és színes diaképek vetítése 
zajlott „A madár és környezete” címmel (részleteket lásd hátul).

Április 12-én a két szekció (33 előadás) mellett egy angol nyelvű szekció is működött (14 
előadás), melynek célja a magyar előadók és a külföldiek közötti kölcsönös tapasztalatcsere volt. 
Az ülés ideje alatt az OTK földszinti folyosóján Hencz Alajos, Balázs László és Molnár Gyula szí
nes természetfotóiból kiállítás nyílt. Este 20 órától a November 7. Művelődési Otthonban igen 
jól sikerült záróestre került sor az ebben az időben itt megrendezett III. Ujszegedi Környezet- és 
Természetvédelmi Napok kiállítási tárgyai közt. A Művelődési Otthon vendégszeretetére hálásan 
emlékezünk vissza.

Április 13-án délelőtt buszkiránduláson vettünk részt Szeged -  Fertő — Sándorfalvi-rét -  
Fehértó — Makra-szék -  Tóalj — Nagy-szék útvonalon. Mindenkinek maradandó élményt nyúj
tott a szikesek tavaszi madárvilágának megfigyelése. Eredeti környezetében láttuk a gólyatöcsöt, 
a gulipánt és a széki lilét, de nagy élményt jelentett a lócsérek, a kontyos réce, fütyülő réce, a 
szürke cankó, törpe partfutó megfigyelése is.

Az ülésen hivatalosan 182 fő vett részt, de a Szegedi és az Ujszegedi Helyi Csoportok, va
lamint a rövid időre ide látogató más Helyi Csoportok tagjaival a résztvevők száma mintegy 250 
főre tehető.
A résztvevők névsora:

Andrési Pál
Andrikovics Sándor
Ács Attila
Bakacsi Gábor
Balázs Tibor
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Dr. Kasza Ferenc Tajti László
Kállay György Tokody Béla
Dr. Kárpáti László Tóth Erika
Dr. Kiss Ernő Tóth Imre
Koncz András Tóth János
Konyhás Sándor Tóth László (Budapest) 

Tóth László (Szarvas) 
Tóth Rudolf

Külföldi résztvevők: Tóth Sándor 
Tömösváry Tibor

Prof.Peter Berthold (NSZK) Dr. Török János
Prof. Gerhard Zink (NSZK) Träger János
Prof.Stephan Aumüller (Ausztria) Újhelyi Péter
Dr.Gerald Dick (Ausztria) Urbán Sándor
Dr.Rosemarie Gudenus (Ausztria) Vanicsek László
Hans Peter Kollar (Ausztria) Varga Zsolt
Dr Marianne Setter (Ausztria) Vaski László
Dr.Rudolf Triebl (Ausztria) VassM. Angéla
Dr. Sergio Scebba (Olaszország) Vértes Imréné
Dr.Mike Ounsted (Anglia) Waliczky Zoltán
Dr Markku Kuitunen (Finnország) Zágon András
Dr.Juha Tiainen (Finnország) Závoczky Szabolcs
Soti Josip (Jugoszlávia) Zörényi János
Pelle István (Jugoszlávia) Zsígrai Árpád
doc.Dr.Mikuska József (Jugoszlávia) Zsigrai György
Lakatos Jovan (Jugoszlávia) Zsin Géza
Kanyó Béla (Jugoszlávia)
Gergely József (Jugoszlávia)
Dr Thomas Wesolowski (Lengyelország)
Dr. Karel Stasmy (Csehszlovákia)
Marczy Gyula (Csehszlovákia)
Tirinda Sándor (Csehszlovákia)
Libus András (Románia)

A szekció-üléseken elnököltek: dr.Gallé László, dr.Sterbetz István, dr.Legány András, dr. 
Kárpáti László, dr.Sasvári Lajos, Prof.Jánossy Dénes, Prof.Peter Berthold, Prof.Gerhard Zink.

Az üléseken elhangzott 60 előadás színvonala magas volt, és felölelte az ökológia, a fész- 
kelésbiológia, a táplálkozásvizsgálatok, a telelés és vonulás, az etológia, a vedlés, a paleontológia, 
a káros környezeti hatások, a madárvédelem és madármentés területeit. Ez utóbbiak megjelenése 
az előadások között — bár tudományos voltuk vitatott — mégis érdekes, hiszen jelzik azt, hogy 
civilizációnk élővilágot károsító hatásai már oly mérvűek, hogy külön a madáregyedek mentésére
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specializálódott szakembereknek kell ezzel a problémával foglalkozniuk. Különösen örvendetes, 
hogy nagy számú és színvonalas ökológiai tárgyú előadást hallhattunk. E dinamikusan fejlődő tu
dományág további művelése és fejlődése biztosíthatja, hogy a magyar madártan újra Európa élvo
nalához tartozzon.

Végül álljon itt a 37. sz. Ujszegedi Helyi Csoportból azoknak a lelkes tagoknak a névsora, 
akik a II. Tudományos Ülés technikai lebonyolításában fáradtságot nem ismerve működtek köz
re: Bogdán István, Bozó Csaba, Domoki Ferenc, Gubányi Eszter, Hajas Gábor, Nagy Tamás, Réti 
Szabó Gábor, Sándor Katalin, Széli Antal, Tokody Béla, Tóth Erika, Tóth Sándor és Vass M. An
géla.

S befejezésül egy gondolat: minthogy tudományos madártan nélkül nincs megfelelő madár- 
védelem, azzal a kívánsággal bocsátjuk útjára ezt a kötetet, hogy az elkövetkezendő konferenciák 
még jobban szolgálják majd madaraink védelmét.

Dr.Molnár Gyula 
az Ujszegedi Helyi Csoport 

alelnöke
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A MADÁRTANI KUTATÁS MÉRFÖLDKÖVEI A DÉL-ALFÖLDÖN 

Ornithological research in South Hungary

STERBETZ ISTVÁN

Abstract

The paper is a brief review of the ornithological research carried out in an important zoo- 
geographical region called South Hungarian Great Plain. The earliest date is 1432 when Bert- 
randon de la Broquiere gave a summarization of his experiences on the birds of Szeged Region. 
From 1684 to 1699 L.B.Marsigli carried out relevant studies in Lower Tisza district. Mátyás Bél 
(1730) and Grossinger (1793) described both birds and their habitats in this area. Josef Natterer 
(1807) invented the ornithological values of Szeged-Fehértó, then János Salamon Petényi (1820- 
30) studied the birds in this part of Hungary. J.F.Naumann who was the ’father of European 
ornithology’ visited Szeged area with Petényi in 1838. In the last years of nineteenth century 
László Zsótér and Károly Lakatos described the birds of alcalic grasslands and of flood areas of 
Tisza. These areas were almost natural habitats in that time. At the beginning of this century 
Bertalan Bodnár and Jenő Nagy were the main representatives of South Hungarian ornithology. 
From the thirties up to his death professor Péter Beretzk opened a new period in the South 
Hungarian ornithology producing high-standard researches in Lake Fehértó and in other areas 
as well.

A Dél-Alföld a Kárpát-medencének ornitológiái szempontból kiemelkedően jelentős tájegy
sége. A pleisztocént követő időszaktól a múlt század végéig majdnem ősállapotban lévő vízi, mo
csári pusztai és erdős élettér volt, valamint a Tisza „Leitlinie” szerepe folytán összetételében és 
mennyiségében egyaránt gazdag madárvilág alakult ki. Fészkelési és vonulási hagyományok 
keletkeztek, amelyek a fajok alkalmazkodóképességét, helyhűségét egyre jobban próbára téve ele
venen élnek ma is. Mindezekből természetszerűen adódik, hogy ezt az érdekes területet a kutatás 
is régen felfedezte, és érdeklődése ma sem szűnik.

Egy részletes igényű kutatástörténeti feldolgozás azonban messze túlhaladná szimpóziu
munk lehetőségeit, ezért be kell érnünk azoknak a nagy neveknek említésével, kiknek munkássága 
a Dél-Alföld madártani feltárásában mérföldkövet jelent. Kezdve a történeti folyamatosság kíván
ta, múltbanéző emlékezéssel, és végezve azokkal a tanítómesterekkel, akiknek a jelenlévők között 
is sokan pályakezdő indításunkat köszönhetjük.

A sort évszázadokkal ezelőttről tanúskodó írások nyitják, amelyekből az akkori fajgazdag
ságot, egyedszámbőséget s a táj ökológiai állapotát lehet többé-kevésbé érzékelni. Az első, némi 
tudományos értéket is jelentő nyom a XV. századba vezet. BERTRANDON DE LA BRO- 
OUIERE, francia kereszteslovag, aki a Szentföldről hazatérőben Magyarországon is átutazott, 
Szeged környékén igen sok darvat és túzokot figyelt meg az 1432. esztendőben. Azok piaci árusí
tását is említi, nem hallgatva el, hogy a kínált árut mennyire tisztátalanul kezelik (SZAMOTA 
1894).

A XVII. század 1684-99 között LUIGI BERNARDINO MARSIGLI, császári hadmérnök 
térképezi az Aldunát és a Tisza torkolatvidékét. Nagyhírű munkája, a Danubius Pannonicomysi- 
cus (MARSIGLI 1726) V. kötetében gazdag madártani anyagot dolgozott fel olyan alapossággal, 
hogy ha nem 1758-tól számítanánk a madártaxonómia kezdetét, számos faj leírását neki lehetne
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tulajdonítani (KEVE, kézirat). Több olyan fajt is megemlít, amelyek a Kárpát-medence faunájá
ból a múlt században is hiányoztak.

Az 1730-as évek Dél-Alföldjének BEL MÁTYÁS (BÉL 1735) a polihisztor krónikása. 
Csongrád és Csanád megyék leírásában (BÉL in: ZOMBORI 1984) olyan meglátással rajzol tudo
mányos igényű ökológiai képet a Tisza-Maros közének természeti viszonyairól, hogy a régmúlt ál
lapotot idéző mai tanulmányoknak ez az alapmű elmaradhatatlan forrásmunkája. A XVIII. század 
másik emlékezetes nagysága GROSSINGER JÁNOS KERESZTÉLY: Universa Historica Regi 
Hungariae-jának II. kötetében (GROSSINGER 1793) az említett madárfajok közül 117-et felis
merhető pontossággal dolgozott fel, közöttük számos dél-alföldi vonatkozásra is lelünk. Ugyaneb
ben az időben I.C.HOFFMANN VON HOFFMANNSEGG, drezdai zoológus utazott Magyarorszá
gon, 1800-ban Szeged környékén is végzett madártani megfigyeléseket (KEVE 1969).

A beköszöntő XIX. század a Szegedi-Fehértó felfedezését adja az ornitológiának. JOSEF 
NATTERER, a bécsi múzeum preparátora, kinek neve a Fertő-tó kutatásából ismert, 1807-ben el
jutott a Fehértóra is. Az itt gyűjtött madarai közül néhány -  mint a legrégibb magyarországi 
preparátumok — a bécsi Naturhistorisches Museumban találhatók ma is. A magyar ornitológia 
múltszázadi nagysága, PETÉNYI JÁNOS SALAMON az 1820-30-as években kutatott a Dél-Alföl
dön (CSÖRGEY 1906). 1838. VIII. 20 és X.3. között a meghívására érkező JOHANN FRIED
RICH NAUMANN-nal járta a Duna-Tisza közét és a Bánátot (NAUMANN 1837, STRESEMANN 
1951, STRESEMANN-THOMSEN 1957). A nagy német ornitológus ekkor nevezte el Magyar 
Nilus-nak a Tiszát a folyómenti árterek káprázatos madárgazdagságáról.

A XIX. század utolsó évei éles határvonalat vonnak a dél-alföldi ornitológiában. Amíg a ko
rábbi írásokat, mint régmúlt állapotoknak összehasonlító lehetőségét hasznosítjuk manapság, a 
század végétől megjelent munkák már részletes, pontos adatforrások. A kilencvenes években 
ZSÖTÉR LÁSZLÓ és LAKATOS KÁROLY Szeged környékének vadász-madarászai. Lakatos 
közismert írásainak madártani fejtegetései ma már gyakran mosolytkeltők, azonban a Fehértó, a 
szegedi Tisza és a környékbeli szikesek állapotának aprólékos bemutatásával, meg egyes érdeke
sebb fajok fészkelési és vonulási viszonyainak számszerű jellemzésével a jelenkor természetvédel
mi gyakorlatának őriztek meg becses adatokat (LAKATOS 1891). Az ő krónikázó munkásságu
kat már nagyobb tudományos igényességgel folytatta BODNÁR BERTALAN Hódmezővásárhely 
környékén. Mint vásárhelyi gimnáziumi tanár, a századfordulótól a húszas évekig gyűjtött és ada
tolt Hódmezővásárhelynek akkor terjedelmes pusztákkal körülvett határában. Adatok tömegét 
felsoroló faunamunkája (Bodnár kézirat) sajnálatosan elkallódott a hódmezővásárhelyi Tornyai 
János Múzeumban. Bodnár nemcsak fauniszta volt, táplálkozásvizsgálatokkal, vonuláskutatással 
foglalkozva leírásait ökológiai szemlélet hatotta át. Hozzá hasonló igény jellemzi a későbbiekben 
hortobágyi írásaiból közismert NAGY JENÖT. ö  is tanár, a tízes évek végén, húszas évek elején 
kutatott az Alföld délkeleti tájain is. Itteni munkásságának legjelentősebb eredménye a Kardos- 
kút-Tótkomlós környéki daru-tanulmány (NAGY 1917), amely az itt később európai jelentőségű
nek megismert daru-gyülekezőhely egykori viszonyait a jelen kutatásokhoz nélkülözhetetlen 
összehasonlító forrásként dolgozta fel.

DR.BERETZK PÉTER, szegedi MÁV főorvos első ízben, 1932-ben látogat ki az akkor még 
jórészt természetes állapotban lévő Szegedi-Fehértóra, és 1935-től kezdi közölni itteni munkássá
gának eredményeit. Ettől az időponttól számíthatjuk az ökológiai igényű, hazai szikeskutatás kez
detét. Beretzk élete összeforrt a Fehértóval. Kezdetben még ő is csak a klasszikus ornitológia út
ját járja. Hétről — hétre faunisztikai megfigyeléseket végez, s erroi aprólékos naplót vezet. Szen
vedélyesen gyűjt, a Fehértó madárvilágának csaknem teljességével a szegedi Móra Ferenc Múze
umban az ország egyik legjelentősebb madárgyűjteményét alapítja meg. A Fehértóról első ízben 
10 éves kutatásait foglalja össze (BERETZK 1943), majd ezt követően évről-évre fűz hozzá kie
gészítő közleményeket az Aquila hasábjain. Csakhamar kapcsolatba került a Magyar Madártani 
Intézettel, ahol SCHENK JAKAB, a szegedi származású VASVÁRI MIKLÓS és KEVE ANDRÁS
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tárják szélesre előtte a korszerűsödő kutatás útjait. Intézeti kapcsolatától kezdve tudományos te
vékenysége egyre inkább a kinek-kinek adottságaihoz igazodó, társas munka lett. Beretzk végezte 
a terepmunkát, a megfigyeléseket és vizsgálati anyag gyűjtését. Vasvári a bromatológiai, Keve a ta
xonómiai és irodalomfeldolgozási teendőket látta el. E munkaközösségben a faunisztika mellett — 
amely mindvégig szenvedélye maradt — szemlélete egyre inkább ökológiaivá fejlődik. Beretzk mu
tatott rá elsőként a szikes élettér sajátosságaira, és azok kutatásával iskolát teremtett. A napjaink
ban 40-60 év közötti magyar ornitológusok majd mindegyike az ő terepjáró útjait kísérő tanítvá
nyokból került ki. Madártani munkássága kezdettől fogva elválaszthatatlan a természetvédelem
től, és ezt a hivatását ismeretterjesztő írásainak-előadásainak áttekinthetetlen sokasága tükrözi. 
Neki köszönhető, hogy a Szegedi-Fehértó 1939-ben, mint az ország legelső intézményes termé
szetvédelmi területe (a Debreceni-Nagyerdővel egyidőben) hatósági védelmet kapott. Szeretett ta
vának természeti állapotáért harcoló, folyamatos erőfeszítéseinek áttekintéséből a természetvé
delmi kezelés tankönyvét lehetne összeállítani. 1973. VI. 9-én bekövetkezett halála egy sajátos, 
sokoldalúan tevékeny korszakot zárt a magyar ornitológia történetében (KEVE 1950, 1975 és 
kézirat).

A Dél-Alföld manapság is széleskörű madátani kutatások színtere. Megbízói, szervezői, irá
nyítói a Magyar Tudományos Akadémia, a szegedi József Attila Tudományegyetem, a szegedi Ju
hász Gyula Tanárképző Főiskola, a Madártani Intézet, a Tiszakutató Munkabizottság, és a Magyar 
Madártani Egyesület.

A hivatásos és önkéntes munkatársak hosszú névsorának felsorolásába itt most nem lehet 
belebonyolódni. Egy azonban vitathatatlan: bármennyire is más ma mára kutatási igény, a szem
lélet, a vizsgálatok műszerezett megoldása, ezt az új korszakot is csak a nagy elődök munkásságá
nak elismerő megbecsülésére lehet maradandóan építeni.
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THE GENUS SYLVIA AS A MODEL FOR MIGRATION STUDIES

Abstract

PETER BERTHOLD

Among Eurasian songbirds the warblers of the genus Sylvia provide a unique palette of 
species with various migratory habits. Even within the same species all types from long-distance 
migratory to resident populations can occur. Thus the Sylvia warblers were chosen for a model 
study on the control mechanisms of songbird migration. First the main migratory patterns of 
Sylvia species and the essential methods used in the study will be demonstrated, and then five 
crucial questions will be raised and answered as far as our present knowledge allows. The 
questions are:
(1) when does a migrant start to prepare for migration and what are the signals for starting? 

Here, results from comparative studies of the juvenile development will be treated.
(2) how does a migrant know when to leave? Endogenous annual rhythms with preprogramed 

migratory activity will be demonstrated.
(3) how does a migrant know when to end its journey? Zugunruhe is subject to immediate and 

strict genetic control and is generally closely related to the distance covered.
(4) how does a migrant know where to fly? The endogenous control of directional preferences 

will be summarized.
(5) wha^ makes an individual either migratory or resident in a partially migratory population? 

Lack’s and Kalela’s hypotheses will be outlined, and results of selective breeding 
experiments with nonmigratory and migratory fractions of partial migrants will be presen
ted.

Die Steuerung des Vogelzugs — eine Übersicht über den gegenwärtigen Stand 
unserer Kenntnissü

1. Einleitung

1968 wurde in unserem Institut das sogenannte „Grasmückenprogramm” begonnen mit 
dem Hauptziel, die allgemeine Biologie einer Vogelgruppe modellartig so umfassend wie möglich 
zu untersuchen. Schwerpunkte dieser Untersuchungen waren und sind die Jahresperiodik und 
ihre Steuerungsmechanismen allgemein, das Zugverhalten und seine endogenen und exogenen 
Grundlagen, sowie ökophysiologische und ökomorphologische Aspekte verschiedener Art. Für 
diese Modellstudien wurde die Gattung Sylvia gewählt, weil sie in hervorragender Weise bei nah 
verwandten Formen eine grosse Vielfalt der Jahresperiodik und des Zugverhaltens aufweist. Die 
Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) z.B. umfasst sowohl ausgeprägte Zieher und Weitstrecken
zieher im N ihres Verbreitungsgebiets, weniger ausgeprägte Zieher und Teilzieher im Mittel
meerraum und zumindest eine sesshafte Population auf den Kapverden. Sie besitzt zudem eine 
Zugscheide in Mitteleuropa, und mitteleuropäische Vögel ziehen neuerdings nach Südengland 
und Irland.

' )  mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

14



Die meisten unserer Untersuchungen wurden an über 1 300 handaufgezogenen Vögeln 
durchgeführt, dazuhin an vielen Fänglingen in Gefangenschaft und im Freiland in speziellen Fang
programmen. Aus dem Grasmückenprogramm sind bisher über 100 Publikationen hervorgegangen 
(z.B. BERTHOLD 1984 a), und für einzelne Vorgänge wie vor allem die Steuerung des Vogelzugs 
konnte ein umfassender Überblick gewonnen werden wie für sonst keine andere Vogelgruppe. 
Dieser Überblick soll im folgenden an Hand von sechs Fragen und den entsprechenden Antworten 
nach dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse gegeben werden.

2. Wann beginnt ein Zugvogel sich auf den Wegzug vorzubereiten und welche Faktoren bestim
men den entsprechenden Zeitpunkt?

Ausgeprägte Zugvögel legen bekanntlich grosse Fettreserven für den Wegzug an, die häufig 
im Gewicht dem fettfreien Ausgangskörpergewicht gleichen. Der Aufbau dieser enormen Energie
reserven bedarf spezieller Anpassungen, um den oftmals früh wegziehenden ausgeprägten Ziehern 
rechtzeitigen Abzug zu ermöglichen. Seit langem ist in gewissem Umfang bekannt, dass die 
Jugendmauser adaptiv an das Zugverhalten ist. Wir haben ihr im Grasmückenprogramm eine aus
führliche Studie an bisher 11 verschiedenen Arten und ausserdem bei der Möchsgrasmücke an 5 
verschiedenen Populationen gewidmet. Dabei ergaben sich zwei klare Regeln: Ausgeprägte Zieher 
beginnen ihre Jugendmauser erstens in niedrigerem Alter als weniger ausgeprägte Zieher und 
haben zweitens eine kürzere Mauserdauer als weniger ausgeprägte Zieher. Die extrem früh und 
weit wegziehende Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) z.B. beendet ihre Jugendmauser nach nur 
etwa 35 Tagen Mauserdauer schon um den 50. Lebenstag, während die kaum ziehende Sarden- 
grasmücke (Sylvia sarda) erst um den 70. Lebenstag zu mausern beginnt und bis etwa zum 200. 
Lebenstag ungefähr 3 1 /2 mal so lange mausert. Ähnliche Unterschiede findet man auch bei ver
schiedenen Populationen derselben Art, z.B. bei der Mönchsgrasmücke in Bezug auf unterschied
liches Zugverhalten. Wie Abb. 1 A zeigt, beginnen Vögel von Südfinnland bis zu den kanarischen 
Inseln mit abnehmendem Zugverhalten in zunehmend späterem Lebensalter zu mausern. (Die 
Unterschiede in den Mauserdauem sind in dieser Abbildung nicht so klar, da die verschiedenen 
Versuchsgruppen nach Mauserbeginn in unterschiedlichem Alter in konstante Versuchs
bedingungen übergeführt wurden. Die dabei erfahrenen konstanten Lichtbedingungen haben die 
Mauser vor allem der französischen und kanarischen Vögel relativ verkürzt.)

Nach etwa siebenjährigen Vorversuchen ist es uns gelungen. Mönchsgrasmücken regelmässig 
in grossem Umfang in Volieren zu züchten. In einem Kreuzungsexperiment mit süddeutschen und 
kanarischen Mönchsgrasmücken ist es uns erstmals gelungen zu zeigen, dass bei Zugvögeln Maus
erbeginn, Mauserende und Mauserdauer unmittelbar und in starkem Masse genetisch gesteuert 
werden: 33 Hybriden verhielten sich in allen drei Kenngrössen intermediär (Abb. 1 B). Neben 
einer schnellen Jugendmauser haben ausgeprägte Zugvögel auch ein schnelleres Wachstum des 
Nestlingsgefieders, der sogenannten zweiten und dritten Federgamitur und der Flügel- und 
Schwanzfedern. Auch diese beschleunigten Vorgänge der Jugendentwicklung haben, wie 
vergleichende Studien z.B. an süddeutschen und südfinnischen Gartengrasmücken (Sylvia borin) 
zeigten, unmittelbare und starke genetische Grundlagen. Dabei sind Unterschiede zwischen aus
geprägten und weniger ausgeprägten Zugvögeln schon so früh, nämlich in den allerersten Tagen 
nach dem Schlüpfen zu erkennen, dass wir folgern müssen, dass die relativ beschleunigte Jugend
entwicklung ausgeprägter Zieher schon im Ei einsetzt. Die Zeitpläne dafür sind vorprogrammiert 
und werden vererbt (BERTHOLD 1987).
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Abb. 1. Der Ablauf der Jugendmauser bei verschiedenen Versuchsgruppen der Mönchsgrasmücke 
(Sylvia atricapilla, Mittelwerte der Mauserdauer und mittlere Fehler der Mittelwerte). 
A: Daten von Vögeln von vier verschiedenen Populationen, SFi: Südfinnland, SG: Süd
deutschland, SFr: Südfrankreich, CI: Afrika, Kanarische Inseln. B. Daten von 33 Hybriden 
und ihren Eltempopulationen (wie A). Nach Bechtold und Quemer 1982 a.
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1. ábra. A barátposzáta különböző kísérleti csoportjainál a fiatalkori vedlés folyamata (Sylvia 
atricapilla, a vedlési időtartam átlagértékei és az átlagértékek átlaghibái). A: a négy kü
lönböző populáció madarainak adatai, SFi: Dél-Finnország, SG: Dél-Németország, SFr: 
Dél-Franciaország, Cl: Afrika, Kanári szigetek B: 33 hibrid adatai és szülő populációi 
(Berthold és Querner 1982 a)

3. Welche Faktoren veranlassen einen Zugvogel zum Wegzug?

In der älteren Literatur findet man vielfach die Auffassung vertreten, Vögel würden un
mittelbar durch Kälte und Hunger zum Wegziehen veranlasst oder überhaupt zum Zugvogel 
„gemacht” . Aber schon von PERNAU hat zu Beginn des 18. Jahrhunderts klar erkannt, dass 
viele ausgeprägte Zugvögel bereits zum Wegzug aufbrechen, wenn die Umweltbedingungen noch 
optimal sind — wie z.B. der Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris), der uns schon ab Mitte 
Juli wieder verlässt. Von Pernau hat auch schon vermutet, dass ausgeprägte Zugvögel durch 
„innere” Faktoren zum Aufbruch veranlasst werden könnten.

Seit den Pionierversuchen des Kanadiers ROWAN in den 20er Jahren, der mit Lichteffek
ten arbeitete, glaubte man lange Zeit, Zugvögel würden durch die jahreszeitlichen Änderungen 
der Tageslichtdauer zum Weg- und Heimzug veranlasst, und es wurde ein photoperiodisches 
Steuerungskonzept des Vogelzugs entwickelt (Übersicht: BERTHOLD 1975). Nachdem dann 
erstmals an winterschlafenden Säugetieren sogenannte „innere Jahreskalender” nachgewiesen 
werden konnten, gelangen solche Nachweise in unserem Institut auch an Vögeln (zuerst an Laub-
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sängem, dann an Grasmücken, Übersicht: GWINNER 1986). Hält man handaufgezogene 
Zugvögel von den ersten Tagen nach dem Schlüpfen an in konstanten Umweltbedingungen (bei 
täglich gleichen Lichtbedingungen, konstanter Temperatur und Luftfeuchte, gleichbleibendem 
Nahrungsangebot usw.), so zeigt sich folgendes: Trotz des Fehlens jeglicher jahreszeitlichen 
Änderungen in dieser künstlichen Umwelt lassen solche „Kaspar-Hauser-Vögel” dennoch ganz 
normales jahresperiodisches Verhalten erkennen. Abb. 2 zeigt ein Beispiel. Eine in konstanten

Abb. 2. Endogene Jahresperiodik -  „circannuale Rhythmik” der Mauser, des Körpergewichts, 
der Zugaktivität (Zugunruhe) und der Hodenlänge einer Gartengrasmücke (Sylvia borin). 
Der Vogel ist Ende Mai geschlüpft und in konstanten Versuchsbedingungen (täglich 14 h 
Licht, 10 h Dunkelheit, konstante Umgebungstemperatur, Luftfeuchte usw.) aufgezogen 
und zehn Jahre lang gehalten worden. Die Daten der ersten drei Versuchsjahre sind dar
gestellt. WZ: Wegzug, HZ: Heimzug. Nach Berth old et al. 1971.

2. ábra. Endogen éves periódus — a vedlésnek, a testsúlynak, a vonulási aktivitásnak (nyugtalan
ságnak) és egy kerti poszáta (Sylvia borin) herehosszúságának a „circannual ritmuscr. A 
madár május végén kelt ki konstans kísérleti feltételek között (napi 14 óra fény, 10 óra sö
tétség, konstans környezeti hőmérséklet, levegőnedvesség) neveltük fel és tartottuk 10 évig 
Az első három kísérleti év adatai láthatók WZ: vonulás. HZ: hazatérés. Berthold et al. 1971 
szerint

Versuchsbedingungen (unter anderem in einem Tag mit stets 14 Stunden Licht- und 10 Stunden 
Dunkelzeit) aufgezogene und gehaltene männliche Gartengrasmücke durchlief zunächst eine nor
male Jugendmauser. Schon ab Mitte dieser Mauser begann sie ihr Körpergewicht spontan durch
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starke Fettdeposition zu erhöhen und rasch fast zu verdoppeln. Zu dieser Zeit setzte auch 
spontan Zugunruhe (die im Käfig messbare Zugaktivität) ein. Zum Winter hin ging das Körper
gewicht „von selbst” wieder zurück, die Zugunruhe erlosch, und wie bei freilebenden Art
genossen setzte eine Wintermauser ein. Diese Vorgänge wiederholten sich später rhythmisch, ein
schliesslich eines Gonadenzyklus. Einzelne Grasmücken, die wir zehn Jahre lang in konstanten 
Bedingungen halten konnten, Hessen solche Rhythmen zehn Jahre lang erkennen, was fast dem 
Fünffachen ihrer normalen Lebenserwartung entspricht.

Derartige Versuche lieferten inzwischen für über zehn Vogelarten den Nachweis, dass Zug
vögel (aber auch Standvögel) über sogenannte endogene Jahresperiodik (innere Jahreskalender, 
circannuale Rhythmen) verfügen. Diese Rhythmen sind im Organismus selbsterregte physiolo
gische Vorgänge, die vererbt werden und die inzwischen von den Coelenteraten bis zu den 
Saugetieren nachgewiesen sind. Sie befähigen Lebewesen, sich jahreszeitüch richtig zu orientieren 
und aus sich selbst heraus spontan jahreszeitengerecht zu handeln. Da diese Rhtyhmen nicht ganz 
genau mit dem Kalenderjahr übereinstimmen, werden sie circannual (von lateinisch etwa und 
Jahr abgeleitet) genannt. Ihre ganz exakte Übereinstimmung mit dem Kalenderjahr wird vor allem 
durch die Photoperiode bewirkt, die in diesem Fall als sogenannter „Zeitgeber’ wirkt.

4. Woher bezieht ein Zugvogel die Information, wie weit er wandern und woerseine Wanderung 
beenden soll?

Eine Reihe von Arten wie z.B. Entenartige, Kraniche und Störche wandern gesellig, und 
wenn die Eltern Kenntnis von Wanderwegen und Winterquartieren haben, können sich uner
fahrene Jungvögel von ihnen leiten lassen. Bei den meisten nächtlich wandernden Singvögel 
ziehen die Jungvögel jedoch allein und finden, wie uns Ringfunde, Fangergebnisse und Beobach
tungen zeigen, dennoch in klar definierbare art— und populationsspezifische Winterquartiere. Eine 
Zeitlang hat man angenommen, sie hätten eine angeborene Kenntnis von Faktoren des Winter
quartiers, etwa des dortigen Sternenhimmels. Entsprechende Versuche konnten diese Annahmen 
jedoch nicht bestätigen. Einen anderen Verdacht hatte bereits JOHANN ANDREAS NAUMANN. 
Er beobachtete an gefangengehaltenen Pirolen (Oriolus oriolus) und Trauerschnäppern (Ficedula 
hypoleuca), dass diese Vögel sehr lange, bis in den Winter hinein zugaktiv bleiben. Er schloss 
daraus, dass diese Vögel sehr weit, vermutüch bis nach Afrika ziehen. Später haben auch von 
LUCANUS und STRESEMANN Beziehungen zwischen der Menge der Zugaktivität und der zu
rückzulegenden Zugstrecke angenommen und postuliert: Ein Zugvogel produziert gerade soviel 
Zugaktivität wie nötig ist, um vom Brutgebiet ins Winterquartier zu fliegen. Versuche in unserem 
Institut, zunächst mit Laubsängem und dann mit Grasmücken, haben rasch gezeigt, dass in der 
Tat eine enge positive Korrelation zwischen der Menge der im Käfig produzierten Zugaktivität 
und der zurückzulegenden Zugstrecke besteht. Bei der Mönchsgrasmücke finden wir diese Korre
lation auch innerhalb derselben Art bei verschiedenen Populationen. Abb. 3 zeigt, dass die Zug
aktivität mit abnehmender Zugleistung von südfinnischen bis zu kanarischen Vögeln kontinuier
lich abfällt. Ein Kreuzungsexperiment zwischen süddeutschen und kanarischen Vögeln zeigte 
auch hier -  ähnlich wie im Falle der Jugendmauser, siehe oben -  intermediäres Verhalten der 
Hybriden sowohl in der Menge als auch im jahreszeitUchen Muster der Zugaktivität (Abb. 3). 
Damit ist gezeigt, dass auch die Zugaktivität unmittelbarer und strikter genetischer Kontrolle 
unterliegt. Zugvögel können demnach vorprogrammierte angeborene Zug-Zeitprogramme 
besitzen, die auf die Bewältigung der Strecke vom Brutgebiet ins Winterquartier ausgerichtet sind. 
Nach der gegenwärtig plausibelsten Hypothese ist das Winterquartier dann erreicht, wenn das 
endogene Zug-Zeitprogramm im Vogel abgelaufen ist.
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Abb. 3. Muster der Zugaktivität (Zugunruhe) von verschiedenen Versuchsgruppen der Mönchs
grasmücke (Sylvia atricapilla, Mittelwerte für Dekaden, zum Teil mit mittleren Fehlern der 
Mittelwerte). Oben: Daten von Vögeln von vier verschiedenen Populationen, SFi: Süd
finnland, SG: Süddeutschland, SFr: Südfrankreich, CI: Afrika, Kanarische Inseln. Unten: 
Daten von 32 Hybriden und ihren Elternpopulationen (wie links). Nach Berthold und 
Querner 1981

3. ábra. A különböző kísérleti csoportok vonulási aktivitásának mintája (Sylvia atricapilla, a deká- 
dok átlagértékei, az átlagértékek átlaghibáival). Fent: 4 különböző populáció madarainak 
adatai, SFr: Dél-Finnország, SG: Dél-Németország, SFr: Dél-Franciaország, Cl: Afrika, Ka
nári szigetek. Lent: 32 hibrid és a szülőpopulációk adatai (ahogyan baloldalt), Berthold és 
Quemer 1981 szerint

In ähnlicher Weise wie die Zugaktivität werden auch die art- und populationsspezifischen 
jahreszeitlichen Körpergewichtsmuster und damit die Fettdeposition von Zugvögeln endogen 
gesteuert. Sie sind das Ergebnis angeborener Sollwer-Programme, die für jede Phase der Zugzeit 
bestimmte Körpergewichtswerte vorsehen, die durch Hyperphargie zu erreichen versucht werden 
(Übersicht: BERTHOLD 1975).

5. Woher „weisS' ein Zugvogel, in welche Richtung er wandern soll und welche Richtgrössen 
ermöglichen es ihm, seine Sollrichtung einzuhalten?

Ringfunde zeigen uns deutlich, dass einzelne Zugvogelarten und selbst bestimmte 
Populationen regelmässig Jahr für Jahr in bestimmten art- und populationsspezifischen Rich-
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tungen abwandem, oftmals wie in „Korridoren” (,JIyways” ). Das gilt auch für einzeln wandern
de Arten. Hier müssen die unerfahren en Jungvögel eine vorgegebene Information über ihre Soll
richtung besitzen. Inzwischen ist für über zehn Vogelarten sicher nachgewiesen, dass sie über an
geborene Sollnchtungen verfügen (Übersicht: BERTHOLD 1980). Halt man unerfahrene Jung
vögel solcher Arten in Orientierungskäfigen, so reagieren sie regelmässig ihre Zugaktivität in 
denjenigen Richtungen ab, in denen auch ihre freilebenden Artgenossen Ringfunden und Beo
bachtungen nach abziehen.

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel vorprogrammierter Zugrichtungen haben GWINNER 
und WILTSCHKO (1978) für die Gartengrasmücke erarbeitet. Mitteleuropäische Garten
grasmücken wandern zunächst in südwestlicher Richtung zur Iberischen Halbinsel ab. Da sie aus
schliesslich zentral- und südafrikanische Winterquartiere aufsuchen, müssen sie im Mittelmeer
raum ihre Zugrichtung auf S oder SE ändern. Gwinner und Wiltschko hielten handaufgezogene 
süddeutsche Gartengrasmücken die ganze Zeit des Wegzugs über bei München und registrierten 
kontinuierlich deren Richtungspräferenzen im Orientierungskäfig. Von Juli bis September, 
solange freilebende Artgenossen nach SW wandern, zeigten auch die Versuchsvögel Orientierung 
nach SW. Ab Oktober, wenn freilebende Artgenossen nach S ziehen, orientierten sich auch die 
Versuchsvögel nach S. Somit ist bei der Gartengrasmücke auch der Zugknick endogen vorprog
rammiert.

Mit den im vorangehenden Abschnitt beschriebenen genetisch fixierten Zug-Zeitprogram
men und den hier besprochenen angeborenen Zug-Sollrichtungen könnten unerfahrene, erstmals 
und allein wandernde Jungvögel wie auf einem Vektor „automatisch” in das art- und populations
spezifische Winterquartier finden. Diese Vektor-Navigations-Hypothese ist die einzige Naviga
tionshypothese, die in erheblichem Umfang durch gesicherte Befunde gestütz wird.

Wenn Zugvögel über angeborene Sollrichtungen verfügen, dann benötigen sie Richtgrössen 
aus der Umwelt, um diese Richtungen realisieren zu können. Von den dafür erforderlichen 
„Kompassen” sind drei durch umfangreiche Untersuchungen gut belegt: der Sonnenkompass, der 
Stemenkompass und der Magnetfeldkompass. Neben diesen erwiesenen Richtgrössen sind weitere 
in der Diskussion wie vor allem die olfaktorische Orientierung mit Hilfe von landschaftstypischen 
Duftfeldern oder mit Hilfe von Infraschall, der von verschiedenen Oberflächenstrukturen der 
Erde in unterschiedlicher Weise ausgesandt wird (Übersicht: z.B. SCHMIDT—KOENIG 1985).

6. Welche Faktoren machen in einer Teilzieherpopulation den einen Vogel zum Zugvogel, einen 
anderen Vogel zum Standvogel?

Teilzug ist eine weitverbreitete Strategie, mit der viele Vogelarten und Populationen ihren 
Bestand sichern. Sind die Überwinterungsbedingungen im Brutgebiet günstig, hat die sesshafte 
Fraktion Vorteile: Sie ist ständig am Brutplatz und kann zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
Reviere besetzen, brüten und frühzeitig Junge aufziehen, was deren Überleben sowie gegebennen- 
falls Nachbruten begünstigt. Sind die Überwinterungsbedingungen im Brutgebiet ungünstig und 
sterben gar viele der Überwinterer, kann die spater heimkehrende ziehende Fraktion für Aus
gleich sorgen.

Für die Erklärung der Steuerung dieses dichotomen Verhaltens bestehen zwei gegen
sätzliche Hypothesen. Die „genetische Hypothese” von LACK besagt, dass die Entscheidung, 
welches Individuum Zieher oder Nichtzieher wird, bereits im Ei durch die Genkombination der 
Eltern getroffen worden ist. Nach der „Verhaltens- und Konstituions-Hypothese” von KALELA 
bringen Auseinandersetzungen nach der Brutzeit um günstige Überwinterungsplätze für die 
Gewinner die Möglichkeit, im Brutgebiet zu überwintern, während die Verlierer zum Wegziehen 
gezwungen werden. Beide Hypothesen können die häufig auch bei nestgeschwistern zu beo
bachtende Aufteilung in Zieher und Nichtziehe erklären.
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Experimentelle Untersuchungen der Jahresperiodik von Provencegrasmücken (Sylvia unda- 
ta) erbrachten uns die ersten Befunde, die für die genetische Hypothese sprachen. Vögel aus der 
südfranzösischen Teilzieherpopulation zeigten in konstanten Versuchsbedingungen zum Teil 
Zugverhalten, zum Teil Standvogelverhalten. Sie legten damit den Verdacht nahe, dass es sich bei 
ihnen um vorprogrammierte Zieher und Nichtzieherhandeln könnte. Bei dem oben beschriebenen 
Kreuzungsexperiment zwischen süddeutschen und kanarischen Mönchsgrasmücken erwies sich 
nicht nur die Menge der Zugaktivität als intermediär und genetisch fixiert. Darüberhinaus waren 
die Hybriden zu einem Prozentsatz zugaktiv, der zwischen dem der Ausschliesslich ziehenden süd
deutschen Vögel und dem der nur zum Teil ziehenden kanarischen Vögel lag. Nach dieser 
weiteren starken Stütze für die genetische Hypothese war die Zeit reif für ein eindeutig schlüs
siges Experiment. Wir wählten ein Linienzuchtexperiment und als Versuchsobjekt die süd
französische teilziehende Mönchsgrasmückenpopulation. Von über 100 handaufgezogenen Indi
viduen erwiesen sich auf Grund der Registrierung der Zugaktivität etwa 75 % als Zieher und 25 % 
als Nichtzieher. Bei genetischer Grundlage beider Verhaltensweisen sollte theoretisch Linienzucht 
bei den Bruten von Ziehern mit Ziehern das Merkmal Ziehen prozentual verstärken und ebenso 
bei den Bruten von Nichtziehern mit Nichtziehem das Merkmal Nichtziehen. Entsprechende 
Volierenbruten erbrachten schon in der F i-Generation deutliche Verschiebungen der Verhältnisse 
von Ziehern zu Nichtziehem, und zwar bei den Bruten der Zieher auf 85:15 und bei den Nicht
ziehern auf 47:53 % (BERTHOLD und QUERNER 1982 b). Damit war erstmals für Vögel ex
perimentell gezeigt, dass Teilzug auf genetischem Polymorphismus (Dimorphismus) beruhen 
kann. Inzwischen sind weitere derartige Nachweise erbracht worden (Übersicht: BERTHOLD 
1984 b).

Bei den Linienzuchten fiel auf, dass sich das Verhältnis von Ziehern zu Nichtziehem von 
der Eltemgeneration zur Fi-Generation rasch ändern kann. Bei den Nichtziehem betrug die 
spontane Änderungsrate 30 %. Würde diese Änderungsrate bei fortgesetzter Linienzucht fort- 
bestehen, könnte aus einer überwiegend ziehenden Population schon nach etwa drei Generatio
nen eine nicht mehr ziehende Population auf genetischer Grundlage entstehen. Das würde bede
uten, dass Teilzieher mit Dimorphismus auf drastische Veränderungen ihrer Umwelt und dabei 
stark wirkende Selektionsdrucke sozusagen Blitzuschnell reagieren könnten, indem sie die Zusam
mensetzung ihrer Population aus Ziehern und Nichtziehern den jeweiligen Gegebenheiten sofort 
genetisch anpassen könnten. Linienzuchtexperimente, die zur Zeit bis zur F 5-Generation fort
geschritten sind, stützen diese Annahme (BERTHOLD 1987).

7. Wo rasten Zugvögel während des Zuges?

Zugvögel ziehen bekanntlich vom Brutgebiet ins Winterquartier in der Regel über Wochen 
und Monate in vielen Etappen. Am Ende jedes Zugabschnitts stellt sich für einen Zugvogel das 
Problem: Wo soll er zum rasten landen? Im ,,Mettnau-Reit-I!lmitz-Programm der Vogelwarte 
Radolfzell, einem langfristigen Fangprogramm mit vielfältiger Fragestellung- (z.B. BERTHOLD 
et al. 1986), in dem von 1974 — 1983 etwa 1/4 Million Vögel von rund 40 verschiedenen Arten 
gefangen worden sind, sind wir der Frage der Rastplatzökologie intensiv nachgegangen. Auf der 
Mettnau-Halbinsel in Süddeutschland z.B. erstreckte sich die Fanganlage über acht verschiedene 
Habitate, und hier wurde genau registriert, welches Habitat jeder Fängling aussuchte. Die dabei 
ermittelten Fangmuster (Abb. 4) zeigten folgendes: Die einzelnen Arten trafen ganz spezifische 
Habitatwahlen, sodass sich ganz charakteristische, artspezifische Fangmuster ergaben. Diese art
spezifischen Fangmuster waren von Jahr zu Jahr so konstant, dass sie nahezu identisch er
scheinen. Sie sind sogar weit über die normale Lebenserwartung der untersuchten Arten hinaus 
konsistent. Demnach besitzen die Vertreter einer Art endogenes Habitatwahlkonzept, welches
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Abb. 4. „Fangmuster’ der Klappergrasmücke (Sylvia curruca) und des Teichrohrsängers (Acro 
cephalus scirpaceus) in sieben aufeinanderfolgenden Jahren auf der Mettnau-Halbinsel in 
Süddeutschland. Jede Säule stellt die Anzahl der Erstfänge in einem Nylonnetz innerhalb 
einer Wegzugperiode (Ende Juni bis Anfang November) dar. In Klammem: die Jahresfang
summen. A-H: acht verschiedene Habitate: dichtes Gebüsch, lockeres Gebüsch, Wäldchen, 
Wiese mit Büschen, Feuchtwiese, Schilf in Feuchtwiese, Gebüsch auf Seedamm, Schilf am 
Seeufer. Nach Bairlein 1981.
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4. ábra. A kis poszáta (Sylvia curruca) és a cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) ,,be
fogási m intája• Dél-Németországban a Mettnau-félszigeten, hét egymást követő éven át. 
Mindegyik oszlop az első fogások számát mutatja a japánhálóben a vonulási perióduson 
belül (június végétől november elejéig). Zárójelben az évi befogások számai. A-H: nyolc 
különböző habitat: sűrű cserjés, laza cserjés, erdő, merev bokrokkal, nedves mező, nádas, 
tengeri gáton cserjés, tengerparti nádas. Bairlein 1981 szerint
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alle Individuen im wesentlichen dieselbe Habitatwahl treffen lässt. Durch dieses Prinzip können 
während des Zuges Resourcen optimal genutzt und interspezifische Konkurrenz kann weitgehend 
vermieden werden.

8. Schlussfolgerungen

Die Modellstudie an Grasmücken hat gezeigt, dass Vogelzug vielfach auf der Grundlage 
einer Reihe von endogenen, genetischen Programmen abläuft. Unmittelbar wirkende genetische 
Faktoren steuern über eine beschleunigte Jugendentwicklung die Vorbereitungen für den Wegzug, 
die Fettdeposition, geben das Signal für den Aufbruch, liefern Zeitprogramme für den genauen 
Ablauf des Zuges und Sollrichtungen für den Wanderweg. Wie weit in diesen genetisch vorgege
benen Rahmen Umweltfaktoren modifizierend eingreifen, ist weitgehend offen. Bei ausgeprägten 
Zugvögeln scheint dieser Einfluss gering zu sein, und theoretisch könnten unerfahrene Jungvögel 
allein mit diesem Programm zumindest ihren ersten Wegzug bewältigen, Vergleichende Unter
suchungen, die wir inzwischen auch an anderen Arten, z.B. Drosselvögeln, durchgeführt haben 
sowie Untersuchungen anderer Autoren lassen schliessen, dass das an Grasmücken erarbeitete 
Modell auch für viele andere Vogelarten Gültigkeit hat. Neben dem typischen Vogelzug, für den 
das hier vorgestellte Modell gilt, gibt es andere Arten von Zug wie beispielsweise geselliges Wan
dern, etwa bei Störchen und Kranichen, wo soziale Faktoren eine wichtige Rolle spielen, oder 
Winterflucht, wo exogene Faktoren wesentliche Auslöserfunktion besitzen. Aber auch in der
artigen Fällen dürften den bisherigen Untersuchungen nach endogene Faktoren eine wichtige 
Rolle spielen, z.B. bei der Ausbildung einer Zugdisposition, bei der Orientierung oder der Aus
lösung des Heimzugs. Für das umfassende Verständnis aller Arten von Vogelzug sind weitere ein
gehende Analysen erforderlich.
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A SYLVIA NEMZETSÉG, MINT A VONULÁSI VIZSGÁLATOK MODELLJE
/

A madárvonulás iránya 
— jelenlegi ismereteink áttekintése'

PETER BERTHOLD 
(Német Szövetségi Köztársaság)

1. Bevezetés

Intézetünkben 1968-ban kezdtük el az ún. „poszátaprogramot”, azzal a fő céllal, hogy 
olyan átfogóan, ahogyan csak lehetséges, megvizsgáljuk egy madárcsoport általános biológiáját. E 
vizsgálat súlypontjai az éves periódusok és irányítási mechanizmusaik, a vonulási viselkedés, 
annak endogén és exogén alapjai, valamint ökofiziológiai és őkomorfológiai aspektusai voltak. 
Ezekhez a modelltanulmányokhoz a Sylvia genust választottuk ki, mert kiemelkedő módon mu
tatja az éves periódus és a vonulási viselkedés sokféleségét a rokon formáknál. A barátposzáta 
(Sylvia atricapilla) populációi például elterjedési területük északi részén magukban foglalják a ki
fejezetten költözőket, a részben vonulókat a Földközi tenger térségében és legalább egy populáci
ót a Zöldfoki-szigeteken. Ezen felül magában foglal Közép-Európában egy vonulási választóvona
lat, és a közép-európai madarak újabban Dél-Angliába és Írországba költöznek.

A legtöbb vizsgálatunkat 1300-nál több befogott madáron végeztük, ehhez jö tt sok befo
gott madár fogságban vagy szabadban a speciális befogási programokban. A poszátaprogramból 
eddig száznál több publikáció jelent meg (pl. BERTHOLD 1984 a), és az egyes folyamatokra, 
mindenekelőtt a madárvonulás irányára vonatkozóan olyan átfogó képet nyertünk, mint egyetlen 
más madárcsoportra sem. Ismereteink jelenlegi állása szerint adjuk most a következő áttekintést 
hat kérdés és a nekik megfelelő válaszok révén.

2. Mikor kezdődik a vándormadarak készülődése a költözéshez, és milyen tényezők határozzák 
mega megfelelő időpontot?

A kifejezetten vonuló madarak, mint ismeretes, nagy zsírtartalékot halmoznak fel a vonu
láshoz. Ennek a nagy energiatartaléknak a beépítése speciális alkalmazkodást igényel, azért, hogy 
a kifejezetten költözőknél lehetővé tegye az idejekorán való vonulást. Bizonyos mértékben rég
óta ismert, hogy a vedlés a vonuláshoz adaptált. A poszátaprogramban eddig 11 különböző fajnak 
és ezenkívül a barátposzátánál 5 különböző populációnak szenteltünk részletes stúdiumot. Eköz
ben két szabályszerűség fogalmazódott meg tisztán: a kifejezetten vonulók fiatalabb korban kez
dik el vedlésüket, mint a kevésbé egyértelműen költözők, és másodszor, rövidebb a vedlési idő
tartamuk, mint a kevésbé kifejezetten vonulóknak. A rendkívül korán és messzire költöző kar
valyposzáta (Sylvia nisoria) például a csak mintegy 35 napos vedlési időtartam után már az 50. 
napon befejezi vedlését, míg az alig költöző szardíniái poszáta (Sylvia sarda) csak a 70. napon 
kezd el vedleni, és körübelül a 200. napig, mintegy három és félszer olyan sokáig vedlik. Hasonló 
különbségeket találunk ugyanazon faj különböző populációinál, például a barátposzátánál a kü
lönböző vonulások vonatkozásában. Mint az l.A ábra mutatja, a Dél-Finnországtól a Kanári szi
getekig vonuló madarak a csökkenő vonulással párhuzamosan fokozatosan későbbi életkorban 
kezdenek el vedleni. (A vedlési időtartam különbségei ezen az ábián nem olyan világosak, mivel a kü
lönböző kísérleti csoportoknak a vedlés kezdete után különböző időben megváltoznak a konstans 
kísérleti körülményeik. A közben tapasztalt konstans fényviszonyok mindenekelőtt a francia és 
a kanári-szigeteki madarak vedlését rövidítették le relatíve.)

Körülbelül hétéves előkísérlet után sikerült a barátposzátákat rendszeresen nagy számban 
volieren-ben tenyészteni. Egy délnémet és egy kanári-szigeti barátposzáta keresztezésének kísér
leténél először sikerült megmutatnunk, hogy a költöző madaraknál a vedlés kezdete, vége és idő
tartama közvetlenül és erősen genetikailag irányított: 33 hibrid mindhárom paraméterben inter
medier módon viselkedik (1. B ábra). A kimondottan költözők a gyors fiatalkori vedlés mellett a

1' A Német Kutatási Társaság támogatásával.
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tollazat, az úgynevezett második és harmadik tollgarnitúra, valamint a szárny- és farktollak gyor
sabb növekedőét mutatják. A fejlődés e meggyorsított folyamatának -  ahogyan az összehasonlí
tó tanulmányok, például a délnémet és délfinn kerti poszátákon (Sylvia borin) kimutatták — köz
vetlen és erős genetikai alapjai vannak. Emellett a különbségek a kifejezetten és a kevésbé vonu
lók között olyan korán, már a kikelés utáni első napokban felismerhetők, hogy azt kell következ
tessük, hogy a kifejezetten költözőknél már a tojásban elkezdődik a relatíve meggyorsított fejlő
dés. Az időtervek előre programozónak és öröklődnek (BERTHOLD 1987.).

3. Milyen tényezők ösztökélnek egy madarat vonulásra?

A régebbi irodalom azt a nézetet képviseli, hogy a madarak közvetlenül a hideg és az éhség 
miatt költöznek, és egyáltalán ez „csinál” költöző madarat. De már PERNAU a 18. század elején 
világosan felismerte, hogy sok költöző már akkor fölkészül a vonulásra, amikor a környezeti fel
tételek még optimálisak — mint például az énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris), amely 
már július közepétől elvonul tőlünk. Pernau már sejtette, hogy a kifejezetten költözőket „belső” 
tényezők ösztökélik útrakelésre.

A fényeffektusokkal dolgozó ROWAN húszas-évekbeli úttörő kísérletei óta sokáig azt hit
ték, hogy a napfénytartam évszakos változásai késztetik vonulásra és visszatérésre őket, és egy fo- 
toperiódikus madárvonulási koncepció fejlődött ki (áttekintés: BERTHOLD 1975). Miután a 
téli álmot alvó emlősöknél az úgynevezett „belső évnaptárt” bebizonyították, ilyen bizonyítéko
kat — a mi intézetünkben — madarakon is szerveztünk (először a füzikénél, aztán a poszátáknál; 
áttekintés: GWINNER 1986). Ha a fogságban felnevelt költöző madarakat a kikelésük utáni első 
napoktól konstans környezeti feltételek (naponta azonos fényfeltételek, konstans hőmérséklet és 
levegőnedvesség, azonos táplálékkínálat stb.) között tartjuk, akkor azoknál a következőket ta
pasztaljuk: ebben a mesterséges környezetben a mindenkori évszakos változások hiánya ellenére az 
ilyen „Kaspar-Hauser madarak” mégis egészen normális évi periodikus viselkedést mutatnak. A 
2. ábra mutat erre egy példát. Konstans feltételek (többek között állandó napi 14 órás fény és 10 
órás sötétség) között felnevelt és tartott hím kerti poszáták a normálishoz közeli vedlést mutat- 
tak^ Már a vedlés közepétől spontán erős zsírdepozícióval növelték testsúlyukat, és gyorsan csak
nem megduplázták. Ekkor spontán vonulási nyugtalanság kezdődött el (a volierben is mérhető vo
nulási aktivitás). Télen a testsúly „magától” visszaesőkként, a nyugtalanság elmúlt, és a szabadon 
élő fajokhoz hasonlóan egy téli vedlés kezdődött el. Ezek a folyamatok később ritmikusan, egy 
ivarciklussal bezáróan ismétlődtek. Egyes poszáták, amelyeket 10 éven át tartottunk konstans fel
tételek között, 10 éven át olyan ritmusokat mutattak, ami a normálisan várható élettartam ötszö
rösének felel meg.

Ezen kísérletek közben 10 madárfajnál azt a bizonyítékot kaptuk, hogy a költöző madarak 
(de az állandók is) úgynevezett endogén éves periodicitással (belső évnaptár, circannual ritmusok) 
rendelkeznek. Ezek a ritmusok öngerjesztő fiziológiai folyamatok az organizmusban, amelyek 
öröklődnek és amelyek a coelenterat&któl az emlősökig bizonyíthatók. Az élőlényeket képessé te
szik arra, hogy az évszaknak megfelelően helyesen orientálódjanak és maguktól spontán az év
szaknak megfelelően cselekedjenek. Mivel ezek a ritmusok nem egészen egyeznek meg a naptár 
szerinti évvel, circannual-nak (a latin körülbelül és az év-ből származtatva) nevezik. A naptárral 
való pontos megegyezését mindenekelőtt a fotoperiódus biztosítja, amely ebben az esetben mint 
„időadó” működik.

4. Honnan kapja egy madár az információt, hogy meddig menjen és hol fejezze be vonulását?

Sok madárfaj, mint például a récefélék, darvak és gólyák csoportosan vándorolnak, és ha a 
szülőknek ismereteik vannak a vándorúiról és a téli szállásokról, a tapasztalatlan fiatal madarakat 
irányíthatják.

A legtöbb éjszaka vonuló énekesmadárnál a fiatal madarak mégis egyedül vonulnak, és en
nek ellenére, ahogyan a gyűrűzési adatok, a befogási eredmények és a megfigyelések mutatják, 
tisztán definiálható és populáció specifikus téü szállásokat találnak. Egy ideig azt feltételezték, 
hogy született ismereteik vannak a téli szállás faktorairól, a csillagok ottani állásáról. A megfelelő 
kísérletek ezeket a feltételezéseket mégsem erősítették meg. Már JOHANN ANDREAS NAU- 
MANNAK is más gyanúja volt. A fogvatartott sárgarigóknál (Oriolus oriolus) a kormos légyka
póknál (Ficedula hypoleuca) megfigyelte, hogy ezek a madarak nagyon sokáig, egészen télig vo
nulási aktivitásban maradnak. Arra következtetett, hogy ezek a madarak nagyon messzire, való
színűleg Afrikáig vonulnak. Később LUCANUS és STRESEMANN is kapcsolatokat tételezett föl 
és posztulált a vonulási aktivitás nagysága és a megteendő vonulási távolság között: egy madár 
éppen annyi vonulási aktivitást produkál, amennyi szükséges, hogy a költőhelyről a téli szállásra
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repüljön. Az intézetünkben először a füzikékkel, azután pedig a poszátákkal folytatott kísérletek 
gyorsan megmutatták, hogy a valóságban szoros pozitív korreláció van a ketrecben produkált vo
nulási aktivitás és a megteendő útszakasz nagysága között. A barátposzátánál ezt a korrelációt 
ugyanazon fajon belül a különböző populációknál is megtaláljuk. A 3. ábra mutatja, hogy a vonu
lási aktivitás a délfinntől a Kanári szigeti madarakig csökkenő vonulással folyamatosan esik. A 
délnémet és Kanári szigeteki madarak közötti keresztezési kísérlet itt is -  hasonlóan mint a fiatal
kori vedlés esetében, (lásd fent) -  megmutatta a hibridek intermedier viselkedését mind mennyi
ségben, mind a vonulási aktivitás évszakos mintájában (3. ábra). Ez megmutatta, hogy a vonulási 
aktivitás is közvetlen és pontos genetikai kontrolihoz kötődik. A költöző madarak ezek szerint 
előreprogramozott, velük született vonulási és időprogramokkal rendelkeznek, amelyek a költési 
helytől a téli szálláshelyig való útszakasz megtételére irányulnak. A jelenleg elfogadható hipotézis 
szerint a téli szállást akkor érik el, ha az endogén vonulási-időprogram a madárban befejeződik.

A vonulási aktivitáshoz hasonlóan a faj és populációspecifikus évszaknak megfelelő test
súly és ezzel a vonuló madarak zsírdepoziciója is endogén irányított. Ezek velük-született „elő
írt” értékprogramok eredményei, amelyek a vonulás minden fázisában meghatározott testsúly- 
értékeket irányoznak elő, amelyet hyperphargiával kísérelnek meg elérni (áttekintés: BERT- 
HOLD 1975).

5. Honnan „tudjcr egy vonuló madár, hogy milyen irányba kell mennie, és milyen belső me
chanizmusok teszik lehetővé, hogy irány követelményét betartsa?

A gyűrűzési adatok világosan mutatják, hogy egyes fajok és meghatározott populációik 
évről évre rendszeresen meghatározott módon és populációspecifikus irányban vonulnak, gyak
ran ún. „folyosókon” (repülőutak, ,Jlyways"). Ez az egyedül vonuló fajokra is érvényes. Ebben 
az esetben a tapasztalatlan fiatal madaraknak egy előre megadott információjuknak kell lenni. 
Eközben több mint 20 madárfajról biztosan kimutatták, hogy született útiránnyal rendelkeznek 
(áttekintés: BERTHOLD 1980). Ha ilyen tapasztalatlan fiatal madarakat tartanak a tájékozódó
ketrecekben, vonulási aktivitásuk rendszeresen azokba az irányokba mutat, amelyek felé a szaba
don élő fajtársaik vonulnak a gyűrűzések és a megfigyelések szerint.

Az előreprogramozott vonulási irányok különösen jó példáját dolgozta ki GWINNER és 
WILTSCHKO (1978) a kerti poszátákra. A közép-európai kerti poszáták délnyugati irányba vo
nulnak az Ibériai félsziget felé. Mivel kizárólag közép- és délafrikai téli szállásokat keresnek föl, 
vonulási irányukat a Földközi tenger térségében dél és délkelet felől kell megváltoztatniuk. 
Gwinner és Wiltschko mesterségesen fölnevelt délnémet kerti poszátákat a vonulás egész ideje 
alatt Münchennél tartották, és folyamatosan regisztrálták iránypreferenciáikat a tájékozódóket
recben. Júliustól szeptemberig, amíg a szabadon élők délnyugati irányba vonultak, a kísérleti ma
darak délnyugati irányú orientálódást mutattak. Októbertől, amikor a szabadon élők dél felé köl
töztek, a kísérleti madarak is dél felé orientálódtak. Ezzel bizonyítékot nyert, hogy a kerti poszá
táknál a vonulási irány is endogén előreprogramozott.

Az előző szakaszban leírt genetikailag rögzített vonulás-időprogramokkal és az ott tárgyalt 
született vonulási iránnyal a tapasztalatlan, először és egyedül vonuló fiatal madarak mintegy 
vektoron „automatikusan” találnak rá a faj- és populációspecifikus téli szállásra. Ez a vektor
navigációs hipotézis az egyetlen navigációs hipotézis, amelyet biztos gyűrűzési adatok jelentős 
mértékben alátámasztanak. Ha a madarak született iránnyal rendelkeznek, akkor irányfelismerés
re is szükségük van a környező világból, hogy ezeket az irányokat realizálhassák. Az ehhez szüksé
ges „iránytűk” közül három a jelentős: a napiránytű, a csillagiránytű és a mágnesesmező-iránytű. 
Ezek mellett továbbiak is felmerülnek a vitákban, mint a mezőgazdasági illatmezők vagy az infra- 
hullátnok, amelyeket a különböző felszíni struktúrák különböző módon bocsájtanak ki a földön.

6. Milyen tényezők tesznek egy részben vonuló populációban egy madarat vonulóvá, egy másikat 
állandóvá?

A részben költözés széles körben elterjedő stratégia, amellyel sok madárfaj és populáció 
biztosítja folytonosságát. Ha a téli szállásfeltételek a költési helyen kedvezőek, a helyben mara
dóknak előnyei vannak: állandóan a költési helyen tartózkodnak és a lehető legkorábbi időpont
tól tartják revirjüket, költenek és időben nevelik föl a fiatalokat, ami kedvez a túlélésnek, vala
mint adott esetben a pótköltésnék. Ha a téli szállás feltételei kedvezőtlenek a költési helyen, és 
sokan elpusztulnak az áttelelők közül, a később visszatérő vonuló populáció gondoskodik a ki- 
egyenlítésről.

Ennek a dichoton viselkedésnek a magyarázatára két ellentétes hipotézis van. A Lack-i „ge
netikai hipotézis” állítása szerint az a döntés, hogy melyik individuum költöző vagy nemköltö
ző, már a tojásban jelen van a szülők génkombinációja révén. A Kalela-i „viselkedési és konsti-

27



tuciós hipotézis” szerint viták vannak arról, hogy a költési idő után a győzteseknek lehetőségük 
van-e, hogy a költési helyen teleljenek, míg a vesztesek elvonulásra kényszerülnek. Mindkét hipoté
zis megmagyarázza a fészeklakóknál gyakran megfigyelhető felosztást költözőkre és nemköltőzőkre.

Az évperiódus kísérleti vizsgálódásai a bujkáló poszátánál (Sylvia undata) szolgáltatták az 
első adatokat a genetikai hipotézishez. A délfrancia részben költöző populáció madarai konstans 
kísérleti feltételek között részint a vonulási viselkedést, részint az állandó madarak viselkedését 
mutatták. Ezzel mintha azt bizonyították volna, hogy esetükben előreprogramozott költöző vagy 
nemköltöző madarakról van szó.

A délnémet és a kanári szigeteki barátposzáta között a korábban leírt keresztezési kísérlet 
eredményeként nemcsak a vonulási aktivitás mutatkozott meg intermedier módon és genetikailag 
rögzítetten. A hibridek egy százalékban vonulásra készek, ami a kizárólag vonuló délnémet mada
rak és részint költöző kanári szigeteki madarak között volt jellemző. A genetikai hipotézise há
rom jelentős alátámasztása után megérett az idő egy egyértelműen megtervezett kísérletre. Kivá
lasztottunk egy vonvalvágy-kísérletet (Liniensuchtexperiment) és kísérleti objektumnak a délfran
ciaországi, részben költöző barátposzáta populációt. A 100 mesterségesen fölnevelt példányból a 
vonulási aktivitás regisztrálása alapján körülbelül 75 % viselkedett vonulóként, 25 % nemköltöző
ként. A vonalvágy (Liniensucht) mindkét viselkedési mód genetikai alapjánál elméletileg megerő
sítette százalékosan a költözők költésénél a vonulást, és éppígy a nemköltözők költéseinél a nem
költözés ismérveit. A megfelelő volier-költések már az F i generációban világos eltolódásokat hoz
nak létre a költözőktől a nemköltözőkig, éspedig a költözők költésénél 85:15-re és a nemköltö
zőknél 47:53 %-ra (BERTHOLD és QUERNER 1983 b). Ezzel először mutattuk ki madaraknál 
kísérletesen, hogy a részben költözés genetikai polimorfizmuson (dimorfizmuson) alapszik. Köz
ben további ilyen bizonyítékok születtek (áttekintés: BERTHOLD 1984 b). A Liniensucht-nál 
föltűnt, hogy a költözők és nemköltözők viszonya a szülőgenerációtól az Fj generációig gyorsan 
megváltozhat. A nemköltözőknél a spontán változási ráta 30 %. Ha ez a változási ráta tenyészet
ben fennáll, egy túlnyomóan vonuló populációból már körülbelül három generáció után egy nem
vonuló populáció keletkezne genetikai alapon. Ez azt jelentené, hogy a részben költözők dimor- 
fizmussal reagálnának környezetük drasztikus változásaira, miközben populációjuk költöző -  
nemköltöző összetételében azonnal alkalmazkodnak genetikailag a mindenkori adottságokhoz. A 
Liniensucht-kísérletek, amelyek jelenleg az F5 generációig terjednek, ezt a feltevés támasztják alá.

7. Hol pihennek a vonulás alatt a madarak?

Mint ismeretes, a vonuló madarak általában heteken és hónapokon keresztül sok szakasz
ban repülnek költőhelyükről a téli szállásra. Egy-egy vonulási szakasz végén a madár a következő 
probléma elé kerül: hol kell pihennie?,,A Randolfzell-madárvárta Mettnau-Reit-Illmitz hosszú be
fogási programjában sokoldalú kérdésfeltevéssel” (pl. BERTHOLD et al. 1986), amelynek során 
1974 és 1983 között körülbelül 1/4 millió madár kereken 40 különböző faját fogták be, intenzí
ven közelebb kerültünk a pihenőhely ökológiájának kérdéséhez. Dél-Németországban a Mettnau- 
-félszigeten például a befogási terület nyolc különböző habitaton át húzódott, és itt pontosan re
gisztrálták, melyik habitat-ot keresi fel minden befogott madár. A befogási minta (4. ábra) a kö
vetkezőt mutatta: az egyes fajoknak egészen specifikus habitat-választásaik voltak, úgyhogy egé
szen jellemző, fajának megfelelő befogási mintát eredményeztek. Ez a fajspecifikus minta évről 
évre olyan konstans volt, hogy szinte identikusnak tűnik. A vizsgált fajok várható normális élet
tartamukon túl konzisztensek. Eszerint egy endogén habitatválasztási koncepciót képviselnek, 
amellyel lényegében minden individuum rendelkezik. Ezzel az elvvel a vonulás alatt minden erő
forrást optimálisan kihasználnak, és az interspecifikus kompetíciót messzemenően elkerülik.

8. Következtetések

A poszátákon végzett modelltanulmány megmutatta, hogy a madarak vonulása sokszoro
san egy endogén, genetikai program alapján megy végbe. A közvetlenül ható genetikai tényezők 
egy gyorsított fiatalkori fejlődést irányítanak, a vonuláshoz való előkészületeket, a zsírdepozíci- 
ót, jelt adnak az indulásra, időprogramot adnak a vonulás pontos folyamatára és a vándorút irá
nyára. Messzemenően nyitott, hogy a környezeti tényezők ezekben a genetikailag adott keretek
ben mennyire módosítóak. A kifejezetten vonulóknál ez a befolyás kisebb, és elméletileg a tapasz
talatlan fiatal madarak legalábbis az első útjukat kizárólag ezzel a programmal így teszik meg. Az 
összehasonlító vizsgálatok, amelyeket más fajokon, például a csörgő récéken is elvégeztek, vala
mint más szerzők által végzett vizsgálatok is bizonyítják, hogy a poszátákra kidolgozott modell 
más madárfajokra is érvényes. A tipikus madárvonulás mellett, amelyre az itt bemutatott modell 
érvényes, a vonulásnak más módjai is vannak, mint például a társas vándorlás, mint a gólyáknál és 
a darvaknál (ahol a szociális faktorok fontos szerepet játszanak), vagy egy-egy téli madárcsapat
ban, ahol az exogén tényezőknek lényeges kiváltó-funkciójuk van. Ezekben az esetekben is az ed
digi vizsgálatok szerint az endogén tényezők fontos szerepet játszanak, például a vonulási diszpo
zíció kialakításánál, az orientálódásnál vagy a hazatérés kiváltásában. A madárvonulás minden tí
pusának átfogó megértéséhez további beható elemzések szükségesek.
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PATTERNS OF MIGRATION IN EUROPEAN SPECIES OF THE GENUS EMBERIZA

GERHARDT ZINK

Abstract

The analysis of ringing results has shown that the patterns of migration can differ to a high 
degree from species to species even within a group of closely related species. One of the most 
extreme examples can be found in the European species of the genus Emberiza. Five species are 
partial migrants which winter within the Palaearctic region (E.calandra, E.cia, E.cirlus, E.citri- 
nella, E.schoeniclus). Two species have their winter quarters in tropical Africa (E.caesia, E.hor- 
tulana) and four species migrate to SE-Asia, three of them from breeding areas in northern Euro
pe (E.aureola, E.pusilla, E.rustica) one species from Mediterranean breeding grounds (E.melano- 
cephala). In the partial migrants the relation from migrants to sedentary birds can be very diffe
rent. Furthermore we find invasion-type migrations and cold weather movements within this 
group. In Emberiza calandra southern populations seem to be more migratory, northern popula
tions mainly sedentary — in contrast to the habits in most other partial migrants. This paper is 
based on the fourth part of the ’Atlas of Passerine Migration’ (ZINK 1985).

Räumliche Zugmuster bei den europäischen Arten der Gattung Emberiza

Die Bearbeitung der Ringfunde europäischer Singvögel hat für viele Arten ein recht genaues 
Bild der Zugwege und Winterquartiere ergeben (ZINK 1973-85, 1980). Es hat sich vor allem 
gezeigt, wie verschieden das Zugverhalten bei den einzelnen Arten sein kann. Standvögel, Teil
zieher unterschiedlichster Ausprägung und Femwanderer, Invasionsvögel und Winterflüchter — 
schon diese Begriffe machen den weiten Rahmen möglichen Zuggeschehens deutlich. Dazu 
kommen Unterschide in den Zugrichtungen, die oft während des Zuges geändert werden (ZINK 
1977), und in der Lage und Ausdehnung der Überwinterungsgebiete. Nahverwandte Arten 
können dabei recht ähnliche Zugmuster aufweisen, wie die europäischen Arten der Gattung Tur- 
dus, die als Teilzieher oder Zugvögel in Richtungen zwischen W und S ziehen und auch in der 
Ausdehnung der Wanderungen nur graduelle Unterschiede erkennen lassen. Daneben gibt es aber 
Gruppen mit von Art zu Art grossen Unterschieden im Zugverhalten, etwa die europäischen Gras
mücken (Gattung Sylvia) oder die Würger (Gattung Lanius).

Eines der extremsten Beispiele für stark unterschiedliche Zugmuster bei nahverwandten 
Arten bieten die europä'ischen Arten der Gattung Emberiza. Es gibt in dieser Gruppe fünf Teil
zieher, die im Winter fast ausschliesslich nördlich der Sahara bleiben (E.calandra, E.cia, E.cirlus, 
Ecitrinella, E.schoeniclus), zwei Arten,die im tropischen Afrika überwinterníE.caesia, E.hornt- 
lana) und schliesslich vier Arten, die nach SE-Asien ziehen, drei von Nordeuropa aus (E.aureola, 
E.pusilla, E.rustica), eine aus dem östlichen Mittelmeerraum (E.melanocephala).

Unter den Teilziehern ist die Goldammer (E.citrinella) die Art mit der am weitesten nach N 
reichenden Winterverbreitung. Sie überwintert in Skandinavien regelmässig bis Nordland und bis 
zum Nordende des Bottnischen Meerbusens, in Einzelfällen auch noch weiter nördlich. In Mittel
europa gibt es neben überwiegendem Standvogel-Verhalten regelmässigen Zug bis Italien und
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Abb. 1. Schematische Darstellung der Zugrichtungen der Goldammer. Punktiert: Südgrenze der
Brutverbreitung

1. ábra. A citromsármány vonulási irányainak sematikus bemutatása. Pontozva: a költés déli határa

Spanien. Das wird deutlich durch jährliche Zugbeobachtungen z.B. am Bodensee und an Alpen
pässen, durch Fernfunde beringter Vögel vor Beginn der Kälteperiode und durch Wintervor
kommen weit südlich der Südgrenze der Brutverbreitung. In Ausnahmefällen wird dabei NW-Afri- 
ka erreicht. Die Ringfunde zeigen Zugrichtungen zwischen SW und SSE (Abb. 1). Der Anteil 
ziehender Vögel schwankt von Jahr zu Jahr beträchtlich. Die Bewegungen bekommen in manchen 
Jahren invasionsähnlichen Charakter. So wurden z.B. im Herbst 1964 ungewöhnliche Zahlen zi
ehender Goldammern im Schwarz wald, im Schweizer Jura und in den Schweizer Alpen beobachtet. 
In der Camargue war die Zahl der Wintergäste im Winter 1964/65 erheblich höher als in anderen 
Jahren. Daneben gibt es auch noch Ausweichbewegungen bei Kälteeinbrüchen, also Winterflucht. 
Als Beispiel sei eine am 31.1.1933 in Schlesien beringte Goldammer genannt, die 21 Tage später 
in NE-Spanien war. Wir finden also innerhalb ein und derselben Vogelart alle Übergänge von 
Standvogel-Verhalten bis zu Überwinterungen weit südlich der Brutgebiete, darüber hinaus in
vasionsartige Wanderungen und Winterflucht-Bewegungen.

Bei der Rohrammer (E.schoeniclus) ist der Anteil ziehender Vögel sehr viel höher als bei 
der Goldammer. Die Mehrzahl der Vögel verlässt Mitteleuropa vor Einbruch des Winters. Winter
beobachtungen gibt es aber bis Mittelschweden und S-Finnland. Der Zug mit Wegzugrichtungen 
zwischen WSW und S führt in den Mittelmeerraum, im Extremfall bis an den Nordrand der Saha
ra (Abb. 2.). Die Abb. 3 und 4 zeigen die Wegzugfunde finnischer und skandinavischer Rohram
mern. Die Mittelrichtung der Vögel finnischer Herkunft weist nach Norditalien, die der Vögel aus 
Schweden und Norwegen parallel dazu nach SW-Frankreich. Diese Darstellungen sind nicht iden-
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Abb. 2. Schematische Darstellung der Zugrichtungen der Rohrammer in West- und Mitteleuropa. 
Punktiert: wie Abb. 1

2. ábra. A nádi sármányok vonulásának sematikus bemutatása Nyugat- és Közép-Európában

tisch mit den entsprechenden Abbildungen bei ZINK 1985. Dort sind nur die Funde im Winter 
(Dezember bis Februar) eingetragen, während in Abb. 3 auch die Funde im ersten Herbst nach 
der Beringung mitverwendet, in Abb. 4 die Funde aus N-Finnland weggelassen sind. Obwohl die 
Funde in Abb. 3 anders verteilt sind — z.B. Herbstfunde schwedischer Vögel in Norditalien, die 
es im Winter nicht gibt — zeigt die Mittelrichtung in dasselbe Zielgebiet.

Zippammer (E.cia) und Zaunammer (Ecirlus) sind Teilzeiher, die auch in den Brutgebieten 
in der Pfalz und am Mittelrhein im Winter anzutreffen sind, aber aus diesem Raum auch bis SW- 
-Frankreich und NE-Spanien ziehen (keine Abb.). Bei der Zippammer sind drei Femfunde aus 
dem Mittelrheingebiet nachzutragen, die bei der Bearbeitung im Atlas nicht zur Verfügung 
standen. Die Daten sind im Anhang genannt.

Bei der Grauammer ist schon TISCHLER (1918) aufgefallen, dass es im nördlichen Teil 
der mitteleuropäischen Brutverbreitung grosse Winteransammlungen gibt, während die Art in 
Süddeutschland vorwiegend Zugvogel ist. Das ist eine völlige Umkehr der sonst bei Teilziehern 
anzutreffenden Zugverhältnisse. Grosse Wintertrupps sind selbst aus Südschweden, Dänemark und 
dem früheren Ostpreussen bekannt. Nördlich von 51° N gibt es keine Femfunde beringter Vögel. 
Südlich von 50° N überwiegen die Fernfunde. Sie reichen mit Richtungen um SW und SSW bis 
Südfrankreich, ausnahmsweise auch bis Südspanien (Abb. 5). Winterbeobachtungen von Grau
ammern unbekannter Herkunft sind selbst aus Gebieten südlich der Südgrenze der Brutverbrei
tung bekannt, z.B. aus Libyen und Ägypten, in Einzelfällen aus Mauretanien und aus Senegal. Da 
die Beringungszahlen im nördlichen Teil der Brutverbreitung relativ gering sind,sollte die Art im 
Frühjahr und Sommer verstärkt in den Gebieten nördlich von 50° N beringt werden. Auch Be-
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Abb. 3. Herbst- und Winterfunde von Rohrammem aus Norwegen und Schweden (n = 71). Die 
Pfeilrichtung trennt jeweils die Hälfte der Funde voneinander

3. ábra. A nádi sármányok őszi és téli megkerülési helyei Norvégiából és Svédországból (n - 71). 
A nyilirány a megkerülések felezővonala

ringungen östlich von 1 2° E sind dringend erwünscht. Nur dadurch kann das ungewöhnliche Zug
verhalten dieser Art völlig aufgeklärt werden.

Auch beim Ortolan (E. hortulana), der im tropischen Afrika überwintert, gibt es offene 
Fragen. Alle europäischen Populationen ziehen, soweit Ringfundbelege vorhanden sind, nach E 
also bis Finnland, im Herbst in Richtungen zwischen WSW und SSW durch Mittel-und Westeuro
pa. Das Hauptüberwinterungsgebiet liegt aber in Ostafrika (Abb. 6). In Westafrika ist die Art aus 
Senegal, wo es nur Zugzeitdaten gibt, erst seit 1958, aus Nigeria seit 1963 bekannt. In neuester 
Zeit wurde über Winterbeobachtungen in 1250-1400 m Höhe am Mt. Nimba, Guinea, berichtet 
(BROSSÉT 1984). Es ist deshalb möglich, dass der Ortolan in offenem Gelände der westafrikani
schen Bergländer häufiger überwintert als bisher bekannt ist. Die Überwinterer in Ostafrika könn
ten dann aus Osteuropa und aus Asien stammen.
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Abb. 4. Winterfunde von Rohrammern aus Süd- und Mittelfinnland (n = 54). Pfeilrichtung wie 
Abb. 3.

4. ábra. Dél- és közép-finnországi nádi sármányok téli megkerülései (n =54)

Der im nordöstlichen Mittelmeerraum beheimatete Graue Ortoien (E.caesia) überwintert 
vornehmlich im Sudan nördlich von 14° n und östlich des Nils und in Eritrea.

In Abb. 7 ist die weite Spanne der Zugverhältnisse in der Gattung Emberiza zusammen
gefasst. Zugrichtungen und Winterquartiere für die westlichen Populationen von E. schoeniclus 
und E. hortulana wurden schon behandelt. Dazu kommen nun die Arten, die in SE-Asian über
wintern. Die Kappenammer (E.melanocephala), deren Brutverbreitung von Italien bis zum Kas
pischen Meer reicht, überwintert in West- und Zentralindien. Die Weidenammer (E.aureola), die 
erst in neuerer Zeit Nordeuropa von E her besiedelt hat, zieht im Herbst zunächst weit nach E, 
bevor sie nach S in Richtung auf die Uberwinterungsgebiete in Hinterindien einbiegt. Ein Ring
vogel vom Bottnischen Meerbusen wurde in Thailand gefunden. Dort überwintern auch Vögel aus 
Jakutien, wie ein weiterer Ringfund zeigt. Noch weiter östlich überwintert die Waldammer iE. 
rustica), die von Nordeuropa und Nordasien;nach China, Korea und Japan zieht. Auch diese Art
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Abb. 5. Schematische Darstellung der Zugrichtungen der Grauammer in West- und Mitteleuropa.
Punktiert: Nord- und Südgrenze der Brutverbreitung

5. ábra. A sordély vonulási irányai Nyugat- és Közép-Európában. Pontozva: a költési terület észa
ki és déli határa

zieht aus den europäischen Brutgebieten nicht auf dem direkten Weg in die Winterquartiere. Der 
Hinweis, dass solche Femwanderer möglicherweise nicht kompassgetreu, sondern auf Grosskreis
routen ziehen, trifft für diese beiden Arten nicht zu. Für die Weidenammer ist der Grosskreis von 
Finnland nach Thailand als punktierte Linie eingetragen. Sie kreuzt die zentralasiatischen Hoch
gebirge, wo die Art nie nachgewiesen wurde. Die Waldammer berührt auf dem Zug nur den 
äussersten Norden der Mongolei, die bei einem Grosskreiszug aus Nordeuropa durchquert werden 
müsste. Als dritte Art zieht die Zwergammer (E.pusilla) aus Nordeuropa nach Ostasien. Sie über
wintert im nördlichen Hinterindien und in China südlich des Jangtsekiang (keine Abb.).

Diese schematisierte Darstellung der Zugverhältnisse bei den europäischen Ammern der 
Gattung Emberiza basiert auf den Ringfundergebnissen und Schrifttumsbelegen, die im „Atlas 
des Singvogelzugs” (ZINK 1973-85) verarbeitet sind. Dieser Atlas bietet — vergleichbar einem 
anatomischen Atlas auf dem Gebiet der Medizin — die unentbehrliche Grundlage für weiter
führende Untersuchungen, z.B. für die Suche nach den Gründen für die oft sehr komplizierten 
Zugverhältnisse bei einzelnen Arten, für Forschungen auf den Gebieten der Zugphysiologie oder 
der Zugorientierung. Er bietet aber auch die notwendigen Unterlagen für Massnahmen im Bereich 
des internationalen Vogelschutzes.
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Abb. 6. Zugrichtungen und Überwinterungsraum des Ortolans. Punktiert: West- und Südgrenze 
der Brutverbreitung. Schraffiert: Überwinterungsgebiet

6. ábra. A kerti sármány vonulási irányai és telelési helye. Pontozva: a költési terület nyugati és 
déli határa. Vonalkázva: telelőterület
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Abb. 7. Zugrichtungen und Winterquartiere europäischer Ammern, a E.schoeniclus, b E.hortula- 
na, c E.melanocephala, d E.aureola, e E.rustica. Schraffiert: Überwinterungsgebiete. Punk
tierte Linie: Grosskreis von Finnland nach Thailand (vgl. Text)

7. ábra. Az európai sármányok vonulási irányai és téli szálláshelyei. Csíkozva: telelőterületek 
Pontozott vonal: a Finnországtól Thaiföldig terjedő nagy kör (magyarázat a szövegben)
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Anhang: Ringfunde von Emberiza cia (Helgoland-Ringe) nach briefl. Mitteilung von Dr.I.Schup- 
han
Függelék: A Helgolandon gyűrűzött bajszos sármányok megkerülései. Dr.I.Schuphan levélbeli 
közlése.
1. 80232067 o nestjung 28.6.64. Rüdesheim (49.59 N 07.56 E), Hessen.

♦ getötet 26.10.64 Breuil Romain (49.19 N 03.46 E), Marne, Frankreich.
2. 80235218 o nestjung 7.7.63 Rüdesheim

♦ tot. gef. ca. 20.12.64 Malicorne (46.18 N 02.47 E), Allier, Frankreich.
3. 80161055 o diesjährig o 23.9.62 Rüdesheim

♦ kontr. 2.2.63 Biarritz (43.29 N 01.34 W), Pyrénées Atlantiques, Frankreich.
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AZ EMBERIZA GENUS EURÓPAI FAJAINAK TÉRBELI VONULÁSI MINTÁZATA

GERHARDT ZINK 

(Német Szövetségi Köztársaság)

Az európai énekesmadarak gyűrűzési adatainak feldolgozása sok fajra vonatkozóan adott 
pontos képet vonulási útvonalaikról és téli szálláshelyeikről (ZINK 1973-85, 1980). Ez minde
nekelőtt azt is megmutatta, hogy milyen különböző lehet a vonulási viselkedés az egyes fajoknál. 
Az állandó madarak, a részben vonulók, a legkülönbözőbb kóborlók és távolra vonulók, az invá- 
ziós fajok és a telelők -  mindezek a fogalmak a lehetséges vonulási események tág értelmezését 
teszik lehetővé. Ezt bonyolítják még a vonulási irányokban lévő különbségek, amelyek gyakran a 
vonulás alatt változnak meg (ZINK 1977), valamint az áttelelési területek fekvésében és kiterjedé
sében mutatkozó különbségek. Közeli rokonfajok egészen hasonló vonulási mintázatot mutathat
nak, mint pl. az európai Turdus fajok, melyek mint részben vagy egészen költözők nyugati és déli 
irányban vonulnak, és vándorlásaikban csak graduális különbségek ismerhetők fel. Emellett azon
ban vannak olyan csoportok, melyek vonulási viselkedéseikben nagy különbségeket mutatnak, 
mint az európai poszáták (Sylvia genus) és gébicsek (Lanius genus).

A közeli fajoknál lévő különböző vonulási mintázatokra az Emberiza európai fajai jelentik 
az egyik legextrémebb példát. Ebben a csoportban öt részben vonuló faj van, amelyek télen szin
te kizárólag a Szaharától északra maradnak (E.calandra, E.cia, E.cirlus, E.citrinella, E.schoenic- 
lus), két faj, mely a trópusi Afrikában telel (E. caesia, E. hortulana), és végül négy faj, mely Délke- 
let-Ázsiába vonul, három Észak-Európából (E. aureola, E.pusilla, E.rustica), és egy a Földközi 
tenger keleti térségéből {p.melanocephala).

A részben vonulók között van a citromsármány, amelynek észak felé a legnagyobb a telelő- 
-területe. Rendszeresen Skandináviában telel, a Botteni-öböl északi végéig, egyes esetekben még 
északabbra is. Közép-Európában a túlnyomórészt helyben-maradók mellett rendszeresen Olasz
országig és Spanyolországig vonulnak. Ezt bizonyítják az évenkénti vonulási megfigyelések példá
ul a Bodeni-tónál és az Alpok hágóin a hideg periódus kezdete előtti gyűrűzési adatokkal és téli 
előfordulásaikkal messze délre a költő-terület déli határától. Kivételes esetekben Északnyugat-Af- 
rikát is elérhetik. A gyűrűzési adatok a délnyugat és dél-délkelet közötti vonulási irányokat mu
tatják (1. ábra). A vonuló madarak aránya évről évre jelentős mértékben ingadozik. A mozgások 
némelyik évben invázióhoz hasonló jelleget mutatnak. így például 1964 őszén szokatlanul nagy 
számú vonuló citromsármányt figyeltek meg a Fekete-erdőben, a svájci Jurában és a svájci Alpok
ban. Camargue-ban a téli vendégek száma 1964-65-ben lényegesen magasabb volt, mint más évek
ben. Emellett még kitérő mozgások is voltak a hideg betörése előtt. így például az 1933. január 
31-én Sziléziában gyűrűzött citromsármány 21 nappal később Eszakkelet-Spanyolországban ke
rült meg. Tehát egy és ugyanazon madárfajon belül minden átmenetet megtalálunk az állandók
tól a költő területétől távol délre áttelelőkig, a behatolásszerű vándorlásokat és a téli menekülő
mozgásokat.

A nádi sármánynál a vonuló madarak aránya sokkal nagyobb, mint a citromsármánynál. A 
madarak többsége a tél kezdete előtt elhagyja Közép-Európát. Vannak téli megfigyelések Közép- 
Svédországig és Dél-Finnországig. A vonulási irányok nyugat-délnyugat és dél között a Földközi- 
tenger térségébe vezetnek, extrém esetben a Szahara-északi széléig (2. ábra). A 3. és 4. ábra a finn 
és skandináv nádi sármányok útját mutatja. A finn madarak közép-iránya Észak-Olaszország felé 
mutat, a Svédországból és Norvégiából jövőké ezzel párhuzamosan Délnyugat-Franciaországba. 
Ezek az ábrák nem azonosak ZINK 1985-ös hasonló ábráival. Ott csak a téli (decembertől febru
árig) megkerüléseket tüntettem fel, míg a 3. ábrán a gyűrűzés utáni első őszi leleteket is,a 4. áb
rán az észak-finn adatok kimaradtak Bár a 3. ábrán a lelőhelyek másképp oszlanak meg — pél
dául a svéd madarak őszi lelőhelye Észak-Olaszországban nincs meg —, a közép-irány ugyanazon 
célterület felé mutat. A bajszos sármány és a sövénysármány részben vonuló, amelyek a pfalzi és 
középrajna-vidéki költőterületeken is megtalálhatók télen, de ebből a körzetből egészen Délnyu- 
gat-Franciaországig és Északkelet-Spanyolországig vonulnak (nincs ábra). A bajszos sármánynál 
három olyan megkerülés van a Közép-Rajna vidékéről, amelyek az atlasz összeállításánál még nem 
álltak rendelkezésre. Az adatok a függelékben találhatók
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A sordélyoknál már TISCHLERNEK (1918) feltűnt, hogy a közép-európai költőterület dé
li részén nagy téli gyülekező helyek vannak,míg a faj Dél-Németországban túlnyomórészt vonuló. 
Ez a részben vonulókra vonatkozó költözési viszonyok teljes visszatérése. Nagy téli csapatok is
mertek Dél-Svédországból, Dániából és a korábbi Kelet-Poroszországból. Az 51 °-tól északra nin
csenek megkerülések. A 50°-tól délre túlsúlyban vannak a hosszú utat megtett madarik. Ezek 
délnyugati és dél-délnyugati irányban Dél-Franciaországig, kivételesen Dél-Spanyolországig is el
jutnak (S. ábra). Ismeretesek felderítetlen származású sordélyok téli megfigyelései is a költőterü
let déli határától még délebbre is, pl. Líbiából és Egyiptomból, egyes esetekben Mauritániából és 
Szenegálból. Mivel a gyűrűzések száma a költőterület északi részén viszonylag csekély, tavasszal és 
nyáron az 50°-tól északra fokozottabban kell ezt a fajt gyűrűzni. A 12 - tó l  keletre is sürgetően 
szükségesek a gyűrűzések. Csak ennek révén tárható fel ennek a fajnak a teljesen szokatlan vonu
lási viselkedése.

A kerti sármánynál is — mely a trópusi Afrikában telel -  vannak nyitott kérdések. Minden 
európai populáció kelet felé, tehát Finnországig vonul, amennyire a gyűrűzési adatok mutatják, 
ősszel nyugat-délnyugati és dél-délnyugati irányban Közép- és Nyugat-Európán á t  A fő telelési 
terület azonban Kelet-Afrikában van (6. ábra). Nyugat Afrikában ez a faj Szenegálból -  ahonnan 
csak a vonulás megfigyelési adatai vannak — csak 1958 óta, Nigériából 1963 óta ismert. Legújab
ban vannak téli megfigyelések 1250-1400 m magasságból a Mt.Nimbánál, Guineában (BROSSÉT 
1984). Ez azért lehetséges, mert a kerti sármány a nyugat-afrikai hegyek nyitott terepein gyak
rabban telel, mint eddig tudtuk. A Kelet-Afrikában telelők Kelet-Európából és Ázsiából származ
nak. A Földközi-tenger északkeleti térségében honos rozsdás sármány főleg Szudánban a 14°-tól 
északra és a Nílustól keletre, valamint Eritreában felel.

A 7. ábrán az Emberiza faj vonulási viszonyainak távoli pontjait foglaltam össze. A nádi 
sármány és a kerti sármány nyugati populációira vonatkozó vonulási irányokat és telelőhelyeket 
már tárgyaltuk. Ehhez jönnek azok a fajok, amelyek Délkelet-Ázsiában telelnek A kucsmás sár
mány, amelynek költési helye Olaszországtól a Kaszpi-tengerig terjed, Nyugat- és Közép-Indiában 
telel. Az aranyos sármány, mely újabban Keletről Észak-Európába települt, ősszel kelet felé vo
nul, mielőtt déli irányban Hátsó-Indiába a telelőterületekre ér. Egy a Botteni-öbölben gyűrűzött 
madár Thaiföldön került kézre. Ott a Jakutföldről is telelnek madarak, ahogy azt egy másik gyű
rűzési adat mutatja. Még távolabbra keletre telel az erdei sármány, mely Eszak-Európából és 
Eszak-Ázsiából Kínába, Koreába és Japánba költözik. Ez a faj sem közvetlen úton megy az euró
pai költőhelyről a téli szálláshelyre. Az az utalás, hogy az ilyen távolra vonulók nem hűek az út
irányhoz, hanem nagy körívekben vonulnak, erre a két fajra nem vonatkozik Az aranyos sármány 
a Finnországtól Thaiföldig terjedő pontozott vonalú nagykör mentén vonul. Keresztezi a közép
ázsiai magashegyvidéket, ahol ezt a fajt soha nem mutatták ki. Az erdei sármány csak Mongólia 
legszélső északi részét érinti vonulásában, melyet Európából jőve keresztez. Harmadik módon 
vonul a törpesármány, Eszak-Európából Kelet-Ázsiába. Hátsó-India északi részén és Kínában 
Jangce-kiangtól délre telel (nincs ábra).

A vonulási viszonyoknak ez a sematizált bemutatása az Emberiza genus európai fajainál a 
gyűrűzési eredményeken és szakirodalmi adatokon alapul, melyeket az „Énekesmadarak vonulási 
atlaszáéban (ZINK 1973-85) dolgoztam fel. Ez az atlasz — hasonlóan az orvosi anatómiai atlasz
hoz — nélkülözhetetlen alap a további kutatásokhoz, az egyes fajok gyakran komplikált vonulási 
viszonyaira, a költözés fiziológiájára, az orientálás területére vonatkozóan. A nemzetközi madár- 
védelemhez a szükséges alapokat szolgáltatja.
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A Magyar Madártani Egyesület II. Tudományos Ülése, Szeged, 1986.
The 2nd Scientific Meeting of Hungarian Ornithological Society, 1986. Szeged

WHERE HAVE ALL WHITEFRONTS GONE?
THE SITUATION OF ANSER ALBIFRONS IN LAKE NEUSIEDL (FERTÖ-TÓ) AREA

Hová tűntek a nagy lilikek?
Az Anser albifrons helyzete a Fertő-tavon

GERALD DICK 

(Ausztria)

Kivonat

A Fertő-tó vidéke a vonuló vadludak egyik igen fontos tartózkodó-pihenő területe Ausztri
ában. 1948 és 1958 között a nagy lilik volt a domináns vádlód és száma egyes években elérte a 
százezret, bár a jellemző létszám 20-25 és 70-80 ezer között változott. A hatvanas években ez a 
szám csökkent, mindössze egyszer haladta meg a tízezret. Az 1982/83. tél óta bevezetett rendsze
res, osztrák és magyar kooperációban végzett populációbecslés adatai alapján mindössze az enyhe 
teleken nő meg a nagy lilikek száma, de ekkor sem haladja meg a tízezret.

Bár az alkalmazott módszer (a hajnalban kihúzó ludak számlálása) okozhat némi hibát a 
létszámbecslésben, a nagy lilikek számának drasztikus csökkenése kétségtelen. E számcsökkenés 
két hipotézissel magyarázható. Az egyik szerint az előzőleg Ausztrián átvonuló népesség csatlako
zott a pontusi populációhoz, a másik szerint az északi tengeri-balti populációhoz. Az eddigi ada
tok alapján a második hipotézis látszik elfogadhatóbbnak, de az első sem valószínűtlen.

1. Breeding range and wintering areas o f the White-fronted Goose

Apart from the Greenland White-fronted Goose (A. albifrons flavirostris) which winters 
mostly in Scotland and Ireland, the breeding range of the European Whitefront (A.albifrons) 
covers the whole of North Siberia east of the Kanin peninsula (44°E) to the Kolyma river 
(155°E). The most western population winters in the North sea — Balticum area (2 in Fig. 1) and 
the adjacent populations correspondingly to the east: the Pannonié — Mediterranean (3), the 
Pontic (4), the Anatolian (5), the Caspian (6) and other Asian populations (Fig. 1; cf. TIMMER
MAN etal. 1976).
The German Democratic Republic may serve as a mixing point of the North sea -  Balticum and 
the Pannonié -  Mediterranean population (cf. RUTSCHKE 1983). The former one winters main
ly in the Netherlands, Belgium and England but also in northern France. The latter one winters 
in Hungary (mainly Hortobágy and Kardoskút), western Romania (Banat), Yugoslavia (Vojvodina 
and Kopacki rit) and some in Italy. The major haunts of the Pontic population are situated in eas
tern Romania (delta of the Danube and Dobrogea), Bulgeria, eastern Greece and western Turkey 
(Evros delta). The Anatolian population has also reached Israel and Egypt in former times and 
the Caspian population stretches over the southern coasts of the Caspian sea to Iran or even to 
Iraq where there is no recent information available.
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Fig. 1. Distribution of the White-fronted Goose (Anser albifrons). Black: breeding range; hatched: 
flyways to the wintering areas; broken lines: limits of the various populations; 1: Greenland 
population (A.alb.flavirostris); 2: North sea — Balticum population; 3: Pannonié -  Medi
terranean pop.; 4: Pontic pop.; 5: Anatolian pop.; 6: Caspian pop. (partly after Ogilvie 
1978 -  .Owen 1980).

1. ábra. A nagy lilik elterjedési területe. Fekete: költési terület; vonalkázott: vonulási útvonalak; 
szaggatott vonal: a különböző populációk elterjedési határai; 1: grönlandi populáció; 2: 
északi-tengeri — balti populáció; 3: pannon-mediterrán populáció; 4: pontusi populáció, 5: 
anatóliai populáció; 6: kaszpikus populáció
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The Greenland Whitefront population numbers between 14.300 and 16.600 bird (RUTT- 
LEDGE and OGILVIE 1979) while RUTSCHKE (1983) mentions optimistically about 25.000 
birds and the populations nr. 2 to 5 (Fig. 1) amount approximately 300.000 — 400.000 birds 
(TIMMERMAN et al. 1976).

2. Geese numbers and population trends in Lake Neusiedl (Fertő-tó) area 

Short description o f  the study area
The Seewinkel is the most important Austrian place serving as stop-over for geese on their 

way to the wintering grounds and vice versa. This area is surrounded by Lake Neusiedl (Fertő-tó) 
in the West, by the Parndorfer Platte, which is mostly arable land, in the North and by the Aust
rian/— Hungarian border in the East and South. Seewinkel is the western bay of the little Hungari
an plain and is well characterized by many small salty lakes (=Lacken), different soil types, which 
are mosaic like assorted, the last cow pasture of the area (=Hutweide) and the reed belt of Lake 
Neusiedl itself. The whole area measures approximately 450 km^. In the last few decades the 
typical character of Seewinkel has changed quite a bit (cf. LÖFFLER 1982). Many lakes have dis
appeared and many vineyards were newly created. Nevertheless the central Seewinkel with Lange 
Lacke is still an important stopping point for three geese species: Anser fabalis, Anser albifrons 
and Anser anser.

Geese counts between the late Forties and 1985/86
The Seewinkel / Neusiedlersee area serves as a very important resting point on 

the geeses’ way to their wintering grounds in normal winters. Between 1948 and 
1958 the Whitefront was the dominant species and even numbers exceending 100.000 birds are 
reported (BAUER andGLUTZ 1968), while 20.000 to 25.000 and 70.000 to 80.000 are said to 
have been more regular. Although there are no organized regular counts from this period of time, 
these figures give quite a clue about the Whitefronts’ importance. From the Sixties onwards the 
numbers declined dramatically. On 3 November 1962 for instance LEISLER (1969) mentions 
only 2000 birds on Lange Lacke and it is hardly more in 1965 and 1966: 2000 — 3000. Only in 
1967 the 10.000 birds limit was approached (LEILSER 1969). All the available figures are collec
ted in Fig.2. From winter 1982/83 onwards simultaneous monthly counts have been organized in 
See winkel and the Hungarian part of Lake Neusiedl (L. KÁRPÁTI). As Lake Neusiedl lies partly 
in Hungary this was extremely important. Especially when all the Lacken are frozen the geese 
prefer, after some days, to stay overnight on the lake itself: even in time of extreme coldness 
there are still some parts of the lake free of ice because of subterranean wells. Such places are for 
instance the mouth of the Golser channel and especially the part south of the great reed island 
where the geese predominantly fly to Hungary.

In a normal cold winter there are nearly no geese in the Seewinkel area during January. 
This coincides with the time when the Lacken are frozen (e.g. Jan.81, 82, 85; Fig. 3). The few 
geese left at that time use the lake for staying overnight and they then prefer the Hungarian fee
ding places (e.g. Jan.85, 86). The results of the monthly geese counts are presented in Fig.3. The 
counts were carried out early in the morning when the geese left the roosts to fly to the feeding 
grounds. After the Greylag and Bean the Whitefronted Goose is the last goose species which re
aches Seewinkel in November. They then often join the Greylags on their feeding sites which are 
quite close to the Lange Lacke roost in contrast to the Bean Geese which fly further away and 
even to Hungary. This is quite the same experience as GERDES and REEPMEYER (1983) have 
made in the North sea Dollart area.

Only during mild winters it may happen that more geese as usual remain in the area. For 
instance in the mild winters 82/83 and 83/84 there were the maxima of Whitefront numbers in
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Fig. 2. Peak numbers o f White-fronted Geese in Seewinkel. For 1948-58 the mean is given. Min.: 
minimum figure because of bad weather conditions. (Bauer and Glutz 1968, Grüli 1985 -  
Orig.)

2. ábra. A nagy lilik kiugró értékei a Fertő-tavon, az 1948-1958 időszak átlaga. Min. : rossz időjá
rás következtében minimális értékek
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Fig. 3. Whitefront numbers (Thousands) in Seewinkel (black columns) and the Hungarian part of 
Lake Neusiedl (hatched columns). Black bars symbolize months when the Lacken were 
frozen. M: Minimum value because of bad weather conditions; ?: no data available

Oct. Nov Dec J a n .  Feb. Mar.

3. ábra. A nagy lilikek száma a Fertőzugban (fekete oszlopok) és a Fertő magyarországi részén 
(vonalkázott oszlopok). A fekete vonalak jelzik az időszakokat, amikora tó befagyott;M: 
rossz időjárás miatti minimális értékek; ?: nincs adat
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January and February respectively. The numbers never exceeded 10.000 birds which is far below 
the figures of the Fifties. In springtime the Whitefront is the last migrant goose species to leave 
Seewinkel. On 24 March 1986 I could observe 49 Whitefronts feeding on winter seeds near Lange 
Lacke, while the Bean Geese had already left and the Neusiedlersee Greylags had already occu
pied their breeding sites in the reed belt. These 49 Whitefronts were last seen on 7 April 1986 by 
A. GRÜLL

3. Discussion

In spite of some criticism on the counting method the dramatical change of geese numbers 
cannot be ignored. Especially the dimensions of about 40.000 birds in relation to about 6000 
birds speak a clear language. Of course it is true that the geese can also pass by without stopping 
at Neusiedlersee so that we would not get their numbers. In fact this may happen under certain 
circumstances and possibly this is the reason for the fluctuations of numbers in mild winters (e.g. 
82/83 and 83/84_)as compared to severe winters (e.g. 84/85 and 85/86). Nevertheless this cannot 
be the explanation for the above mentioned change. The relatively small Seewinkel area is also 
controlled by many observers (esp. by collaborators of the Biological Station at Illmitz) between 
the censuses so that 40.000 birds could hardly have been missed during the last years. As the 
Neusiedlersee geese are believed to winter in the triangle of Hungary, Romania and Yugoslavia 
and sometimes also in Italy (BAUERand GLUTZ1968, OGILVIE 1978, MIKUSKAand KUTUZO- 
VIC 1982) the decrease in numbers must also have been noticed in these countries. It would be 
of great interest gaining information about that. If this could be proved the geese must have gone 
elsewhere, excluding a decline of the breeding population.

Principally there are two possibilities: first of all they could have joined the pontic popula
tion and therefore do not fly over Austria any more. Secondly they could have joined the North 
sea — Balticum population. For the first hypothesis there is no evidence at all because there are 
no recent censuses available. The North sea population increased enormously from 1970 on
wards (Fig. 4; ROOTH et al. 1981, KUYKEN in litt.). The reasons for that are found in hunting

Fig. 4. Size of the North sea -  Balticum population of the White-fronted Goose (after Rooth et 
al. 1981)

20Q 000  
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50 000

1960/61 1965/66 1970/71 1975/76

4. ábra. Az északi-tengeri -  balti nagy lilik populáció nagysága
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restrictions in the UdSSR (RUTSCHKE 1976, 1985) and the Netherlands (ROOTH et al. 1981) 
on the one hand and in intesified agriculture on the other hand. It is pointed out that this incre
ase is not caused by a higher reproductive output because the fraction of first year birds has not 
changed (ROOTH et al. 1981, EBBINGE 1985). Unfortunately there are only two figure availab
le from Austria on this topic. GRÜLL (1985) mentions 57 % immature birds fo ra  flock of 226 
birds and I have also seen 57 % immature birds out of 49. This amount is quite high compared to 
the North sea data where the means vary between 20 and 40 per cent (ROOTH et al. 1981). In 
order to get more detailed information on population structure the percentage of young birds 
should be taken more into consideration in future works. The possibility o f a population shift 
from the East to Northwest is more likely because there is no higher reproductive output in the 
North sea population and some ringing results show the connection of the North sea and Panno
nié population (BAUER andGLUTZ 1968). Nevertheless the shift itself remains to be proved. As 
the different populations are not that isolated as figure 1 idealizes an international organized 
neck banding programme would be extremely worthwhile. Furthermore the question of the 
Whitefronts’ origin could be answered as we do not know where our geese come from. It is a 
great advantage of the neck banding method that one bird can be observed several times and 
needs not to be shot (HUDEC et al. 1986).

What remains is the question: Why are there fewer geese right now in Seewinkel? The first 
possible explanation is that the population passing through Austria has diminished because of 
problems in the breeding area. Second possibility: the population shifted to elsewhere because of 
problems at the resting points. The importance of hunting pressure is pointed out by several aut
hors and especially hunting close to the night roost Lange Lacke could be a reason for a sensible 
species to leave the area. As geese in general do select their prey (OWEN 1976, 1978/79) it could 
be that the combination of disturbances and a false relationship of winter seeds to other more 
rejected plants (e.g. vine plants, highly grown rape, sugar beet) is to blame for the decrease. It the 
Whitefront is extremely sensible (cf. BAUER andGLUTZ 1968) the disturbed roost could be the 
major factor whereas the nowadays small and disturbed feeding patches and the missing meadows 
and pastures are a supplementary problem.

To answer all these questions it will be necessary to expand the simultaneous counts, es
pecially in Eastern Europe and to organize a neck band ringing programme.

4. Summary

The development of the Whitefront (Anser albifrons) population passing through the 
Neusiedlersee (Fertő-tó) — area is documented. Especially the dramatic decrease in numbers after 
the Sixties is shown. More detailed monthly counts were carried out from 1982/83 onwards in 
cooperation with Hungary in order to get a full picture of the area. The decrease is discussed re
garding the increase of the North sea — Balticum population because of a possible population 
shift. A shift to the eastern pontic population or a decrease of breeding pairs is also possible. The 
aim for future work should be to find out where this population really comes from, where it 
winters and how its relationship to neighbouring populations is. This aim can only be reached by 
intensified internationally coordinated censuses, by a ringing programme and by contacts to all 
the countries involved.
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MIGRATION AND WINTERING OF THE BLACKBIRD (TURDUS MERULA) AND 
THE SONG THRUSH (TURDUS PHILOMELOS) IN ITALY:

AN ANALYSIS OF RECAPTURES

A fekete rigó (Turdus merula) és az énekes rigó (T. philomelos) vonulása és telelése 
Olaszországban: a visszafogások elemzése

SERGIO SCEBBA 

(Olaszország)

Kivonat

Számos fenno-skandináv, közép- és kelet-európai rigófaj fontos vándorlási útvonala húzó
dik Olaszországon keresztül. Vonulásuk részletes feldolgozása elméleti jelentőségén túl hozzáse
gít nemzetközi szintű, ezáltal lokális védelmük hatékonyabb megszervezéséhez is. A vizsgálatok 
megkezdését a legkézenfekvőbb a leggyakoribb két rigófajon, a fekete rigón és énekes rigón 
kezdeni.

A vizsgálati alapadatok Európa jelentősebb gyűrűzési központjaiból származnak. Legalább 
30 éves adatsorok állnak rendelkezésre a külföldön gyűrűzött és Olaszországban visszafogott fe
kete és énekes rigókról, de felhasználtuk az 1970 óta Olaszországban gyűrűzött és külföldön visz- 
szafogott rigók adatait is (Associazione Migratoristi Italiani alapján).

Az elemzés eredményeiből megállapítható, hogy a két faj vonulási viselkedése hasonló. A 
visszafogási adatok Észak- és Közép-Olaszországból, Korzikáról és Szardíniáról származnak. Az 
Olaszországban gyűrűzött példányokat főleg Franciaországból és Spanyolországból jelentették 
vissza. Bár a fő vonulási útvonalakat is sikerült tisztázni, Dél-Olaszország és Szicília jelentősége 
e két faj vonulásában és telelésében még nem kellőképpen ismert. Mindenesetre a vonulási idő
szakban és télen e két faj igen gyakori e területeken. Miután az olaszországi gyűrűzésekre szep
tember és november között került sor, az adatok nem reflektálnak az olasz fészkelő populációra.

Introduction

The Italian Peninsula is an important migratory location for several species of thrushes, es
pecially for populations originating from Fenno- Scandia and Central and Eastern Europe. More
over, the Mediterranean habitats, with their ample supply of berries, are abundantly utilized 
during both wintering and migration by these (and other) species.

The reviewis published to date, e.g. the Atlases compiled by G.ZINK (1971-1975) and by 
the Academy of Sciences of the USSR, interpreted our knowledge of the bird migration on a 
continental scale. More specific, detailed reviews would be useful to evaluate the migrations on a 
regional scale which could then be used, e.g. by national nature Protection agencies. In Italy, 
the two common thrushes, the Blackbird Turdus merula and the Song Thrush, T.philomelos 
seemed to be a good choice to start with, as they are common migrant /  wintering species.
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Materied and methods

Data from birds ringed abroad and recaptured in Italy were taken from the major ringing 
centers in Europe; in all cases, at least a Period of 30 years of ringing was considered. Additional 
data of the Blackbird and Song Thrush ringed in northern Italy after 1970 and subsequently re
captured abroad, were obtained from the ANUU (Associazione Migratoristi Italiani).

Europe was divided into two regions: the northern one (Baltic region) comprised of Fenno- 
Scandia, and the glacial plains of the USSR, northern Poland, northern Germany, Denmark plus 
the British Isles. The more southern region included southern Poland, southern Germany, 
Czechoslovakia, Hungary and France. The Mediterranean region (southern France, Spain and 
North- Africa) was considered separately.

Italy was divided according to the EURING areas, with some modifications. The regions 
were: the Alps, the Po lowland, North- and South- Tirrenic, North- and South-Adriatic. For bio- 
geographical reasons, Corsica and Sardinia was evaluated together and Sicily was considered sepa
rately.

All data were pooled. The period between ringing and recapture was not taken into acco
unt. For the seasonal evaluation of recaptures, the autumn (September — November) and spring 
(March - April) migrations as well as wintering (December — February) were treated separately.

Results 

Turdus merula
The Blackbird is breeding all over Central and Western Europe, up to the 65°N. Within this 

region, and even within some populations, sedentary, vagrant and migratory birds/populations 
can be distinguished (CURRY -  LINDAHL 1977).

I evaluated a total of 239 recaptures in Italy, 62 % of which was ringed during the repro
ductive season (May — August). The ringing locations (Fig. 1) clearly show concentrations in the 
two regions of Europe mentioned above. Note, however, that the major flux of migrants along 
the Baltic coast is directed towards their wintering sites in NW France (GROMADZKI 1964) and 
that the Fennoscandian birds very often winter on the British Isles (ASHMOLE 1962). About 90 
% of the Italian recaptures originated in southern Poland, southern Germany, Czechoslovakia and 
Hungary (Table 1.) All these populations, except the Hungarian one, utilize also southern France 
as wintering area (JONES 1961). Nearly all Blackbirds from Hungary seem to migrate towards 
Italy which can be considered the main wintering area for them. Only four birds were receptured 
in countries other than Italy: 2 in France, 1 - 1 in Spain and Tunisia. The Czechoslovak popula
tion sems to winter mainly in the Mediterranean region of France. A major route towards this 
area is across the Alps and a part o f these birds stop to winter in northern Italy.

Similar directions (and consequently, similar wintering areas) are demonstrated by birds 
originating from Poland and southern Germany. A great number of migrants arrive from the 
neighbouring Switzerland, too.

The peak of the autumn migration took place in the second and third decades of October 
and extended until mid- November. The areas most frequented by these migrants are the Alps, 
North Adriatic and North Tirrenic. In the Fust of these, the most recaptures are from the Provin
ces of Bergamo, Como, Varese and Vercetli. Many of these birds have come from Czechoslovakia. 
In the North Adriatic, recaptures were most numerous in Treviso, Forli and Ancona, several re
captures ringed in Hungary were recovered in Marche and Umbria. Similar was the origin of birds 
recaptured in the North Tirrenic; an irradation to Corsica and Sardinia was also found. The Swiss 
birds were mostly recovered in the regions of the Alps, Liguria and Corsica -  Sardinia (Table 2). 
This area seemed especially be important during December and January when 48 % of all birds 
recovered was found here.
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Fig. 1. Origins of Blackbirds (Turdus merula) recaptured in Italy. Dots: ringing during the non
breeding season (Sept -  Apr); stars: ringed es Pullus; triangles: ringed during the reproduc
tive period (May -  Sept), both as adults and juveniles. The arrows show probable migra
tion directions. Larger symbols denote more than one bird: near Budapest, 15 ringed 
outside the breeding season, 31 during breeding and 10 as pulii. 7 more pulh were ringed in 
Hungary, near the Czech border.

1. ábra. Az Olaszországban visszafogott fekete rigók származási helyei.
Pontok: nem fészkelési időszakban gyűrűzöttek, csillagok: fiókaként gyűrűzőttek; három
szögek: a reproduktív periódusban gyűrűzöttek fiatalok és aduitok egyaránt. A nyilak a 
feltehető vándorlási irányt mutatják A nagyobb jelek egynél több madár adatára utalnak
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Table 1. Distribution o f the recaptures of Blackbird (T.merula) according to their origin and re
capture locations

1. táblázat. A visszafogott fekete rigók megoszlása a származási ás a visszafogást helyek szerint

Country of origin Reigon of recapture within Italy
Származási hely A visszafogás helye

Alps North North Corsica- OtherTirrenic Adriatic Sardinia

Baltic region 8 4 7 - 5
S-Poland,
S-Germany 8 9 5 1 1
Czechoslovakia,
Hungary 10 27 25 28 44
Switzerland 6 10 - 14 3
Austria, Yugoslavia, 
Belgium, France 1 4 3 5 5
Mediterranean - 3 1 2 -
Total % 13.81 23.85 17.15 20.92 24.27

Table 2. Distribution of the recaptures of Blackbirds (T.merula) according to their recapture loca
tions and season

2. táblázat. A visszafogott fekete rigók megoszlása a visszafogási hely és a visszafogás időszaka 
szerint

Region of recapture 
within Italy 

Visszafogás helye

Autumn

Alps 26
North Tirrenic 28
North Adriatic 25
Corsica-Sardinia 8
Other 31
Total, % 49.58

Season of recapture 

Visszafogási időszak

Winter Spring

7 1
24 5
11 5
41 1
25 .

45.38 5.04

The increese in activity, shown in all regions simultaneously, during the second and third 
decades of February can be interpreted as the start of the spring migration by March this is al
ready over.

The recepture locations of the 135 birds ringed in Italy (mostly in the vicinity of Berga
mo and Como) and recovered subsequently have also confirmed the area of the Alps as one of 
the major transit regions. Birds ringed here were later found in the North Tirrenic region, par
ticularly in Liguria (Provinces of Imperraand La Spezia). As recaptures from later in winter
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have shown, these birds proceededtowards Corsica and Sardinia or the Provance (France) which 
can be considered major wintering areas.

Turdus philomelos
The Song Thrush breeds over the major part of Europe up to Lapland. In Italy, breeding is 

restricted to the Alps and the northern Appenines but the species is common during migrations. 
A total of 459 recaptures demonstrate this; 51 % of these were ringed during the breeding period 
and 44 % on autumn migration.

In contrast to the Blackbirds, 26 % of Song Thrush recoveries were ringed in northern 
Europe, mainly along the Baltic coast (Fig. 2). It is probable, as ASHMOLE (1962) also noted, 
that those birds came from even farther north as the few data available from ringing during the 
breeding season seems to support this. The wintering areas for these birds range from Spain, SW- 
and Mediterranean France to Italy. A sizeable proportion (72 %) of birds are from Central and 
Eastern Europe, particularly from Czechoslovakia and Hungary.

Czechoslovak Song Thrushs, like the Blackbirds, seemed to follow the Alps and to winter 
mainly in western and Mediterranean France. Hungarian Song Thrushes, also like Blackbirds, se
emed to have their main wintering areas in Italy. Of the 87 birds originated from Hungary, 66 
were ringed between May and August, Very few Hungarian birds were recaptured in other count
ries: 2 from Spain, plus 1-1 from Tunisia and Yugoslavia. Several birds came from Poland and 
Germany, especially from areas close to the Czech border. There were 105 recaptures originating 
from Switzerland: 38 of these were ringed during the breeding season and 67 during autumn mig
ration. This shows that Switzerland, like the Baltic area, has an intensive migration over its terri
tory.

The migration roughly coincided with that of the Blackbird, although started earlier: it 
started in October, peaked during the last 10 days of October and continued, at a lower level, 
during November. The area of the Alps was seen as the most important area of migration. The re
coveries are centered around Bergamo, followed by the Provinces of Brescia, Varese and Como. 
The birds migrating through have probably originated from the Baltic area, Poland, southern 
Germany and Czechoslovakia later they proceed towards the North Tirrenic, Corsica and Sardinia 
(Table 3). The Hungarian Song Thrushs were found in the North adriatic and later have flown to 
the North Tirrenic (Toscana: Temi and Viterbo) and Sardinia. Several birds ringed in Switzerland 
were also recovered in Sardinia, after having passed over the North Tirrenic, mainly Liguria. 
These two arreas represent the major wintering sites as the recaptures between December and 
February were nearly equally divided between them. Recaptures are lacking from the area of the 
Alps. These two phenopmena show that Song Thrushes moved towards southern Italy during 
winter (Tab.4). The spring migration starts in February, it decreases in March and is very low in 
April.

The 298 recaptures, ringed mostly in the region of the Alps, especially near Bergamo, Co
mo and Varese, indicated that the major wintering area for these birds was Mediterranean France 
and Spain. The migration directions were similar to the ones seen in the case of the Blackbird, na
mely the Ligurian Alps, along the coastline and the Baleares. Recaptures from Toscana and Cor
sica — Sardinia show that some birds migrate in this direction.

Discussion and conclusions

It is seen from the analysis that the two species show similar migratory behaviour. The 
recaptures have come from northern and Central Italy, Corsica and Sardinia. The birds ringed in 
Italy were recovered mainly in France and Spain. Even if the main migratory routes seem to be
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Fig. 2. Origins of Song Thrush (T.philomelos) recaptured in Italy. Symbols as on Fig. 1. Thick 
arrows denote two birds ringed outside the area illustrated on the map. Bigger symbols: 11 
pulii from Praga, Czechoslovakia; 26 migrants from the Gdansk area (Poland);l 1 migrants 
and 33 breeding birds ringed near Budapest; 79 migrants ringed in all of Switzerland

2. ábra. Az Olaszországban visszafogott énekes rigók gyűrűzési helyei. Jelölések, mint az 1. ábrán. 
A kövér nyilak a területen kívül gyűrűzött egyedieket mutatják.
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Table 3. Distribution of the recaptures of Song Thrushes (T. philomelos) according to their origin 
and recapture locations

3. táblázat. Az Olaszországban visszafogott énekes rigók megoszlása a származási és visszafogási 
helyek szerint

Country of origin Region of recapture within Italy
Származási hely A visszafogás helye

Alps North 
Tine nie

North
Adriatic

Corsica-
Sardinia

Other

Baltic region 20 44 15 16 28
S-Poland,
S-Germany 8 11 . 3 3
Czechoslovakia,
Hungary 11 63 28 29 35
Switzerland 11 45 1 46 12
Austria, Yugoslavia, 
Belgium, France . 4 _ 8 10
Mediterranean 1 3 - - 4
Total, % 11.11 37.04 9.59 22.22 20.04

Table 4. Distribution of recaptures of Song Thrushes (T. philomelos) according to their recapture 
locations and season

4. táblázat. A visszafogott énekes rigók megoszlása a visszafogási hely és időszak szerint

Reigon of recapture Season of recapture
within Italy

Visszafogás helye Visszafogási időszak

Autumn Winter Spring

Alps 53 - .

North Tirrenic 53 90 29
North Adriatic 17 15 12
Corsica-Sardinia 35 54 13
Other 29 47 12
Total, % 40.74 44.88 14.38

clearly demonstrated, the role southern Italy and Sicily plays in the migration/wintering of these 
species remains unknown. Data are few but both species are common during migration and win
tering (SCEBBA, unpublished). Note, however, that the birds ringed in Italy were ringed between 
September and November and therefore are not representativeforthe birds breeding in Italy.
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Above the scientific interest of such type of research it should be emphasized that migra
tory birds represent a natural heredity. As such, they should carefully be monitored and protec
ted at an international level, based on cooperative ecological research in both the breeding and 
wintering areas.
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TÖBBNEJUSEG (POLYGYNIA) HÁROM MÉRSÉKELTÖVI ERDEI ÉNEKESMADÁRNÁL

Polygyny in three bird species of temperate primaevel forest

TOMASZ WESOLOWSKI 

(Lengyelország)

Abstract

Breeding biology was studied in three species, the Wood Warbler (Phylloscopus sibilatrix), 
the Chiffchaff (P.collybita) and the Wen (Troglodytes troglodytes) in Bielowieza National Park 
(Poland). Polygyny changing from 0 to 40 % was found in all the three species. No prediction of 
polygyny could be made from the vegetation structure of male territories and territory size. The 
tendency of females is to find suitable nesting sites and that of the males is to establish territories 
there. Polygyny is a result of the combitnation of independent decision of the two sexes.

Bevezetés

Jelen cikk egy szélesebb kutatási téma része, melynek során a sisegő füzike (Phylloscopus 
sibilatrix), a csilpcsalp-füzike (P. colly bita) és az ökörszem (Troglodytes troglodytes) fészkelési 
ökológiáját és viselkedését vizsgáljuk az ősi állapotú bialowiezai erdőben (WESOLOWSKI 1980, 
1983, 1985, PIOTROWSKA és WESOLOWSKI, közlés alatt).

A három vizsgált faj kis termetű, rovarevő, vonuló énekesmadár. A hímek általános célú 
territóriumokat foglalnak; a tojók a hímeknél később érkeznek vissza a telelőterületről, a párvá
lasztás a territóriumon megy végbe.

Több különbség is van a három faj között:a hímek éneklési periódusa összesen sisegő fü
zikénél 70, csilpcsalp-füzikénél 95, ökörszemnél 110-120 nap. A tojásrakás történhet a sisegő fü
zikénél 45, az ökörszemnél 80 napig tartó időtartam alatt. Az ökörszem párban építi fészkét, a 
másik két faj nem. A fiókák táplálásában csak a sisegő füzike hímje vesz részt. A csilpcsalp-füzike 
és az ökörszem a mocsaras égererdőt, a sisegő füzike a gyertyános-tölgyest kedveli.

Anyag és módszerek

Vizsgálatainkat a Bialowieza Nemzeti Parkban végeztük, amely a nagy kiterjedésű (1250 
km) bialowiezai erdő közepén fekszik, Kelet-Lengyeiországban. A Park 47.5 km“-nyi területén az 
alacsony fekvésű, ősi állapotú mérsékeltövi erdő utolsó töredékeit védik (FALINSKI 1977).

A vizsgálatokat párhuzamosan két vizsgálati területen végeztük, hogy a párzási sikeressé
get az élőhely vonatkozásában összehasonlíthassuk. Az egyik egy mocsaras, kőrises égererdő volt, 
melyben a magas kőris (Fraxinus excelsior), enyves éger (Alnus glutinosa) és jegenyefenyő (Picea 
excelsa) domináltak, a szárazabb helyeken gyertyános-tölgyes foltokkal (Tilio-Carpinetum),
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melyben hárs (Tilia cordata) és korai juhar (Acer platanoides) is előfordultak. Ezen a helyen 
1976-ban 12 ha-on kezdtük a vizsgálatokat, melyeket 1977-1979-ben 23 ha-ra terjesztettünk ki. 
A másik területet egynemű gyertyános-tölgyes borította. Az ökörszemre és csilpcsalp-füzikére vo
natkozó megfigyeléseket a teljes területen (48 ha) végeztük, de a sisegő füzike sokkal magasabb 
egyedsűrűsége miatt e fajnál csak egy 24 ha-os fragmentet figyeltünk. Az ökörszemről 1977- 
1978-ból, a másik két fajról 1977-1978-1979-ből származnak a megfigyelések.

A megfigyelési periódus, április 10 -  június 30, a sisegő füzike teljes költését magában fog
lalta, de a másik két fajnál inkább csak az első költés idejét. 1978-ban a megfigyeléseket július 
végéig folytattuk.

A hímeket minden évben hálóval befogtuk és egyedi jelöléssel láttuk el. A sisegő füzikénél 
a tojókat is be tudtuk fogni (a fogási módszerek részletes leírását lásd WESOLOWSKI 1982).

A territóriumtartó hímeket a területen követtük, és éneklési helyeiket egy kisléptékű tér
képen tüntettük fel, hogy így behatároljuk territóriumaik határait. A füzikéknél énekük magne
tofonról való visszajátszását is alkalmaztuk.

A párzási és költési sikeresség megállapításához a territóriumokat átkutattuk, hogy a tojó
kat, ill. a fészkeket megtaláljuk. Ez sikeres volt a füzikefajoknál, de minden ökörszemfészket nem 
találtunk meg. Ezért további látogatásokat tettünk a területen, hogy a frissen kirepült fészekaljak 
jelenlétét megállapíthassuk (WESOLOWSKI 1983).

Eredmények

A többnejűséget mindhárom fajnál megfigyeltük (1. táblázat). A csilpcsalp-füzikénél és az 
ökörszemnél megfigyelt alacsony számú többnejű hím sem hanyagolható el, mert ilyeneket min
den évben találtunk. A legsikeresebb hímek territóriumán rendszerint két tojó fészkelt. Három to-

1. táblázat. Monogámia-poligámia előfordulása a három énekesmadárfajnál 1976-1979 között 
kőrises-éger (E), ill. gyertyános-tölgyes (GT) erdőben a Bialowieza Nemzeti Parkban

Table 1. Frequency o f  mono- and polygamy in three bird species between 1976 and 1979 in ash- 
- alder (E) and hornbeam -oak (GT) forests at Bielowieza National Park

Hímek száma
No of males

Év, hely 
year, place Pár nélkül Monogám Po ligám

Poligámia, %

alone monogamous polygamous % polygamy

P.sibilatrix
1976-1979, E 2 22 1 4,0
1976-1979, GT 9 81 22 19,6

P. colly bita
1976-1979, E 7 35 7 14,3
1977-1979, GT 8 12 0 0

T.troglodytes
1976-1979, E 3 21 5 17,2
1977-1978, GT 1 14 0 0
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jót egyszer-egyszer figyeltünk meg csilpcsalp-füzike és sisegő füzike territóriumon. A sisegő füzike 
ritkán politerritorialitást is mutatott, de a többnejű hímek mindkét párja ugyanazon a territóriu
mon költött.

A csilpcsalp-füzike és ökörszem polygin hímjei mindig az égeresben, míg egy kivételével az 
összes polygin sisegő füzike gyertyánosban birtokolt territóriumot. Ezek minden fajnál a legma
gasabb denzitású élőhelyek voltak, ahol a párosodási sikeresség a kevésbé preferált élőhelyeken 
realizáltnál több volt. A polygin hímek aránya évek között nagy változásokat mutatott (0 - 40 %). 
Egyes esetekben a polygin hímek mellett pár nélküli hímek is voltak, amikor az ivararány közel 
volt 1:1-hez. Az átlagos ivararány azonban 1:1.44 (hímek: tojók) volt. A polygin hímek átlagos 
territóriumnagysága felülmúlta a pár nélküli hímekéit, de a különbség csak a sisegő füzikénél, az 
egyik területen volt szignifikáns. A territóriumnagyságokban jelentős volt az átfedés. A vegetáció 
szerkezetéből nem volt lehetséges előrejelezni, melyik hímnek sikerül két párra szert tennie egy 
adott évben: annak ellenére, hogy a növényzet szerkezete nem változott számottevően, a „pár 
nélküli” , ill. „többnejű” territóriumok helyzete igen: ugyanaz a hím egyik évben pár nélkül volt, 
a másikban két párja is került. A hímek kis helyhűsége miatt kevés megfigyelésünk van ugyanazon 
madarakról különböző években, de ezek is azt mutatják, hogy a párosodási sikeresség évek kö
zött változott.

A többnejű hímek első párja mindkét füzikefajnál egy-két nappal korábban települt le, 
mint a monogám párok tojói, de a különbség nem volt szignifikáns. A polygin hímek sem páro
sodtak mindig előbb, mint a monogámok. Az első, ill. második tojók letelepedése között azonban 
csak 0 - 4 nap telt el. A távolságok a fészkek között nem voltak nagyok, különösen a sisegő füzi
kénél (20 - 25 m). A tojók könnyűszerrel láthatták és hallhatták egymást, de egyetlen esetben 
sem figyeltünk meg konfliktusra utaló viselkedést közöttük.

A polygin hímek költési sikeressége két-háromszor magasabb volt, mint a monogám híme
ké. A polygin párkapcsolatban fészkelő tojók költési sikeressége azonos, a sisegő füzike esetében 
magasabb volt, mint a monogám tojóké. A költési sikerességben megfigyelt variációt főleg a ra- 
gadozás okozta, éhezés miatt egyetlen fióka sem pusztult el.

Diszkusszió

Többnejűséget már mindhárom vizsgált fajnál kimutattak (KLUIJVER és mtsai. 1940,VON 
HAARTMANN 1969, SCHÖNFELD 1978), bár a közölt esetek száma csilpcsalp-füzikénél ala
csony. Elméleti elvárások alapján a polyginia előfordulásának a csilpcsalp-füzikénél kellene maga
sabbnak lennie, ahol a hím alig vesz részt a költésben, míg alacsony előfordulás várható a sisegő 
füzikénél, ahol a hímek segítsége a költésben nagyobb (VERNER és WILLSON 1966, EMLEN 
és ORING 1977). Mindhárom faj szaporodását fakultatív polyginiának lehet tartani, amelyben a 
hímek olyan territóriumokat védenek, melyek vonzóak a tojók számára; a hímek többsége mono
gám, egyesek poligámok, mások pár nélkül maradnak. A polygin hímek aránya évek és területek 
között nagymértékben változik.

A „többnejűségi küszöb”-modell szerint a tojók a hímek territóriumai közül a „jobb minő
ségűeket” választják. Nem egyértelmű azonban, hogy mi módon mérhető egy hím territóriumá
nak minősége. Ezen túl a kevés közölt adat azt mutatja, hogy a tojók mozgásukkor nem respek
tálják a hímek territóriumának határait (HERMAN 1971, WESOLOWSKI 1980, ARMSTRONG 
1955, DAVIES és LUNDBERG 1985). További feltétel, hogy a tojók fitnessük maximálására tö
rekedjenek. Ezzel kapcsolatban igen nehéz a tojók fitnessét mérni, és pl. a bialowiezai erdőben, 
ahoi a realizált fitness igen alacsony (a tojók majdnem 50 %-a nem röptét fiókát a magas ragado- 
zási gyakoriság miatt), ez a feltétel értékelhetetlen adatokhoz vezet. Mindezen elméleti és gya
korlati nehézségek tjíiatt a jelenség szélesebb nézőpontú értékelése kívánatos.
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A tojó fészkelési helyet választó döntése csak utolsó egy hierarchikus döntéssorban: a/ mi
kor fejezze be a vonulást -  ez meghatározza a letelepülés tágabb körzetét; b/ a körzeten belül mi
lyen élőhelyen telepedjen el; cl ezen belül melyik foltot foglalja el és melyik hímmel párosodjon. 
Ezek közül a hímek territórium-minősége csak az utolsó lépcsőben lép be. Legfontosabbnak az 
élőhelyválasztás látszik, mert az egyes élőhelyekre jellemző átlagos költési sikeresség az egyes 
évek között keveset változik (TOMIALÓJC 1980, WESOLOWSKI 1985, PIOTRÓWSKA és 
WESOLOWSKI, közlés alatt). Ezzel adataink is egyeznek: polyginia csak egy élőhelytípusban for
dult elő, és az egyedsűrűség is itt volt a legmagasabb.

A hímek fitnessüket jelentősen fokozhatják, ha több tojóval párosodnak. így azt várhatjuk, 
hogy a polygin hímek territóriumai nagyobbak. Ezt, noha már több fajnál kimutatták, mi nem ta
láltuk. Hasonló helyzet alakul ki viszont, ha a hímek olyan élőhelyeken foglalnak territóriumo
kat, ahol a tojók egyedsűrűsége magas, ekkor ui. egy átlagos nagyságú territóriumon több tojó 
lesz. Vizsgálatunkban valóban ez a helyzet: míg a tölgyesben, noha a territóriumok nagyobbak 
voltak, mint a kőrises-égeresben, a hímek jelentős része egyáltalán nem volt képes párt találni, 
több, az utóbbi élőhelyen territóriumot foglaló hím polygin volt.

Ezért úgy gondolom, hogy a polyginia kialakulásának megértéséhez nem elegendő az egyik 
ivar vizsgálata. A tőbbnejűség a két ivar reakcióinak kölcsönhatásaként alakul ki: a tojók a leg
kedvezőbb élőhelyen próbálnak letelepedni, a hímek pedig megpróbálják a legkedvezőbb élőhe
lyeket monopolizálni. Ezen túl a polyginia evolúciójának kialakulását nem mindig magyarázhat
juk csak a fészkelőhelyeken talált környezeti feltételekkel. A populáció nagyságát befolyásoló 
tényezők sok esetben függetlenek a fészkelőhelyen tapasztalható feltételektől, és fontosak lehet
nek a párosodási rendszer meghatározásában.
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IPARILAG SZENNYEZETT LUC-ERDÖK MADÁRKÖZÖSSÉGEI

Bird communities of spruce forests affected by industrial emission

KAREL STASTNY 

(Csehszlovákia)

(A szerző tanulmánya megjelentő VIII. IBCC Konferencia kötetanyagában angolul, ezért itt most 
csak az előadás vázlatát közöljük. )

Abstract

In the Krusné hory (Ore mountains — northwestern Bohemia, Czechoslovakia) at altitudes 
of 680-870 m, the qualitative, quantitative and structural characteristics (number of species, den
sity, species diversity, evenness) of bird communities were studied in spruce forests Picea abies he
avily affected by industrial emissions. The mapping studies showed that the bird life decreases 
progressively from the slightly damaged forest across the heavily damaged spruce forests towards 
the totally dead ones (it hoick good both for mature and for young stadns) and increases again in 
those areas first cleared and then areas freshly afforested with Blue Spruce Picea pungens, the 
tree species used for the economic restoration of forests in the Ore mountains. In addition the 
avifauna of the original acidophilus mountain beech forest was also investigated.

This study was published in great details in the Proceedings of the VIII IBCC Conference. 
(Stastny, K. and Bejcek, V. 1985): Bird communities of spruce forests affected by industrial 
emissions in the Krusné hory (Ore mountains) -  in Taylor, K., Fuller, R. J. and Lack, P.C.: Bird 
census and atlas studies. (Proc. of the VIII Int. Conf. on Bird Census and Atlas work.), BTO, 
Tring: 243-253.)

A szerző Csehországban, Most város környékén (Krusné hory) ipari üzemek által szennye
zett erdők madárközösségeit tanulmányozta. A 670-680 m tengerszint feletti magasságban fekvő 
területet eredetileg bükkösök és vegyeserdők borították, majd a múlt században lucfenyő mono
kultúrákat alakítottak ki. Ezeknek a fafajokban szegény, erdészetileg kezelt erdőknek kicsi a stabi
litása, s igen érzékenyen reagálnak a környék ipari üzemei által kibocsájtott kén-dioxid és fluor- 
-tartalmú gázokra.

A vizsgálatok költési idényben folytak, kilenc, többségében 10 ha körüli mintavételi terü
leten. A mintaterületeket úgy választotta ki, hogy azok a károsodás különböző fokozatait tükröz
zék, valamint különböző korú állományok is legyenek. Az egyik terület pedig egy öreg bükkös 
volt,a hajdani természetes növénytársulást jelképezve.

A fészkelő madárközösségek felvételezését territórium-térképező módszerrel végezte 
(ANON 1970), 1982-ben és 1983-ban, VLADIMÍR BEJCEK-kel közösen. A fészkelő madárkö
zösségeket közösségi struktúrparaméterekkel hasonlította össze (fajszám, denzitás, diverzitás 
(SHANNON — WEAVER 1949), egyenletesség (SHELDON 1969), valamint a SÖRENSEN-féle 
hasonlósági index segítségével (BALOGH 1958).

A legegészségesebb, szinte alig károsodott öreg lucosban 13 madárfaj fordult elő. Hasonló 
korú erdőben, ahol már sok elhalt fatörzs is volt, a fajszám lecsökkent 9-re. A legkisebb fajszá
m ot (mindössze 3 fajt) a rendkívül nagy mértékben károsodott, csak kiszáradt, ág nélküli tör
zsekből álló erdőben tapasztaltak.
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A fajszámhoz hasonlóan változott a denzitás és a diverzitás is. A denzitás maximális értéke 
47 pár/10 ha volt, a minimális pedig 7.5 pár/10 ha. A diverzitás a jó állapotú és a teljesen elhalt er
dőben jelentősen különbözött egymástól (3,12 ill. 1,46). A területen természetesen előforduló 
bükkösnek és a még nem károsodott lucosnak hasonló volt a diverzitása, ugyanakkor a denzitás a 
bükkösben, a fajszám viszont a lucosban volt a nagyobb.

A SÖRENSEN-féle hasonlósági index általában kis értéket mutatott. Még a jelentősen káro
sodott területek különböző korú állományainak egymással való hasonlósága is kicsi volt.

A kutatási eredmények részletes leírását lásd: STASTNY és BEJCEK (1985).
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WHAT HAVE I LEARNED ABOUT THE COMMON TREECREEPER (CERTHIA 
FAMILIÁRIS L.) IN HUNGARY?

Mit tudtam meg a hegyi fakúszról (Certhia familiáris L ) Magyarországon?

MARKKU KUITUNEN 

(Finnország)

Kivonat

Nagyon kevés közlemény jelent meg eddig a hegyi fakúsz fészkelési ökológiájáról, Magyar- 
országon pedig még e faj pontos elterjedési területe sem ismert. Magyar viszonylatban a legfonto
sabb irodalmi előzmény Szijj (1957) munkája. Már ebből is világosan kitűnik, hogy mindkét fa
kúsz faj tagja a magyar faunának, közülük a hegyi fakúsz gyakoribb és elterjedtebb.

Szerző a hegyi fakúsz ökológiáját Dél-Finnországban 1974 óta vizsgálja, különleges mester
séges fészekodvak alkalmazásával. A finn és a magyar vizsgálati eredmények összevetéséből figye
lemreméltó különbség mutatható ki a fiókák növekedésében. A leggyorsabb növekedési időszak
ban a növekedési görbe meredeksége északról délre haladva csökken, értéke Közép-Finnországban 
0,96 (N = 8), Dél-Finnországban 0.95 (N = 9) és Magyarországon 0.77 (N = 9). A magyar és finn 
adatok közötti különbség szignifikáns, a finn adatok közötti eltérés viszont nem. Többváltozós 
analízis alapján a variáció nagyrészt a földrajzi szélességgel magyarázható (57 %).

A két fajt legegyszerűbben énekük alapján lehet megkülönböztetni. A hegyi fakúsz éneke 
hosszabb, és a vége felé fokozatosan halkul. Zavaró tényező lehet, hogy egymás énekét gyakran 
utánozzák. A kézben tartott madáron a csőrhossz és a hátsó karom hosszának aránya a hagyomá
nyosan használt elkülönítő bélyeg, a budapesti Természettudományi Múzeum anyagának vizsgá
latakor talált összefüggés (hátsó karomhossz = 0.25 x csőrhossz + 4.5) eltér az eddig ismerttől. 
Miután a csőrméretek nehezen megállapíthatók, szerző javasolja csak a hátsó karom hosszának 
használatát, amelyben nincs átfedés a két faj között.

1. Introduction

Only few papers have been published concerning the breeding ecology of the Common 
Treecreeper Certhia familiáris in spite of its very large circumpolar distribution areav.HAART- 
MAN (1969) and FLEGG (1973) have based their results on nestcard records from Finland and 
Great Britain, respectively. In addition to these there are only tentative results published on sing
le populations (DAVIS 1978, LÖHRL 1979, ENEMAR 1981, SCHÖNFELD 1983). More results 
have been published on habitat preference and interspecific relationships between European 
treecreeper species (e.g. SCHNEBEL 1972).

Even the exact distribution area of the Common Treecreeper has not been known in Hun
gary (KUITUNEN 1986a). The most important paper treating the species is by SZIJJ (1957). 
It seems quite clear that both European species breed sympatrically also in Hungary, as in most 
of Central Europe, at least in mountaineous areas. The Common Treecreeper uses a wide range of
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habitats and is only dependent on finding treetrunks large enough. The species of tree itself does 
not play a very important role (KUITUNEN 1986).

My own research has mainly been concerned with the breeding ecology of the Common 
Treecreeper in southern Finland since 1974 (e.g. KUITUNEN and TÖRMÄLÄ 1983 and unpub
lished material) studied with the aid of a special nestbox (KUITUNEN 1986b). I travelled to 
Hungary in 1982 to get acquainted with the Short Toed Treecreeper Cbrachydactyla. After that 
we founded a study area in the Pilis-mountains (KUITUNEN 1986a) using the nestboxes (KUI
TUNEN 1986b). Because most of the occupied boxes were occupied by the Common Treec
reeper I decided to establish a third study area (Figure 1) in Central Finland to get a possibility 
for studying geographical variation in the breeding ecology of the Common Treecreeper.

Figure 1. The field observations were carried out in three study areas: 1. Konnevesi Research sta
tion (Central Finland), 2. Hauho (southern Finland) and 3. Pilis-mountains (Hungary)

1. ábra. A terepvizsgálatok színhelyei: I. Konnevesi Kutatóállomás, 2. Hauho és 3. Pilis-hegység

2. Results

2.1. The nestling growth rate

Because the material is still mainly unanalysed, it is only possible to give some tentative 
results here. The most important founding so far is variation in the nestling growth rate. The 
value of the slope of the growth curve in the most rapid growing period decreased from north to
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south. It was 0.77 (N = 9) in Hungary, 0.9S (N = 9) in southern Finland and 0.96 (N = 8) in Cent
ral Finland. The difference between countries was statistically highly significant (one-way analy
sis of variance, F = 15.7, df = 2) but there was no any statistically significant difference between 
the two areas in Finland.

Analysis by multivariate regression showed that of all variables latitude accounted best for 
this variation (57 %). Brood size and the laying date did not increase significaantly the proportion 
of explained regression.

2.2. Determination o f  the species

In the work with the treecreepers it has been most difficult to distinguish between the two 
European species. During the breeding season the songs are good diagnostic characters. After a 
little practise they are quite easy to distinguish from each other. One rule of thumb is that the 
song of the Common Treecreeper is longer, it ends gradually and decreases towards the end. The 
song of the Short Toed Treecreeper has opposite characters. The only real, difficulty is that both 
species can maybe imitiate each other (e.g. THIELCKE 1972, but also HANSSEN 1983). Because 
of this it is necessary to listen to the singing treecreeper for a while. After only one song I do not 
dare to determine the species.

In the hand treecreeper species have traditionally been determined with the ratio between 
the bill length and the hindclaw length (see SVENSSON 1972 and MEADandWALLACE 1976). 
I measured the 67 skin specimens of the Budapest Natural Historical Museum including both spe
cies, but only the infrom the local populations. I found that it is quite difficult to measure the 
bill length of treecreepers. Also, the relationship between the two variables (Hindclaw = 0.25 x 
x Bill + 4.5) was a little different from that found earlier. The difference could also be different 
due to measuring difficulties. This function was found by means of multivariate discriminant 
analysis (see more detailes in KUITUNEN and KUITUNEN 1986).

The most important discriminator was the hindclaw. The distributions of hindclaw length 
in the two species did not overlap at all in our material. The distributions of bill length and wing 
length overlapped strongly and did not discriminate well:

N Wing Bill Hindclaw
Pd.szám szárny csőr Hátsó karom

X S.D. X S.D. X S.D.

C. familiáris 35 64.7 2.2 15.9 1.5 9.5 0.5
C brachydactyla 27 61.8 2.4 18.0 1.3 7.9 0.5

In most cases it is possible to determine the species in Hungary by measuring only the 
hindclaw length.

3. Concluding remarks

It is quite surprising to find that northern populations have a steeper slope in the growth 
rate than southern ones. It means that the development of the nestling weigth the is slower the 
more southern the population is. However, it would be premature to draw any definite conclu
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sions based on the three populations. In most passerine species studied, some kind of geographi
cal variation has been found, but the trends are unclear (e.g. RICKLEFS 1968). The material 
briefly described here also needs a more thorough analysis. Additional material has also been 
collected. It includes broods of different sizes and broods layed on different dates. Also, the sig
nificance of weather conditions has not been analysed yet.

In fact the difficulty of determining the treecreeper sibling species causes the lack of good 
data conseming the individual species. This situation is quite rare with regard to birds, at least in 
Europe. In many community studies it has been necessary to combine the results. It is a pity, be
cause the species have differencies in their ecological features (see e.g. SCHNEBEL 1972, 
SCHÖNFELD 1983). As a summary, I emphasize the need for a more detailed studies to make 
distinguishing the species easier. After that it will be necessary to collect more detailed material 
for clearing the ecological differencies between these evolutionarily very closely related species. 
As an answer to my question in the title, I should like to say that the ecology of treecreepers is 
much more fantastic than I believed before coming to Hungary.

Acknowledgements

I wish to express my gratitude to the Pilis Park Forestry and its workers for helping me in 
the field in Hungary.

I want to express my thanks to DR.GÁBOR LÖVEI and DR.JUHA TIAINEN for dis
cussions and also to MARKKU MÄKINEN and JUKKA SUHONEN for helping in the field in 
Finland.

The study has been supported by grants from the Institute of International Culture in Hun
gary, the Ministry of Labour, the Ministry of Agriculture and Forestry and the Aaltonen Fo
undation in Finland the Academy of Finland. DR.JYRKI MUONA checked the language.

REFERENCES -  IRODALOM

DAVIS,M.C. (1978): A nesting study of the Brown Creeper.The Living Bird (Cornell. Univ.) 17, 
237-263.

ENEMAR,A. (1981): Försök med holkar för trädkrypare, Certhia familiáris Var Fagelvärld 40,
233-238.

FLEGG,J.J.M. (1973): A Study of Treecreepers. Bird Study, 20, 287-302.
HAARTMAN,L.v. (1969): The Nesting Habits of Finnish Birds I, Passeriformes. Comm. Biol. 

Soc. Scient. Fenn.
HANSSEN,P. (1983): Fuglesang -  form og funktion. — Natur og Museum 23, 1-32.
KUITUNEN, ML (1986a): Is the Common Treecreeper (Certhia familiáris L.) more widespread in 

Hungary than has been previously believed? Aquila (in press).
KUITUNEN,M. (1986b): Special nestbox in breeding ecological studies of the Common Tre

ecreeper (Certhia familiáris L ) in southern Finland. Omis Fennica (in press).
KUITUNEN,M. — KUITUNEN,P. (1986): Discriminant analysis in biometric research: identifi

cation of the European Treecreeper species Certhia familiáris L. and C.brachydactyla 
Brehm. Manuscript.

KUITUNEN,M. — TÖR MALA, T. (1983): Nestling food of the Treecreeper Certhia f. familiáris 
L. in southern Finland. Omis Fennica 60, 42-44.

LÖHRL,H.v. (1979): Zur Brutbiologie einer Population des Waldbaumläufers, Certhia familiáris 
Ökologie Vögel 1, 127-132.

RICKLEFS,R.E. (1968): The nestling growth rate in Passerine birds. Ibis 94, 233-256.
SCHNEBEL,G. (1972): Die Ökologie der Baumläufer (Certhia brachydactyla) und (Certhia 

familiáris) in Ostniedersachsen. Die Vogelwelt 93, 201-215.
SCHÖNFELD,M. (1983): Beiträge zur Ökologie und intraspezifischen Verhalten der Baumläufer 

Certhia familiáris und C.brachydactyla in Eichen-Hainbuchen-Linden Wäldern unter dem 
Aspekt der erhöhten Siedlungsdichte durch eingebrachte Nisthöhlen. Hercynia N.F. Leip
zig 20, 290-311.

65



SVENSSON, L. (1975): Identification guide to European passerines. Stockholm.
SZIJJ.L. (1957): Ökológiai és állatföldrajzi tanulmányok a Kárpát-medence fakuszféléin

(Ecological and geographical studies on the Treecreepers of the Basin Carpathia.) Aquila 
64, 119-155.

THIELCKE.v.G. (1972): Waldbaumläufer (Certhia familiáris) ahmen artfremdes Signal nach und 
reagieren darauf. J.Orn. 113, 287-296.

A szerző címe: 
A uthors address.

The University of Jyväskylä, 
Department of Biology

Yliopistonkatu 9, SF-40100 Jyväskylä, Finland

66



A Magyar Madártani Egyesület II. Tudományos Ülése, Szeged, 1986.
The 2 nd Scientific Meeting of Hungarian Ornithological Society, 1986. Szeged

A PARLAGI SAS (AQUILA HEL1ACA) KÖLTÉSI ES TÁPLÁLKOZÁSI VISZONYAI 
VAJDASÁG (JUGOSZLÁVIA) EGYIK TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETÉN

On diet composition and breeding success of Imperial Eagle (Aquila heliaca) in a reserve
of Vajdaság, Yugoslavia

PELLE ISTVÁN 

(Jugoszlávia)

Abstract

The Vajdaság (Vojvodina) is the only regular breeding region of the Imperial Eagle in Yu
goslavia. The breeding sites are Fruska Gora (2 pairs), Delibiate sandy region (7 pairs) and 
Versec Hills (1 pair). The two pairs breeding in Fruska Gora were studied for four years between 
1982 and 1985. The nests were on 30 m high Lime-trees. The main food consisted of gophers 
0Citellus citellus) and nestlings of Rook (Corvus frugilegus) especially in July. Athough no dis
turbance was experienced at breeding sites, only six eaglets were grown by the two pairs during 
four years.

Bevezetés

A parlagi sas tipikus alfajának (Aquila heliaca heliaca Savigny 1809) költési területe Délke- 
let-Európától északkeletre Kínáig, Mongóliáig és a Bajkál-tóig teljed (ÉTHÉCOPAR et al. 1978). 
A nyugati elterjedés határa Jugoszláviában van, kb. a keleti hosszúság 19°-nál.

Jugoszlávia keleti részein, a Vajdaságban, Szerbiában, Montenegróban és különösen Mace
dóniában még a közelmúltban is (a második világháború előtt) költőmadár volt (MATVEJEV 
1950). Érdemes megemlíteni, hogy Bosznia-Hercegovinában 1900 körül sem volt parlagi sas 
(REISER 1939). A második világháború után gyors ütemben eltűntek Szerbia, majd Macedónia 
területéről is.

Állománynagyság és fészkelőhely

A Vajdaság Autonóm Tartományban a parlagi sasnak három rendszeres költési területe van: 
Fruska Gora (Szerémség), Delibláti homokpuszta és a Versed dombvidék (mindkettő a Bánát
ban). Kutatásaink és HÁM ISTVÁN kiegészítő szóbeli közlései alapján a fészkelő párok száma a 
következő: Fruska Gora 2, Deliblát 7, Versec 1. összesen tehát 10 pár fészkeléséről vannak adata
ink (1. ábra).
Az alábbiakban főleg a fruska gorai párok életviszonyait tárgyaljuk.

A Fruska Gorán élő parlagi sasok fészkelőhelyei lényegesen különböznek a tipikus költőhe
lyektől. A Delibláton, Macedóniában (MAKATSCH 1950, KARAMAN 1950), Kazahsztánban 
(DOLGUSIN 1962) egyedülálló fákon, sík terület közepén építették fészküket, aránylag könnyen 
hozzáférhető helyen. Ä Fruska Gorán fennmaradt párok fészkeiket az erdő mélyén, hatalmas 30 
méter magasságot meghaladó hársfákon építik. A fészek még téli időszakban is csak nehezen fe
dezhető fel. Nyáron a sűrű lombtól sokszor a fa tövéből sem lehet a fészket észrevenni.
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1. ábra. A parlagi sasok fészkelő területei a Vajdaságban a költőpárok számának feltüntetésével

Fig. 1. Breeding sites and the number o f  pairs o f  inperial Eagle in Vajdaság
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Táplálék

A fruska gorai sasok legfontosabb tápláléka az ürge (Citellus citellus). A Fruska Gorát sze
gélyező lejtőkön -  amelyek átmenetet képeznek az erdős hegység és a megművelt sík szántóföld 
között — még ma is nagyszámú ürge él. Júniusban, amikor az egy vagy két fióka kirepülés előtt 
áll, a hordott fő táplálék már repülős fiatal vetési varjú (Corvus frugilegus). Ebben az időszakban 
megfigyeltük, amint az egyik szülő megérkezett a táplálékkal a fészekre (amelyben egy fióka volt), 
vijjogással odahívta a párját, amely a közelben, szintén a fakoronában tartózkodott, és hármasban 
fogyasztották el a prédát.

Varjúfiókákat talált HÁM ISTVÁN is a Delibláton a parlagi sasok fészkében (szóbeli köz
lés). Emellett egy teljes fészekalj már repülős erdei fülesbaglyot (Asio otus) is. A sasok a bagoly
fiókákat valószínűleg a varjútelepeken zsákmányolták.

Költési eredmények

A négy utolsó év (1982-1985) költési eredményeit az 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat. A Fruska Gorán fészkelő parlagi sasok költési eredményei 1982-1985 közt 

Table 1. Breeding succes o f  Imperial Eagle in Fruska Gora between 1982 and 1985

£v I. fészek 11. fészek
Year Nest 1 Nest 2

1982 1 fióka + 1 kainizmus
1983 sikertelen költés 1 fióka + 1 záptojás

no breeding bad egg
1984 1 fióka + 1 záptojás 

bad egg
2 fióka

1985 sikertelen költés 
no breeding

1 fióka + 1 kainizmus

1983-ban és 1985-ben a fióka mellett 1-1 záptojást találtunk.
Két ízben az egyik fészekben nem volt költés, habár a saspárt láttuk a fészek mellett. Vál

tófészket nem sikerült találnunk. Valószínűleg a sasok abban az évben nem költöttek.

összefoglalás

A parlagi sasok a Fruska Gorán fészküket távol építették az emberi településektől és szin
te hozzáférhetetlen magasságban. Fiókáikat ürgékkel és vetési varjú fiókákkal táplálták.

A három fészkelő terület közül kettő természetvédelmi terület, így a sasokat nem veszé
lyeztetik a vadászok, akiknek egyébként nagy szerepe volt abban, hogy Jugoszlávia többi vidéke
in a parlagi sasok száma erősen csökkent.
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BESZÁMOLÓ A NAGY KÁRÓKATONÁKON (PHALACRACORAX CARBO) 
JUGOSZLÁVIÁBAN VÉGZETT KUTATÁSOK EDDIGI EREDMÉNYEIRŐL

Some results of a Cormorant (Phalacracorax carbo) study in Yugoslavia

MIKUSKA JÖZSEF 

(Jugoszlávia)

Abstract

The Cormorant used to be acomnon, regular breeder in Yugoslavia, but it became almost 
extinct because of the hunting and the disappearence of suitable habitats, i.e. marshes. As a result 
of the protection the number of Cormorants is increasing again, and there are some debates on 
the demages caused by Cormorants foraging in fishponds. Since the average intake of a Cormo
rant is 235 g fish on one occasion, the demage is considerable and repellents must be used in fish
ponds. Recently there have been ten breeding areas and there were 1932 breeding pairs in 1984.

Cormorants ringed in Yugoslavia have been caught in Albania, Italy, Egypt, Tunis and Ger
many. Individuals ringed in Hungary, Czechoslovakia, USSR, Poland, Germany, Denmark, 
Netherlands and Norway have been found in Yugoslavia.

Bevezetés

Jugoszláviában a nagy kárókatona költő madár. Kizárólag hallal táplálkozik, ezért halasta
vakban, valamint azokon a vizeken, ahol halászat folyik, megjelenése heves vitákra adott okot a 
halászok és a természetvédők között. Emiatt kutatásokat indítottunk be, hogy tisztázzuk a káró
katonák halastavi szerepét. E beszámolóban az eddig elért eredmények rövid összefoglalója talál
ható.

Anyag és módszer

A nagy kárókatonákkal kapcsolatos kutatások elsősorban Szlavónia és Baranya területén 
folytak, a Kopácsi réten és a halastavakon, de kiterjedtek az ország többi részére is. A madarak 
költözésének vizsgálata egyedi jelölések segítségével történt. A táplálkozásvizsgálatokhoz a költő
telepeken a fiókák által kiöklendezett táplálékot használtuk fel. Horvátországban 59 egyed gyo
mortartalmát analizáltuk.

Eredmények

A nagy kárókatona valamikor Jugoszláviában 12 helyen költött: Katlanovo, Crna reka, 
Prespansko jezero, Skadarsko jezero, Obedska bara, Zemun, kovilj, Belő blato, Apatin, Backi 
Monostor, Korodj és Kopácsi rét. A mocsarak lecsapolása, a halállomány csökkenése és az üldöz
tetés miatt számuk erősen lecsökkent (MIKUSKA és LAKATOS 1977). Az 1970-es években már 
mindössze csak két költőhelyük volt ismeretes. A Prespai tavon rendszeresen fészkeltek, míg a 
Kopácsi réten időszakosan, csak magas vízállás idején néhány párban (MIKUSKA és LAKATOS 
1977). A valamikori állomány nagyságát adatok hiányában még megközelítőleg sem sikerült megál
lapítani.
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A 70-es évektől az állomány növekedni kezdett. Így 1985-ben már 11 helyen költött vagy 
kísérelte meg a költést. A Kopácsi rét és a Prespai tó mellett visszatért a Skadari tóra (VÍZI 1978), 
a Pancsavai rétre (HÁM szóbeli közlése), de új telepek is alakultak a Bojana torkolatánál, Hutovo 
blaton, a Jasinyei és a Koncsanicai halastavakon. Ezenkívül megkísérelték a költést a Donji Mihol- 
jaci, Grudnjaki és Bardacai halastavakon is. A költőpárok száma 1984-ben 1932 volt. A Kopácsi 
réten 1981-ben átlagosan 3,17, 1982-ben 2,91 fiatal hagyta el a fészket.

Az 1984-ben gyűjtött 59 példány testmérete az 1. táblázatban látható. A nemek a méretek 
alapján jól elkülöníthetők.

1. táblázat. A Jugoszláviában mért nagy kárókatonák átlagos testmérete az 1984-ben gyűjtött 59 
példány alapján

Table 1. Body measurements o f  Cormorants collected in Yugoslavia in 1984 (n -5 9 )

Méretek Him Tojó
Measures Male Female

n = 21

00roIIc

Testhossz (cm) 
Body length (cm)

85,6 80,9

Szárny (cm) 
Wing length (cm)

34,7 33,0

Farok (cm) 
Taillength (cm)

15,7 15,4

Csüd (cm)
Tarsus length (cm)

6,5 6,2

Csőrhossz (cm) 
Bill length (cm)

6,8 6,2

Testtömeg (g) 2352 2065
Body mass (g)

A Kopácsi réten a kárókatonák táplálkozását 1980, 1981 és 1982-ben vizsgáltuk. Az elő
került 15 halfajból a ponty 33,52 %, az amur 0,75 %-kal volt képviselve. Ezek halastóból származ
tak, míg a többi 13 faj valószínűleg a Duna és a Dráva árteréről. Meg kell említeni, hogy annak el
lenére, hogy a kopácsi halászok fogásaiban az ezüstkárász (Carassius auratusgibelio) ebben az idő
ben több mint ötven százalékban szerepelt, a kárókatonák táplálékából teljesen hiányzott.

A halastavakon végzett táplálkozás-vizsgálatokat a 2. táblázat ismerteti. A kárókatonák 
minden esetben az itt tenyésztett halakat fogyasztották. Egy esetben sem sikerült itt nem ten- 
nyésztett, a halastavakba különböző utakon bekerült halfajokat kimutatni.

2. táblázat. A nagy kárókatonák táplálék-összetétele a halastavakon 

Fig. 2. Food composition o f  Cbrmorants at fishponds

Halfaj Egyedszám %
Fish species No of individuals %

Cyprinus carpio (tenyésztett) 61 70,93
Ctenopharingodon idella 16 18,60
Hypophthalmichthys molitrix 6 6,98
Stizostedion lucioperca 3 3,49

összesen 86 100,00
Total



Azt is megállapíthattuk, hogy a Kopácsi réten 7-33 cm nagyságú halakat fogyasztottak, az 
átlaghossz 18 cm volt (3. táblázat). A halastavakon zsákmányolt halak nagysága 6-27 cm közt 
volt, 15,3 cm középértékkel.

3. táblázat. A nagy kárókatonák táplálék-összetétele a Kopácsi réten 1980-1982 között 

Table 3. Food composition o f  Cormorants at Kopdcs rét in the period 1980-82

Halfaj Egyedszám %
Fish species No c f  individuals %

Esox lucius 10 1,87
Rutilus rutilus 61 11,42
Leuciscus idus 15 2,81
Scardinius erythrophthalmus 53 9,93
Tinea tinea 1 0,19
Ctenopharingodon ide 11a 4 0,75
Albumus albumus 6 1,12
Blicca bjoerkna 85 15,92
Abramis brama 2 0,37
Abramis sapa 3 0,56
Abramis ballerus 104 19,48
Cyprinus carpio 179 33,52
Perea fluviatilis 9 1,68
Lepomis gibbosus 1 0,19
Acema cemus 1 0,19

összesen 534 100,00
Total

Kimutattuk, hogy e madarak egyszerre átlagban 235 gr halat fogyasztottak. A legnagyobb minta 
380 gr-os volt. Napi kétszeri táplálkozás esetén testsúlyuk 22 %-ának megfelelő súlyú táplálékot 
igényelnek.

Több mint ezer jelölt példány alapján sikerült kimutatni, hogy a jugoszláv kárókatona állo
mány Észak-Afrikában (főleg Tuniszban) és Egyiptomban telel. A vonulás Olaszországon és Albá
nián át történik (MUZINIC et al. 1985). Bebizonyosodott az is, hogy arra a telepre térnek vissza, 
ahonnan származnak. Érdekes viszont az a tény, hogy a Kopácsi réten kikelt fiókák még abban az 
évben északra távoznak, és Magyarországon, Lengyelországban és Németországban kerülnek elő, 
de ugyanígy az itteni öreg madarakról is ezekből az országokból kapunk visszajelzéseket.

Jugoszláviában eddig svéd, német, holland, dán, lengyel, szovjet, cseh, magyar és norvég 
gyűrűs példányok kerültek elő július és április közt.

Bonctani vizsgálatoknál minden egyes madárban endoparazitákat találtunk: a Conctrace- 
cum microcephalum, a Paradilepsis scolecina és a Petsiger exaeretus fordult elő.

összefoglalás

A nagy kárókatonákon végzett vizsgálatok bebizonyították, hogy e fajnak nagyobb szám
ban való megjelenése a halastavakon nem kívánatos, a haltermelésre nézve káros.

IRODALOM

MIKUSKA, J. — LAKATOS, J. (1977): Data on the Distribution and Ecology of the Cormorant, 
Phalacrocorax carbo (1. 1758), in Yugoslavia. Larus, 29-30, 141-151.

MUZINIC',J. -  MIKUSKA,J. — KONFORTA.G. (1985): Rezultati prstenovanja velikog vranca, 
Phalacrocorax carbo (L. 1758), u Jugoslaviji, I Kongres biosistematicarite na Jugoslavia, 
Plenarni referati i rezimea na drugite referati. Popova Sapka, 115-116.

VIZI, O. (1978): The nestling of Common Heron (Ardea cinerea) on Skadar Lake in the Periods 
1972-1975, and 1977-1978. Drugi kongres ekologa Jugoslavije. Zadar, 1705-1716.
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BESZÁMOLÓ A LUDASI-TO ’85 GYŰRŰZŐ AKCIÓRÓL

Report on the ringing action called Lake Ludasi 1985

GERGELY JÓZSEF 

(Jugoszlávia)

Abstract

In the Vajdaság area the first ringing camp was organized by the Bird Protection and Rese
arch Committee of Vajdaság Ecological Society in 1985. The aim of the ACROPROJECT is to 
study migration routes of Acrocephalus warblers. 620 birds belonging to 23 species were ringed 
between 19th of April and 3rd of May 1985 during the „Lake Ludasi 1985” action. The most 
abundant breeding and migrant species is the Reed Warbler (A. scirpaceus). Data were collected 
on A schoenobaenus, A. arundinaceus and on A  melanopogon too.

Bevezetés

A Vajdasági Ökológus Társaság 1985-ös munkaprogramja alapján, a szabadkai tagozat kez
deményezésére határozat született egy szervezett gyűrűző és vonuláskutató akció beindításáról a 
tartomány területén. Ezt a tervet a jugoszláv ornitológusok Ljubljanában megtartott harmadik 
kongresszusa is támogatta. A Ludasi-tó természetvédelmi területre esett a választás, melynek 
kiterjedt nádrengetegében jó alkalom kínálkozott a nádiposzáták jelölésére és vonulásuk megfi
gyelésére.

A vajdasági amatőr ornitológusok által szervezett akció tavaszi részére 1985. április 19. — 
május 3-ig került sor.

A terület jellemzése

A Ludasi-tó Eszak-Bácskában a magyar határól alig 5 km-re délre, É-D-i irányban 7 km 
hosszan húzódik. Szélessége néhol még a 200 métert sem éri el, átlagos mélysége 1,5-2 m. A sza
badkai homokvidék és a bácskai löszhátság találkozásánál terül el. Vizét a Körösből kapja, amely 
egyben le is vezeti felesleges vizét az alig 10 km-re DK-re fekvő kapitány-réti halastavakon át a 
Tiszába. Csatornán keresztül áll kapcsolatban a közeli Palicsi-tóval is. A tó fontos állomás a mada
rak E-D-i vonulása során. A területet 1955-től törvény védi, 1972-től pedig már nemzetközi re
zervátumként szerepel. A tó kétharmad részét nádas borítja és 318 hektár kiemelt védettséget él
vez. A vízminőséget rontja Szabadka város ide folyó szennyvize. Javulást csak a tavaly megkez
dett Tisza-Palics csatorna megépítésétől várhatunk, amely mindkét tó vízminőségének a javítását 
szolgálná.
A tó domináns növényfajai a gyékények (Typha latifolia és T.angustifolia), a nád (Phragmites 
communis) és a sások (Carex spp.). Délről és keletről megművelhető földterületek határolják, 
északról gyümölcsösök.

Értékelés

A „Ludasi-tó ’85” elnevezésű akció 15 napja alatt összesen 21 madárfajhoz tartozó 620 
egyedet jelöltünk meg. A hűvös áprilisi időjárás sok esetben teljesen leállította a nádiposzáták vo
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nulását. Cserregő nádiposzátából (Acrocephalus scirpaceus) összesen 190 példány kapott gyűrűt, 
számuk május 2-án érte el a maximumot, amikor egy nap alatt 36 példány került az összesen 160 
m hosszú hálókba. A visszafogások száma 21. A jelölések és a költési időben végzett megfigyelé
sek alapján ez a legnagyobb számban átvonuló és fészkelő nádiposzáta faj. Foltos nádiposzátából 
(Acrocephalus schoenobaenus) 84 példányt jelöltünk. Vonulásuk április 28-án tetőzött, a követ
kező napon pedig szinte megállt A visszafogások száma 9, melyek 2-4 nappal a gyűrűzést követő
en kerültek meg újra. Fészkelési igényeiknek az átmenet nélküli sűrű nádas kevésbé felel meg 
Nádirigóból (Acrocephalus arundinaceus) az első példányt április 21-én fogtuk, számuk április 
28-án tetőzött (8 példány), a megjelölt madarak száma azonban kevés ahhoz, hogy tavaszi vonu
lásukról teljes képet kapjunk. A 45 meggyűrűzött közül csak kettőt fogtunk be újra. Nádi tü
csökmadárból (Locustella luscinioides) 28 példányt jelöltünk, átlag 2-3-at naponta. Visszafogás 
10 esetben volt. Fülemülesitke (Lusciniola melanopogon) fészkelését először a Ludasi-tavon 
sikerült bizonyítani. Még két évtizeddel ezelőtt is ez volt az egyetlen ismert fészkelőhelye. Korán, 
már március végén megérkezik. Összesen 8 példány került hálóba, visszafogás csak 1 volt. Az 
1984 nyarán gyűrűzött 13 egyed (juv.) közül 1985. március 30-án 2 példány ismét megkerült, 
közel egy év után ugyanazon a helyen. Barkóscinegéböl (Panurus biarmlcus) az akció során 70 
példányt gyűrűztünk. A nagy számú és többszöri visszafogás (15 példány), valamint a fészken 
jelölt (pullus) és a nádasban megfigyelt juvenilis példányok alapján megállapítható, hogy gyakori 
fészkelő faj. összesen több, mint 100 példányt jelöltünk meg 1985-ben. Április 21-én kézre 
került egy magyar gyűrűs hím is, melyet Pusztaszeren 1985. január 12-én jelöltek. Nádi sármány
ból (Emberiza schoeniclus) április 19-23 között 14 példányt jelöltünk. Az ezt követő tíz nap 
során nem kerültek hálóba, bár mozgásuk és énekük megfigyelhető volt. A felsorolt énekesma
darakon kívül a további 15 faj csak elenyésző számban fordult elő a nádasban, nem tartoznak a 
fészkelő fajok közé, ismertetésüktől eltekintünk.

összefoglalás

A vajdasági ornitológusok 1985. tavaszán egy sikeres gyűrűző-akciót szerveztek az Észak- 
Bácskai Ludasi-tó védett területén. A 160 m összhosszúságú hálók 23 fajból 620 példányt fogtak 
15 nap alatt. A megjelölt nádi madárfajok nagy része átvonulónak bizonyult, kisebb részük a 
helyben költő populációhoz tartozott.

A szerző elme: 
Authors address: 

Gergely József 
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Jugoszlávia
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SZARKA (PICA PICA) TÁPLÁLKOZÁSI ADATOK É-DOBRUDZSÁBÖL

On the diet composition of Magpie (Pica pica) in North Dobrogea, Romania

KISS J.BOTOND -  RÉKÁSI JÓZSEF

Abstract

Present paper deals with the analysis of crop content of 142 Magpies collected mainly by 
shooting between 1971 and 1985. About 30 plant species and 150 animal species were identified 
as food components. 25 % of crop contents contained seeds of cereals mainly maize. The main 
food are arthropods, some of them are pest insects rarely consumed by other birds (e.g. Eurygas- 
ter sp., Leptinotarsa decemlineata, etc). Small rodents and corpses of large vertebrates (fishes, 
rhoe-deer, pig) are consumed too. Consumption of bird eggs and nestlings is less than expected. 
Consequently magpie doesn’t cause such demages as it was thought before. The regulation of 
Magpie seems to be satisfied by shooting.

Bevezetés

A szajkó (Carrulus glandarius), dolmányos varjú (Corvus comix) és a szarka (Pica pica) a ro
mániai vadászati törvények (26/1976. november 5.) értelmében egész évben lőhető, dúvadnak szá
mító fajok.

Különleges elbírálásuknak megfelelően, az utóbbi időben egyre ritkábban alkalmazható ha
gyományos gyomortartalom-vizsgálatok segítségével tanulmányoztuk e két utóbbi faj táplálkozá
sát. Jelen dolgozatunk célja a szarka (Pica pica) táplálékának minőségi és mennyiségi megismerte
tése a Duna deltája s a vele határos területeken gyűjtött gyomortartalmak alapján.
E kártevőként nyilvántartott s minden eszközzel irtott madárfajról számos kisebb írást olvasha
tunk főleg a vadászati jellegű irodalomban.

Konkrét, táplálkozásvizsgálatokra támaszkodó, rendszeres kutatásokat a GYURKÓ -  
KORÓDI GÁL-féle munkaközösség végzett, három évüzeddel ezelőtt az Erdélyi Medence akkori 
ökológiai-ökonómiai viszonyai között (GYURKÖ és munkatársai, 1957.).

A Duna deltájában ezideig csak KISS — RÉKÁSI — STERBETZ (1975) végeztek szarka 
táplálkozásbiológiai megfigyelést.

Anyag, vizsgálati terület, módszer

A vizsgálati anyagot lőfegyverrel gyűjtöttük, eltekintve a tojásmérgezési szervezett akciók 
alkalmával fölbukkanó lehetőségektől. Tekintve a szarka dúvadként való elbírálását, összehason
lító alapként elvégeztük 1 5, fészekből kiszedett fióka táplálékának elemzését, amelyet külön táb
lázatban dolgoztunk fel. Vizsgálataink zömét 127, öreg példány képezi, amelyeket 1971. október 
15 — 1985. szeptember 10-e között a következő helységek, jelentősebb földrajzi pontok körül 
gyűjtöttünk: Tulcea 38 gyomortartalom, Maliuc 36, Letea szigete, a rajta fekvő öt helyiséggel 15, 
Crisan 8, Sf.Gheorghe 8, Murighiol (új nevén Independent) 5, Uzlina 5, Caraorman 3, Dunavati 
csatorna 2, Lipovánok csatornája (ma már feltöltve) 2, „6 Martié” (régi térképeken Karamanchioi) 
2, Sarinasuf 2, Sulina 1 gyomortartalom. Mivel valamennyi gyomortartalom E-Dobrudzsából szár
mazott, így az évszakos felbontást is megadtuk az 1. sz. táblázatban.
A gyűjtések havonkénti megoszlása: január 6 elemzés, február 6, március 11, április 12, május 18, 
június 14, július 9, augusztus 14, szeptember 8, október 11, november 12, december 8 elemzés. 
A 15 fiókát 1975 és 1984 májusában Letea, illetve Crisan környékén (4, illetve 6 példány), vala
mint 1977. júliusában Murighiolon (5 példány) gyűjtöttük.
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1. táblázat. 127 adult Pica pica táplálékának vizsgálata 

Table 1. Food composition o f  127adult Ahgpies

Évszakonkénti bontásban
Seasonal distribution

No. Táplálékkomponens Ö SZ- III-V. VI-VIII. IX-X1. XII-II
szesen

No of food items Sum

Gya
kori db Gy db Gy db Gy db Gy db
ság =
= Gy

frequ
ency =
= Gy

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Növényi eredetű táplálék:
Food originated from plants

1. Zea mays 26 198 4 40 4 53 8 28 10 77
2. Helianthus annuus 12 44 1 2 4 13 6 26 1 3
3. Triticum aestivum 7 33 2 14 5 19
4. Hyppophae rhamnoides 6 160 1 54 2 24 2 58 1 24
5. Vitis vinifera 6 42 2 13 4 29
6. Vegetativ növényi rész 6 X 3 X 2 X 1 X
7. Solanum nigrum 5 1620 2 292 3 1328
8. Hordeum vulgare 5 43 2 19 1 4 1 6 1 14
9. Panicum sp. 4 24 4 24

10. Amaranthus retroflexus 3 4 2 3 1 1
11. Setaria italica 2 23 2 23
12. Prunus mahaleb 2 16 1 3 1 13
13. Secale cereale 2 3 2 3
14. Berberis vulgaris 1 19 1 19
15. Rubus caesius 1 17 1 17
16. Crataegus monogyna 1 8 1 8
17. Vicia sp. 1 6 1 6
18. Conium maculatum 1 4 1 4
19. Amorpha fruticosa 1 3 1 3
20. Nigella arvensis 1 2 1 2
21. Amaranthus blitoides 1 1 1 1
22. Cucurbita maxima 1 1 1 1
23. Echinochloa crus-galli 1 1 1 1
24. Morus nigra 1 1 1 1
25. Polygonum convolvulus 1 1 1 1
26. Polygonum lapathifolium 1 1 1 1
27. Setaria lutescens 1 1 1 1
28. Sophora japonica 1 1 1 1
29. Sorghum sp. 1 1 1 1
30. Sparganium sp. 1 1 1 1

11. Állati eredetű táplálék:
Animal food

a/ Gerinctelenek (Invertebrata)

31. Geotrupes mutator 19 52 6 14 7 22 6 16
32. Harpalus sp. 13 77 6 50 3 11 2 8 2 8
33. Zabrus tenebrioides 13 32 7 19 4 9 1 3 1 1
34. Mollusca sp. töredék 12 X 2 X 5 X 4 X 1 X
35. Otiorrhynchus ligustici 11 42 9 30 2 12
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1. táblázat folytatása.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

36. Amara aenea 10 25 2 9 5 10 2 4 1 2
37. Harpalus affinis 9 25 5 17 3 7 1 1
38. Carabus sp. 8 30 4 17 2 6 2 7
39. Naucoris cimicoides 7 45 1 4 2 20 2 14 2 7
40. Eurygaster maura 7 21 3 11 2 6 2 4
41. Agriotes lineatus (larva) 6 12 1 5 5 7
42. Formica sp. 5 137 1 5 1 127 ' 2 4 1 1
43. Otiorrhynchus sp. 5 25 2 20 1 3 1 1 1 1
44. Calliptamus italicus 5 23 4 16 1 7
45. Noctuidae sp. (larva) 5 13 5 13
46. Anomala vitis 4 5 2 3 2 2
47. Tetramorium caespitum 4 35 2 20 3 10 1 5
48. Apion sp. 4 10 4 10
49. Odonata sp. 4 9 4 9
50. Helicella obvia 4 7 2 5 1 1 1 1
51. Lepidoptera sp. (larva) 3 26 1 1 1 22 1 3
52. Elaphrus riparius 3 25 1 6 2 19
53. Qeonus punctiventris 3 18 2 5 1 13
54. Calliptamus barbarus 3 10 1 2 2 8
55. Glomeris hexasticha 3 10 2 3 1 7
56. Hister unicolor 3 8 3 8
57. Tanymecus dilaticollis 3 8 1 3 2 5
58. Hymenoptera sp. 3 6 3 6
59. Leptinotarsa decemlineata 3 5 2 4 1 1
60. Psallidium maxillosum 2 17 2 17
61. Libellula sp. 2 11 1 9 1 2
62. Blaps lethifera 2 10 2 10
63. Iulus sp. 2 7 1 3 1 4
64. Agriotes lineatus 2 6 2 6
65. Gnaptor spinimanus 2 6 1 4 1 2
66. Lethrus apterus 2 6 2 6
67. Aeschna affinis 2 5 1 3 1 2
68. Aelia acuminata 2 4 1 1 1 3
69. Chrysomelidae sp. 2 4 1 2 1 2
70. Sigara lateralis 2 4 1 3 1 1
71. Coccinella sp. 2 3 2 3
72. Coccinella septempunctata 2 3 1 2 1 1
73. Copris lunaris 2 3 2 3
74. Geotrupes vernalis 2 3 1 2 1 1
75. Carabus coriaceus 2 2 2 2
76. Dytiscus sp. 2 2 1 1 1 1
77. Gryllotalpa gryllotalpa 2 2 2 2
78. Hydrous piceus 2 2 1 1 1 1
79. Lamellibranchiata sp.

töredék 2 X 2 X
80. Isopoda sp. 1 9 1 9
81. Stenobothrus crassipes 1 8 1 8
82. Bidessus geminus 1 6 1 6
83. Chrysopa sp. 1 6 1 6
84. Vespa sp. 1 6 1 6
85. Otiorrhynchus óva tus 1 5 1 5
86. Dociostaurus maroccanus 1 4 1 4
87. Carabus scabriüsculus 1 4 1 4
88. Opatrum sabulosum 1 4 1 4
89. Amphimallon solstitialis 1 3 1 3
90. Calliptamus sp. 1 3 1 3
91. Cammarus roeseli 1 3 1 3
92. Harpalus rufipes 1 3 1 3
93. Harpalus smaragdinus 1 3 1 3
94. Hister quadrimaculatus 1 3 1 3
95. Lixus iridis 1 3 1 3
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1. táblázat folytatása.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

96. Oxypoda lividipennis 1 3 1 3
97. Meligethes aeneus 1 3 1 3
98. Agelens gradiens 1 2 1 2
99. Anax imperator 1 2 1 2

100. Calopterys splendens 1 2 1 2
101. Carabus granulatus 1 2 1 2
102. Chlaenius vestitus 1 2 1 2
103. Chlorophorus varius 1 2 1 2
104. Cicadina sp. 1 2 1 2
105. Cidndella campestris 1 2 1 2
106. Cleonus fasdatus 1 2 1 2
107. Curculio sp. 1 2 1 2
108. Eudiaptomus gradlis 1 2 1 2
109. Hister sp. 1 2 1 2
110. Hydrous sp. 1 2 1 2
111. Ischnura elegáns 1 2 1 2
112. Oliarus cuspidatus 1 2 1 2
113. Pryaxis sanguinea 1 2 1 2
114. Sitona suldfrons 1 2 1 2
115. Sympetrum sanguineum 1 2 1 2
116. Theodoxus danubialis 1 2 1 2
117. Aeschna mixta 1 1 1 1
118. Blitophaga undata 1 1 1 1
119. Bombus terrestris 1 1 1 1
120. Carabus cancellatus 1 1 1 1
121. Carabus violaceus 1 1 1 1
122. Cicadellidae sp. 1 1 1 1
123. Coleoptera sp. 1 1 1 1
124. Coleoptera sp. larva 1 1
125. Crustacea sp. 1 1
126. Dytiscus marginális 1 1 1 1
127. Eurygaster sp. 1 1 1 1
128. Elateridae sp. 1 1 1 1
129. Hydrous aterrimus 1 1 1 1
130. Lepidoptera sp. báb 1 1 1 1
131. Lytopglyphus naticoides 1 1
132. Microlepidoptera sp. 1 1
133. Necrophorus vespillo 1 1 1 1
134. Potosia aeruginosa 1 1 1 1
135. Scotia segetum larva 1 1 1 1
136. Vallonia.pulchella 1 1
137. Valvata piscinalis 1 1 1 1
138. Bithynia tentaculata 1 1 1 1
139. Heteroptera sp. 1 1 1 1
140. Insecta sp. 1 X 1 X
141. Lema melanopus 1 1 1 1
142. Lepidoptera sp. 1 1 1 1
143. Palomena prasina 1 1

b/ Gerincesek (Vertebrata)

144. Mus sp. 16 18 7 9 2 2 5 5
145. Micro tus arvalis 7 8 1 1 2 3 1 1
146. Pisces sp. 5 5 2 2 2 2
147. Passer sp. 5 5 \ l 4 4
148. Sus scrofa (Cadaver) 5 X 2 X 2 X 1 X
149. Carassius carassius 2 2 1 1
150. Lacerta sp. 2 2 1 1 1 1
151. Sorex sp. 2 1 1 1 1
152. Bombina bombina 1 2 1 2

10 11

1 1 
1 1

1 1 
1 1

1 1

I 1

1 1
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1. táblázat folytatása.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

153. Cyprinus carpio
154. Aves sp. tojás

1
1

1
1 1 1

1 1

155. Aythya ferima tojás 1 1 1 1
1156. Gallus domesticus tojás

157. Phasianus colchicus
1 1 1

tojás 1 1 1 1
158. Sylvia sp. pullus 1 1 1 1
159. Rodentia sp.
160. Capreolus capreolus

1 1 1 1

(Cadaver) 1 1 1 1

2. táblázat. 15 pullus Pica pica táplálékának vizsgálatai 

Table 2. Food composition o f  15 pullus Ahgpies

No. Táplálékkomponens Előfordulási szám Darabszám
No. Components of food No of occurrences No per pieces

0 1 2 3

I. Növényi eredetű táplálék 
Food originated from plants

1. Zöld növényrészek 1 x
Green plants

II. Állati eredetű táplálék 
Animal food

a/ Gerinctelenek (Invertebrata)

2. Leptinotarsa decemlineata 3 10
3. Odonata sp. 3 10

4. Agriotes lineatus (larva) 3 8
5. Blitophaga undata 2 6
6. Sympetrum sanguineum 2 6
7. Agriotes lineatus 2 6
8. Zabrus tenebrioides 2 6
9. Anoxia sp. 2 5

10. Harpalus affinis 2 5
11. Otiorrhynchus sp. 2 5
12. Eurygastr maura 2 3
13. Gryllotalpa gryllotalpa 2 3
14. Otiorrhynchus ligustici 1 7
15. Cassida viridis 1 5
16. Cleonus punctiventris 1 5
17. Aelia acuminata 1 4
18. Harpalus sp. 1 4
19. Clivina fossor 1 3
20. Opatrum sabulosum 1 3
21. Agriotes sp. 1 2
22. Calcophora sp. 1 2
23. Coccinella sp. 1 2
24. Dytiscus marginális 1 2
25. Geotrupes mutator 1 2
26. Cetonia aurata 1 1



2. táblázat folytatása.

0 1 2 3

27 Cicada omi 1 1
28. Copris lunaris 1 1
29. Dorcus parallellepipedus 1 1
30. Forficula auricularia 1 1
31. Geotrupes sp. 1 l
32. Helicella obvia 1 1
33. Hydrous piceus 1 l
34. Mollusca sp. töredék 1 1

b/ Gerincesek (Vertebrata)

35. Carassius carassius
36. Aves sp. tojás
37. Mus sp.
38. Abramis brama
39. Pisces sp.
40. Rana sp.
41. Triturus vulgaris
42. Talpa europaea

A begyűjtött táplálékmaradványokat egyenként, papírzacskóban szárítva tároltuk, majd 
laboratóriumban minőségi és mennyiségi vizsgálatoknak vetettük alá. (Ezúttal is köszönetünket 
fejezzük ki DR.RICHNOVSZKY ANDOR főiskolai tanárnak a táplálékkomponensek között ta
lált puhatestű (.Mollusca) maradványok meghatározásában nyújtott értékes közreműködéséért).

Megjegyzendő, hogy a táplálék egyedszáma minden esetben szemtermésre, ületve imágóra 
vonatkozik, ha más növényi részről (zöld levél, gyökér, szár, stb.) vagy fejlődési stádiumról van 
szó (tojás, lárva, báb), ezt táblázatunkban föltüntettük. Tekintve, hogy dolgozatunk célja nem 
szisztematikai, a táplálékkomponenseket elsősorban gyakoriságuk szerint, továbbá darabszámúk 
csökkenési sorrendje, ezek azonossága esetén pedig ABC sorrendben rangsoroltuk, ahol a darab
szám nem volt meghatározható, „X” jelet alkalmaztunk. Külön rangsoroltuk a növényi és állati 
eredetű táplálékot, ez utóbbit mint nem rendszertani kategóriát gerinctelen (Invertebrata), illet
ve gerinces (Vertebrata) felosztásban is (1. táblázat).

Eredmények, megvitatás

A szarka magyarországi táplálkozásbiológiai irodalmát áttekintve hasonló eredményekről 
számolhatunk be. BETEGH (1900) a szarka ragadozó természetét igazolja, mert gyíkok, apró rág
csálók, napos nyúlfiak, madártojások és fiókák rendszeresen előfordultak zsákmányában. Fészek- 
rabló, még a sűrű bokrokban épült fészkek sincsenek biztonságban tőle. Sekély vízből kiragadja a 
halivadékot, faluszéli udvarokból, tanyákról elhordja a naposcsibét. SCHNEIDER (1901) szintén 
a szarka kártékonyságáról számol be. VEVERÁN (1909) a szarkát, mint madárpusztítót írja le. 
CSÍKI (1919) alapos vizsgálatai alapján zsákmányszerzését rendkívül sokoldalúnak tartja. Túlnyo
mórészt állati táplálékot, elsősorban rovarokat fogyaszt. VERTSE (1928) szintén kártételéről szá
mol be. SCHENK (1930) szerint nem veti meg a haszonmagvakat és a bogyós gyümölcsöket sem. 
Az év nagy részében az elhullott magvakat szedi össze, de megdézsmálja a kelő és az érő kukori
cát, valamint ősszel a szőlőt. VAJDA (1944) denevérre vadászó szarkát figyelt meg. Legalaposabb 
vizsgálatot STERBETZ (1964) végzett. Táplálékában leggyakrabban sáskák, tücskök, csereboga
rak, gabonaszipolyok, poloskák, drótférgek, gyalogcincérek, ormányosbogarak, dög- és trágyabo
garak szerepelnek. Jelentős számban eszi a burgonyabogarat és lárváját is. OROSZ (1967)megfi-
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gyelte, hogy három szarka szervezetten támadott meg egy kb. 60 cm-es vízisiklót. A szájnyílása és 
állkapcsa véres volt a szarkák támadásától, összetekeredve védekezett, de menekülni nem tudott 
már. REKÁSI -  SOMFALVI (1980) tojásmérgezés alkalmával gyűjtött szarkák gyomortartalmát 
elemezve azt tapasztalták, hogy az utóbbi években csökkent az állati eredetű táplálékuk, a mező- 
gazdasági termékek aránya viszont emelkedett. REKÁSI (1981) tarlón táplálkozó szarkákat fi
gyelt meg. KOVÁCS (1981) megfigyelte, hogy a Hortobágyon a téli időszakban előszeretetteljár 
a szarka a dögre.

Az általunk vizsgált 127 öreg szarka esetében 30 növényi 130 állati eredetű táplálékkompo
nenst azonosítottunk. Bár a növényi táplálék gyakoriság szerinti első öt eleme közül négy ku ltú r 
növény csak, mennyiségileg elenyésző, jelentéktelen gazdasági kártételről beszélhetünk.

A legtöbb ízeltlábú (Arthropoda) -  igen kevés kivétellel — mezőgazdasági kártevő (Zabrus, 
Otiorrhynchus, Agriotes, Calliptamus stb. fajok), közöttük számos rossz ízű, kellemetlen szagú 
(Blaps, Erygaster, Leptinotarsa stb.), amelyeket más madárfajok nem, vagy ritkán vesznek föl. A 
gerinces eredetű táplálék nagy része minden bizonnyal eredetileg kadaver volt (hal, sertés, őzhús). 
A madártojás- és fióka-fogyasztás elenyésző. Szám- és súlyszerinti értékelésben jelentősnek bizo
nyul az apró rágcsálók (Afus sp., Microtus fajok) fogyasztása. Az általunk megvizsgált 3-4 hetes 
fiókák tápláléka lényegében alig különbözik az aduit egyedekétől, mindössze a növényi eredetű 
komponensek hiányzanak.

Következtetések, javaslatok

A megvizsgált, összesen 142 példányt felölelő bromatológiai anyag a jelenlegi észak-dob- 
rudzsai ökológiai körülmények közötti értékelése alapján a szarkáról az alábbiakat állapíthatjuk 
meg. ökológiai rugalmassága, alkalmazkodóképessége tükröződik széles skálájú táplálékösszetéte
lében. Tápláléka az év minden szakában túlnyomóan állati eredetű, haszonnövény fogyasztása 
gazdasági szempontból elenyésző. Szem előtt tartva erőteljes populációit, nagyszámú, fajgazdag 
rovartápláléka folytán jelentős szerepe van a mezőgazdasági kártevők elleni biológiai védekezés
ben. Gerinces eredetű táplálékából csupán a kisemlősők bírnak tényleges ökológiai-ökonómiai je
lentőséggel.

Indokolatlannak látszik a minden eszközzel való irtása, elegendőnek véljük a rendszeres 
fegyveres ellenőrzést, kiiktatva -  megfelelő, szelektív jellegű hatóanyagok alkalmazásáig — a mér
gezett tojások fölhasználását, amely módszer eddig is súlyos károkat okozott a védett ragadozó
madarak állományában. A szarka populációinak táplálkozásbiológiája figyelemmel kísérendő az 
elkövetkezendő időkben is.
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A KERTI POSZÁTA (SYLVIA BORIN) ES A KERTI GEZE (HIPPOLAIS ICTERINA) 
TESTTÖMEGE ÉS RAKTÁROZOTT ZSIRMENNYISÉGE VONULÁSIDÖBEN 

EGY DEL—OLASZORSZÁGI SZIGETEN

Body mass and fat reserves of migrating Garden Warblers (Sylvia borin) and Icterine 
Warbles (Hippolais icterina) on a Southern Italian Island

LÖVEI GABOR -  SERGIO SCEBBA

Abstract

During the years 1977- 1985, 354 Garden Warblers and 274 Icterine Warblers were caught 
on the island of Vivara, Gulf of Naples, S-Italy. While Garden Warblers were caught during both 
migration Periods, Icterine Warblers were caught mainly in spring. Mean body mass of Garden 
Warblers was 23,2 g in autumn while 16,5 g only in spring. Icterine Warblers had a mass of 17,9 g 
when caught on the island in autumn and 127 g in spring. The amount of fat reserves changed 
accordingly, with many birds having maximal fat reserves in autumn. The maximal flight dis
tances estimated by Pennycuick’s method showed that both species were able to cover about 
1800 km with their average autumn fat reserves. The estimation for Garden Warblers which had a 
body mass of at least 28 g resulted in a distance of 2600 km which would carry the birds near 
the Lake Chad in Africa.

Bevezetés

Sok, a Palearktikumban fészkelő és Afrikában telelő énekesmadárfaj vonulása során az 
európai kontinenst széles frontban szeli át. Vannak azonban régóta ismert területek, ahol rendsze
resen figyelnek meg koncentrált vonulást, pl. folyók vonala, hágók, tengerpartok. A Szaharán túl
ra vonuló madárfajoknál a Földközi-tenger északi partja különösen fontos, mert innen minden
képpen hosszabb repülésre kényszerülnek a vonulók, gyakran egyhuzamban repülnek a Szaharán 
túlra. Ezért a madárvonulás vizsgálata e helyeken igen érdekes és fontos.

Vizsgálatainkat egy, az olasz-félsziget déli részén, a part közelében fekvő szigeten, Vivarán 
végeztük, mely a fentiek szerint különösen Ígéretes volt a madárvonulás vizsgálata szempontjából. 
Az itt fogott, a Szaharától délre telelő madarak közül leggyakoribb fajok a kerti poszáta (Sylvia 
borin) és a kerti geze (Hippolais icterina) voltak.

A kerti poszáta a szubarktikus és mérsékelt övi területeken, bozótosokban, irtásokon, er
dőszéleken fészkel. Olaszországnak csak az északi részein fészkel. Telelőhelyén az erdős szavanná
kon, erdőszéleken, nyílt erdőkben található. A kerti geze a melegebb arktikus területektől a kon
tinens észak — középső részéig fészkel, de Olaszországban már nem. Inkább a fákkal, magas bok
rokkal elegy nyíltabb területeket kedveli. Ez a faj, akárcsak az előző a Szaharától D-re telel az er
dős szavannaövezetben (HARRISON 1982, MOREAU 1972).

A két faj vonulását értékelve a vonulás dinamikája leírásán túl a testtömegváltozásokat ha
sonlítottuk össze. Az ősszel becsült zsírtartalékokkal a madarak kb. 1700 km megtételére voltak 
képesek. A legnagyobb testtömegű kerti poszáták raktározott zsírmennyisége viszont a Csád-tóig 
„elegendő” .
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Vizsgálati terület, anyag és módszerek

Vizsgálati területünk, Vivara, a Nápolyi-öbölben fekvő, vulkanikus eredetű, 32 ha-os sziget. 
Növényzete mediterrán macchia, a sziget platószerű tetején felhagyott olajfaligettel és szőlővel. 
Mindkét területen erőteljes a macchia terjeszkedése. A leggyakoribb növényfajok a Cistus, Smi- 
lax, Rubus nemzetség fajai, Arbutus unedo. Pistacea lentiscus, Olea europea voltak.

A madarakat állandó helyeken felállított függönyhálókkal fogtuk, minden hónapban leg
alább öt napot töltve a szigeten. A gyflrűzés mellett testméreteket is mértünk. 1983-tól a Balti 
Akció és az Actio Hungarica módszereit alkalmazva (SZENTENDREY és mtsai. 1979, LÖVE1 
1983). A sziget és a módszerek részletesebb leírását ld. LÖVEI és mtsai. (1985) cikkében.

A madarak által raktározott zsír mennyiségére egy durva becslést végeztünk. A zsír nélküli 
testtömegnek a tavasszal fogott madarak átlagos testtömegét vettük, és a raktározott zsír meny- 
nyiségének ezen adata és az ősszel mért testtömeg különbségét tekintettük. Ebből az értékből 
azonban még levontunk 0,3 g-ot, amely a nem mobilizálható zsír becsült mennyisége (ODÚM és 
mtsai 1961). Az adott zsírmennyiséggel ideális körülmények között repülhető távolságot a 
PENNYCUICK (1975) által közölt módszerrel számítottuk ki, amelyre számítógépes programot 
írtunk. Ez a becslés a madarak által 2000 m magasan, szélcsendben megtehető távolságot becsüli, 
és alkalmazásához a raktározott zsír mennyiségét, valamint a számyfesztávolságot kell tudnunk. 
Ez utóbbit Vivaián 1983 - 1985 között mért énekesmadarak adataiból (amikor mind a maximális 
húr módszerével mért számyhosszat, mind a terpesztett számyhosszat egyidejűleg mértük) meg
határozott regressziós összefüggés alkalmazásával számítottuk ki. Ennek segítségével először a 
számyhossz ismeretében meghatároztuk a számyfesztávolságot, majd ezt és a raktározott zsír 
mennyiségét a Pennycuick-egyenletekbe behelyettesítve megkaptuk a maximális repülhető távol
ságot.

Eredmények és megvitatás

1977. áprilisa és 1985. júniusa között összesen 354 kerti poszátát és 274 kerti gézét gyű
rűztünk a szigeten. Tavasszal mindkét fajt április és június között, ősszel a kerti poszátát augusz
tus - október között, míg a kerti gézét augusztus és szeptember hónapokban fogtuk.

A kerti poszáta mind tavasszal, mind ősszel eléggé gyakori volt. Tavaszi vonulásának csúcsa 
májusra esett, júniusban már csak elvétve fogtuk (1. ábra), ősszel augusztus és szeptember hóna
pokban közel azonos számban került hálóba, októberben kisebb vonulási aktivitást mutatott.

A kerti geze tavaszi vonulása sokkal erősebb volt, határozott májusi csúccsal (1. ábra), ösz- 
szel alig fogtunk kerti gezéket, a vizsgálati idő alatt összesen csak 14 kerti gézét gyűrűztünk őszi 
vonulásidő alatt.

A madarak kondíciója (a Balti Akció 0-tól 5-ig terjedő skálájával jellemezve) élesen külön
bözött tavasszal és ősszel. A tavasszal fogott kerti poszáták többségének kondíciója 2-3 fokozatú 
volt, jó  részük pedig minimális zsírtartalékkal rendelkezett (2. ábra). Az ősszel fogott kerti poszá
ták mintegy 50 %-a volt 4-5-ös kondíciójú (2. ábra). A kerti geze tavaszi kondíciója hasonló volt, 
de érdekes, hogy alig volt 0-1-es kondíciójú madár; a fogottak többsége 2-es, kisebb %^uk 3-as 
zsírtartalékkal rendelkezett, ősszel, noha nagyon kevés kerti gézét fogtunk, ezek többsége 5-ös 
kondíciójú volt.

Ugyanezt világosan mutatta az átlagos testtömeg-értékek összehasonlítása is. A kerti poszá
ta átlagos tavaszi testtömege 16,55 g volt (S.D. = 1,90, n = 185), míg ősszel 23,20 g-t (S.D. =3,94, 
n = 103) mértünk. Ezek az értékek hasonlóak a Földközi-tenger körül mért egyéb adatokhoz: 
Gibraltár, tavasszal 16,5 g, ősszel 20,0 g (F1NLAYSON 1981); Marokkó, tavasszal 16,3 g (ASH 
1969); Portugália, ősszel 21,7 g (THOMAS 1979).
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1. ábra. A kerti poszáta 
(l.a) és a kerti geze 
(1. b) szezonális di
namikája Vivara 
szigetén 1977 - 
1985 között

Fig. 1. Seasonal dynamics 
o f Garden Warblers 
(1. a) and Ic tenne 
Warbler (l.b ) in 
Vivara Island bet
ween 1977 and 
1985.
No o f  birds caught 
is plotted against 
months

2. ábra. A kerti poszáta 
(Sylvia borin) be
csült zsírtartalékai
nak eloszlása ta
vasszal (felső hisz- 
togram) és ősszel 
(alsó hisztogram) 
Vivara szigetén, 
1983 - 1985. A 
raktározott zsír 
becsléséhez a Balti 
Akció hatfokozatú 
(0-5) skáláját hasz
náltuk.

Fig. 2 .F a t reserve distri
bution o f  Garden 
Warbler (Sylvia bo
rin) in spring (a) 
and autumn (b) in 
Vivara Island bet
ween 198 3 and 
1985. Fat reserve 
is estimated by the 
scale o f  Baltic Ac
tion
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A keti geze testtömeg-értékei tavasszal 12,66 g (S.D. = 1,05, n = 224), ősszel 17,93 g 
(S.D. = 2,90, n = 12) voltak, összehasonlító értékeket az irodalomban nem találtunk.

A Pennycuick-módszerrel becsült maximális távolságok szerint egy ősszel fogott, átlagos 
kondíciójú kerti poszáta 1750 km-t, egy kerti geze 1800 km-t képes egyfolytában repülni. A 
Földközi-tenger afrikai partja, a tunéziai Bon-fok Vivarától kb. 750 km-re van, így az átlagos kon
díciójú madár könnyűszerrel átrepülheti ezt a távolságot. A Szahara túlsó széle azonban kb. 2600 
km, így a felhalmozott zsírmennyiség a Szahara átrepülésére esetleg akkor elegendő, ha a madarak 
kihasználják a Szahara felett nagy magasságban fújó, ősszel többnyire D-DK-i szelet. Erre közve
tett adatok vannak (MOREAU 1972), de nem tudjuk, hogy a madarak valójában milyen vonulási 
taktikát követnek. CURRY — LINDAHL (1977) szerint a kerti poszáta több kisebb szakaszban 
repül telelőhelyére, közben megállva és táplálkozva. A rendelkezésre álló szórványos gyűrűzési 
adatok inkább azt támasztják alá, hogy a madarak egy röpüléssel repülik át mind a Földközi-ten
gert, mind a Szaharát (ZINK 1973). Valóban, ha a maximális repülhető távolság becslését külön 
elvégezzük a 28 g-nál nehezebb kerti poszátákra, akkor a kapott érték, 2600 km elegendő arra, 
hogy a madarak eljussanak a Csád-tó környékére. Az adatok szűkössége miatt a kerti geze eseté
ben még valószínűnek tűnő feltételezéseket sem tehetünk.

A fenti vizsgálatok ismételten aláhúzzák a vonulás közbeni pihenőhelyek fontosságát a 
vonuló madárfajok életciklusában. Ezek jelentősége kiemelkedő a mediterraneumban, egyrészt 
azért, mert innen a vonuló madárnak már mindenképpen nagyobb távolságot kell repülnie, más
részt azért, mert a Földközi-tenger medencéjében, mint az egyik legősibb kultúrcentrumban, kü
lönösen kifejezett az ember természetromboló hatása. Ez a még megmaradó, vonuló madarak ál
tal használt élőhelyek védelmének ügyét mindenképpen nemzetközi fontosságúvá teszi.
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A Magyar Madártani Egyesület II. Tudományos Ülése, Szeged, 1986.
The 2nd Scientific Meeting of Hungarian Ornithological Society, 1986. Szeged

A KÁRÓKATONÁK (PHALACROCORAX CARBO) SZEREPE A KIS-BALATON 
VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN

The effect o f Cormorants (Phalacrocorax carbo) on the water quality of Kis-Balaton

GERE GÉZA -  ANDRIKOVICS SÁNDOR -  CSÖRGŐ TIBOR -  TÖRÖK JÁNOS

Abstract

An artificial pond was established in Kis-Balaton to improve the quality of water transpor
ted by River Zala to the Lake Balaton. As a consequence of the habitat changes the number of 
breeding pairs of Cormorants has been growing up and it reached 2000 by 1984.

TTie qualitative and quantitative food composition were assesed on the basis of regurgita
ted food of nestlings. The average size of regurgitated fishes was 17.744.9 cm for the carp and it 
was 46.749.6 cm for the eel.

Parameters o f nutrient budgets o f nestlings were estimated in laboratory. Birds were fed on 
small breams. Athough the relative food intake i.e. the food intake per, body weight decreased 
during the development, the food consumption was apperently high, altogether 573 g fish is con
sumed by a nestling by the time he leaves the nest. Adult daily food intake is about 25 % of the 
living body weight.

The whole Cormorant population stays in the research area between March and August 
and about one-third o f it leaves by the end of October, i.e. during the usual migration period.

The total consumption of the Cormorant population was 416.4 t in 1983. It is one-year 
production of a fish pond with an area of 320 ha. The intake of N and P was 12.49 t and 3.12 t 
repectively, representing 2.2 and 2.0 % of the total N and P amount transported by River Zala to 
Lake Balaton.
Since the large artificial water surface of the Kis-Balaton is a favorite feeding site for Cormorants, 
their demage in fishponds is almost negligible.

Cormorants decreased the speed of eutrophization because they remove a considerable 
amount of N and P, and the elimination of these elements from their faeces is a rapid process. We 
estimated, that 85 % of the faeces is eliminated in 3 days. The main aim of the Kis-Balaton artifi
cial pond was to improve the water quality of Lake Balaton, and the role of Cormorants is positi
ve in this respect.

Bevezetés

A Kis-Balaton két szempontból is különeges jelentőségű terület. Egyrészt szűrőhatásával vé
di a Balatont azoktól a szennyező anyagoktól, melyeket a Zala folyó szállít, másrészt gazdag ma
dárvilága következtében Európa egyik fontos madárvédelmi rezervátuma. Az épülő víztározó 
rendszer, -  mely az em lített szűrőhatást hivatott fokozni — a terület egész jellegét, élőlény-tár
sulásait is megváltoztatja. Éppen ezért feltétlenül szükséges, hogy a lejátszódó folyamatokat nyo- 
monkövessük, hiszen az esetleges előnytelen változások elhárítására csak így van lehetőség.

A Kis-Balaton madárvilágának egyik érdekessége, hogy a kárókatona egyre növekvő szám
ban telepedik meg a területen. Nem kétséges, hogy tevékenységük kiemelkedően nagy hatású, 
ezért fordítottuk figyelmünket e madarakra.
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Anyag és módszer

A kárókatona populáció egyedszám-változását 1947-től napjainkig az 1. ábrán mutatjuk be. 
Az adatokat 1972-ig KEVE (1976) közelményébői vettük át. 1973-1980-ig nincsenek biztos ada- 
ink. Az utolsó 4 esztendő alatt bekövetkezett létszámváltozást Bankovics és Futó szóbeli tájékoz
tatása alapján tüntettük fel. További számításainkhoz az 1983 évi állapotot (1 300 pár) vettük ala
pul.

Fig. 1. Number o f  breeding Comoran t pairs at Kis-Balaton between 1947 and 1987 (after Keve, 
1976; Bankovics and F utópers. comm.)

1. ábra. A Kis-Balaton területén fészkelő kárókatonapárok száma 1947-84-ig (Keve 1976 és Ban
kovics, Futó közlése alapján)

Közismert, hogy a kárókatonák kizárólag halat esznek. Táplálékuk közelebbi megismeré
sére az adott lehetőséget, hogy a fészektelep megközelítésekor a fiókák kiöklendezik a táplálé
kot. Ezekben a köpetekben 9 halfajt határoztunk meg 215 egyedszámban, és 10 hal volt megha
tározhatatlan. Az eredményekről az 1. táblázat tájékoztat. Mint látjuk, döntő többségben pon-
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Table 1. Number o f  fishes collected from  regurgitated food remnants

1. táblázat. Kárókatona képetekből gyűjtött halfajok egyedszámai

Faj Egyedszám

1. Cyprinus carpio 164
2. Anquila anquilla 33
3. Hypophthalmichtys sp. 1
4. Rutilus rutüus 5
5. Abramis brama 4
6. Carassius aura tus gibelio 4
7. Perca sp. 1
8. Tinea tinea 2
9. Pelecus cultratus 1

10. Indet 10

tyot fogysztottak, de az angolna is gyakori volt táplálékukban. Ez arra vall, hogy a halak zömét 
nem a helyszínen szerzik, illetve szerezték az említett évben, hanem minden valószínűség szerint 
halastavakból, feltehetőleg a vörsi halastavakból gyűjtötték, és talán kisebb részben a Balatonból
is.

A táplálékul szolgáló pontyok átlagos mérete 17,714,9 cm, az angolnáké 46,719,8 cm volt, 
de az utóbbiak között 60 cm-es is előfordult.

Táplálékfogyasztásuk mennyiségének megismerése céljából laboratóriumi vizsgálatokat vé
geztünk. Négy nagy, de még nem repülő fiókát vizsgáltunk, melyek életkorát a kísérlet elején 15- 
20 naposra becsültük. Egynapos szoktatás után a madarakat 7 napon át mért mennyiségű táplá
lékkal (apró dévérkeszegekkel) etettük. Mindig igényüknek megfelelő mennyiségű halat kaptak. 
Ürüléküket naponta összegyűjtöttük és ugyancsak lemértük. A táplálék mennyiségét absz. száraz 
tömegre is átszámítottuk, és ilyen formában közöljük az ürülék mennyiségét is (GERE és AND- 
RIKOV1CS 1986a).

Testtömegük alakulását, és tápanyag-forgalmuk jellemző paramétereit átlagértékben a 2. 
táblázatban mutatjuk be.

Table 2. Some paramteres o f  material budget o f  Cbrmorant nestlings grown in laboratory. G - li
ving body weigh t o f  the birds, C - daily consumption in fresh weight, Cs = daily consumption 
in dry weight, F U - faecesmrin in dry weight

2. táblázat. Laboratóriumban nevelt kárókatona fiókák anyagforgalmának néhány jellemzője

Négy madár élő
Nap tömegének átlaga C x  100 C<i x 100 FU x 100

(g) G G c s
1. 1216,06 62,9113,72 19,114,20 11,511,38
2. 1311,66 84,3125,08 25,617,60 14,414,90
3. 1480,46 67,1112,77 20,413,91 20,316,57
4. 1626,02 61,11 9,43 18,612,85 24,014,41
5. 1721,49 57,31 7,37 17,412,25 28,017,77
6. 1832,41 46,41 6,84 14,112,33 23,215,15
7. 1905,28 36,41 1,90 11,010,60 28,811,41

G = a madár élő testtömege, C = a napi fogyasztás élőtömege, Cs - a napi fogyasztás absz. száraz 
tömege, FU = a napi ürülék és vizelet absz. száraz tömege
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Növekedésük jellege megfelelt a madarak ismert növekedési szabályainak (GERE 1982). Testtö
meg növekedésük sebessége azonban gyorsabb volt, mint amit DU PLESSIS (1957) a hasonló 
nagyságú kárókatonáknál tapasztalt. Az adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a növekvő kormo- 
ránok táplálékfogyasztása -  amit élőhal-tömegre (C) és a táplálék abszolút száraz tömegére (Cs) 
is megadtunk -  a madarak aktuális élő testtömegéhez (G) viszonyítva fokozatosan és jelentősen 
csökkent.

Eredmények és értékelésük

Igen sok állat különböző nagyságú egyedeinek táplálékfogyasztása nem a testtömeg, hanem 
a testfelület változásának arányában módosul. A testfelület változás a növekvő fiókák esetenkénti 
testtömegének 2/3 hatványra emelt értékével megközelítőleg kifejezhető. A számítás szerint a fió
kák fogyasztása még a testfelülethez viszonyítva is csökkenő tendenciájú.

A mondottaktól eltekintve az a legszembetűnőbb, hogy a fiókák igen sok táplálékot ettek 
meg. DU PLESSIS (1957) szerint a hasonló fiókák naponta testtömegük 30 %-át kitevő halat esz
nek meg átlagosan. Nálunk a fogyasztás a kísérlet végén csökkent le megközelítőleg ilyen értékre. 
Mindenesetre tény, hogy optimális körülmények között ezek a madarak igen sokat ehetnek, s 
ilyenkor — mint láttuk -  növekedésük is megfelelően gyors.

A fiókák által termelt ürülék + vizelet komplexum (FU) szárazanyaga a felvett táplálék tö
megéhez viszonyítva átlagértékben 11,5 — 28,8 % között ingadozott, és az életkor előrehaladtá
val növekvő tendenciát mutatott. Ez a C/FU arány bizonyítja, hogy a kormorának táplálékuknak 
igen jelentős részét értékesítik, és bizonyos, hogy a növekedés lelassulásával, majd leállásával pár
huzamosan ez az értékesítés elsősorban energianyerés céljára irányul. Következésképpen ürülé
kükben a nitrogén- és foszfor-tartalmú, tehát az ún. trágyahatású anyagoknak fel kell dúsulni, 
amint azt még fogjuk is látni.

A továbbiakban azt igyekeztünk megállapítani, hogy az egész kárókatona populáció meny
nyi táplálékot fogyaszt egy idényben. Ehhez tudnunk kell, hogy a madarak általában február vé
gén — március elején érkeznek, és a teljes állomány augusztus közepéig van jelen. Ezután nagyobb 
részük szétszéled, és vonulásig, -  mely október végére tehető -  az állománynak már csak egyhar- 
mada marad helyben. A költés viszonylag elhúzódó, a fiókák többsége május 9 — június 15-ig (38 
nap) tartózkodik a fészekben (BANKOVICS és FUTÓ szóbeli közlései). Jóllehet az átlagos tojás
szám fészkenként 3, de ritkán 4-5 lehet (HARASZTHY 1985), az évi szaporulat, tekintettel a 
mortalitásra, valamint arra, hogy a területen újabban tojásritkítást is végeznek, mégsem mondható 
páronként egynél többnek.

Az aduit madarak átlagos testtömegét — előzetes közleményünkre hivatkozva — 2200 g- 
nak, a frissen kelt fióka testtömegét pedig 34,5 g-nak tekintjük (GERE és ANDRIKOVICS 
1986 b). A fiókák naponkénti gyarapodását e kiindulópontnak, kísérleti fiókáink kb. 26 napos 
korban meglevő testtömegének ismeretében, valamint annak figyelembevételével számítottuk ki, 
hogy kirepüléskor (a 38. napon) az aduitokra jellemző testtömeget elérik.

összfogyasztásukat egész fejlődésük alatt abból a mérési eredményből kiindulva számítot
tuk ki, hogy 26 napos korukban 573 g halat ettek meg. Úgy tekintjük, hogy mind a kisebbek, 
mind a nagyobbak testfelületük változásának arányában esznek kevesebbet, illetve többet. Ez az 
összefüggés -  mint láttuk — csak megközelítő, a számítási hiba azonban az összfogyasztáshoz vi
szonyítva csak elenyésző lehet.

Az aduit madarak — ugyancsak előzetes közleményünk szerint — naponta átlagosan élő 
testtömegük 25 %-át kitevő halat fogyasztanak (GERE és ANDRIKOVICS 1986b).

A felsorolt szempontok és ismeretanyag alapján a 3. táblázatban mutatjuk be a populáció 
halfogyasztásának becsült mennyiségét az 1983-as évben. Ezzel együtt nézzük meg azt is, hogy 
táplálkozásuk által mennyi N-t és P-t forgalmaznak. A táplálék-halak száraz tömegének N tartalmát
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3. táblázat. A kárókatona populáció táplálékfogyasztása az 1983-as év folyamán

Table 3. F o o d  c o n su m p tio n  o f  C orm orant p o p u la tio n  in 1 9 8 3

3000 aduit 
1000 aduit
1500 fióka a fészekben 
1 500 fióka a fészekben 

500 fióka a fészekben

III. 1. — VIII. 15-ig fogyaszt 
VIII. 16 -  X. 31-ig fogyaszt 

V. 9. — VI. 15-ig fogyaszt 
VI. 16. — VIII. 15-ig fogyaszt 
VIII. 16. — X. 31-ig fogyaszt

277,28 t halat
42.35 t halat
23.35 t halat 
50,33 t halat 
21,17 t halat

Az állomány évi fogyasztása: 416,40 tonna

NORMAN (1966), PENCZAK és TÁTRAI (1985), valamint saját vizsgálati eredményeink egybe
vetése alapján 12 %-nak, P tartalmát pedig 3 %-nak tekintjük. E szerint a táplálékban 1 év alatt 
felvett N mennyisége 12,49 %, a P pedig 3,12 t. Az ürülékben leadott N és P ennél annyival ke
vesebb, amennyi a növekvő fiókákba beépül. Ez viszont nem több, mint 107 kg N és 18 kg P 
(GERE és ANDRIKOVICS 1986b).

A fentiek értékelését megkönnyíti, ha néhány összehasonlítást teszünk. Egy intenzív ta- 
karmányozású pontyos tógazdaságban az évi hozam 1,2 — 1,4 t/ha (GYURKÖ 1983). A Kis-Ba- 
laton kárókatonái tehát mintegy 320 ha-os halastó teljes évi hozamát eszik meg. A Balatonon 
1960-68 között az évenként kifogott áruhal mennyisége 1300 — 1540 t között változott (BIRÖ 
és ELEKES 1970). A kárókatonák közel 1/3-át elfogyasztják annak a haltömegnek, amit a Bala
tonból abban az időszakban 1 év alatt értékesítésre kitermeltek.

A Zala évenként 571,63 t N-t és 157,14 P-t szállít a Balatonba (JOÖ és LOTZ 1980). A ká
rókatonák ennek a mennyiségnek 2,2, illetve 2,0 %-it forgalmazzák.

Talán úgy tűnik, hogy a kárókatonák tevékenységéről nagyon is negatív képet festettünk. 
A gyakorlat szakemberei bizonyára megdöbbenve gondolkoznak kártételük nagyságáról. Tevé
kenységüket még sem lehet csak ebből a szempontból megítélni. Fel kell hívnunk a figyelmet két 
körülményre, ami egészen más megvilágításba helyezi a kérdést.

Az első az, hogy a tározó első részletének üzembehelyezése után, már 1985-ben alapvető 
változást lehetett megfigyelni madaraink életmódjában. Az új nagy vízfelület a tározóhoz vonzot
ta a populáció zömét, és a táplálékuk jelentős részét is ott gyűjtötték. Nem kétséges, hogy ez az 
életmódbeli átalakulás folytatódni fog, a madarak táplálékgyűjtő területe mindinkább a Kis-Ba- 
latonra fog leszűkülni, így a halastavak lényegében mentesülni fognak kártételük alól.

A másik kérdés — úgy gondoljuk — még lényegesebb. Arról van szó, hogy a kárókatonák a 
víz, — a Kis-Balaton vízrendszere által a Balaton vízének is — eutrofizációja ellen hatnak. Az előbb 
láttuk, hogy táplálékukkal milyen nagy mennyiségű, az eutrofizációt fokozó N-t és P-t vesznek 
magukhoz. Életmódváltozásuk következtében ezeket az anyagokat mind nagyobb részben a Kis- 
Balatonból fogják kiemelni. Igen élénk anyagcseréjük, a szervezetükben lejátszódó erős oxidációs 
folyamatok eredményeként az említett anyagok ürülékükben — vizeletükben (FU) nagyon is fel
dúsulnak. A halakban viszonylag diffúz formában tárolt N-t és P-t ilyen módon koncentrálják, 
ami már eleve az eutrofizáció ellen hat. Bizonyos, hogy exkretumuk egy részét nem a vízbe hul
latják. Ezzel a vízi rendszernek a vegetációt serkentő anyagkészletét csökkentik. De ugyanezt a 
hatást döntően azáltal érik el, hogy emésztésük, fehérje-anyagcseréjük eredményeként olyan ve- 
gyületeket alakítanak ki, melyből a nitrogén-eliminációra sokkal hajlamosabb, mint akár a növé
nyi korhadékokból, akár az állati tetemekből.

Már vizsgálataink kezdetén feltűnőnek találtuk, hogy a kárókatona fészkelőtelepek körül a 
lehulló ürülék kimutatható ionhatása viszonylag igen kis területre koncentrálódik. A töltések fáin 
elhelyezkedő telepek alatt a trágya a növényzetet teljesen „leégette”, másutt a fészek alatti víztér
ben a fészkelési időben a mérhető elektromos vezetőképesség -  kétségtelenül az ürülék sótartal
mának hatására — 2-3-szor nagyobb volt, mint a telepektől akárcsak néhány méterrel tovább. Mé
rési eredményeinket a 4. táblázat tartalmazza.
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4. táblázat. A vízminták pH és vezetőképesség mérésének eredménye

Table 4. p H  and condu ctan ce  o f  w a ter

pH

Hely/Dátum V.21 VI. 5

1. kormorán t. fölött 7,6 6,7
2. kormorán t. mellett 7,6 7,2
3. kormorán t. után 7,5 6,6
4. pangó víz 7,2 7,2

(a telep alatt)

Vezetőképesség

IX. 13 V.21 VI. 5 IX. 13

7,3 602,3 359,4 510,0
7,4 608,2 353,8 510,0
7,4 614,1 388,6 520,0
7,5 744,0 1102,0 610,0

Fig. 2. Elimination o f  N  content in Cormorant faeces and dead fish corpses as a function o f time. 
----  dry faeces,— — faeces in destilled water,.........dead fish

2. ábra. A kárókatona ürülék és a keszeg hulla N tartalmának változása az idő függvényében
-----  = ürülék szárazon
------ = ürülék deszt. vízben
.......  = keszeg hulla deszt. vízben

Az említett tényt elsősorban a láp szűrőhatásával magyaráztuk. Valószínűnek látszott azon
ban, hogy a vízminőség ilyen alakításában más tényezőnek is hatása van. Ezért kiegészítő labora
tóriumi vizsgálatokat végeztünk. Kárókatona ürüléket meghatározott ideig szárazon és desztillált 
vízzel töltött üvegkádban is tartottunk, és ugyanezt tettük keszeg-hulladékkal is. Mindkét anyag 
N-tartalmát folyamatosan ellenőriztük. Az eredményeket a 2. ábrán mutatjuk be. Az ábra egyér
telműen bizonyítja, hogy hasonló körülmények között a keszeg-maradványok N tartalma csak
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lassan, az ürülék N-tartalma viszont feltűnően gyorsan csökken. (Az adatokhoz a vízben oldatba 
került N mennyiségeket is hozzászámítottak.) így egyértelműen bizonyítottnak látjuk, hogy a ká
rókatonák igen fontos szerepet töltenek be a nitrogénkészlet eliminációjának gyorsításában, tehát 
az eutrofizációs folyamatok visszaszorításában. Tekintettel arra, hogy a Kis-Balaton és a készülő 
tározó rendszer feladata gyakorlati vonatkozásban, a Balaton vízminőségének javításában éppen 
ez, a kárókatonák működését mindenesetre pozitív jelleggel kell értékelnünk.
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A FEKETE RICO (TURDUS MERULA) TÁPLÁLÉKKERESÖ STRATÉGIÁJA

Differences of the foraging strategies in the Blackbirds (Turdus merula)

TÖRÖK JANOS -  LUDVIG ÉVA

Abstract

We studied the central place foraging of Blackbird (Turdus merula) in an urban park in 
Budapest in the breeding seasons in 1984 and 1985.

On the basis of food samples (loads) collected from the nestlings Blackbirds followed two 
foraging strategies. At the end of April and in May, when earthworms were easily available be
cause of the rainy weather, Blackbirds specialised in this food type (load type 1). However in 
June, when the weather turned drier, the proportion of arthropods increased in the diet (load 
type 2). The two load types were connected with different foraging strategies: in case of loads 
containing few but large food items (type 1) interfeeding interval, searching time and route were 
shorter than those in case, when birds collected a lot of small food items (type 2). Blackbirds 
seem to stop foraging after collecting a fix amount of food, as the average dry weight and energy 
content do not differ significantly in the two load types.

Bevezetés

Az elmúlt 20 év során egy új tudományterület fejlődött ki az etológia és szünbiológia ha
tárán, az úgynevezett magatartásökológia (Behavioural Ecology) vagy magatartásszünbiológia 
(KREBS — DAVIES 1984). Ez a tudományág az állati viselkedések és a környezet tér-idő min
tázatainak kapcsolatát vizsgálja evolúciós megközelítésben.

Az állati viselkedések közül is kiemelkedik a táplálékkereső magatartás, mivel fontos 
önfenntartó és közvetve fajfenntartó szerepe van, és az állatok életének nagy részét uralja.

A táplálékkereséssel kapcsolatos elméleteket aszerint lehet csoportosítani, hogy a keresés 
során az állatnak milyen döntéseket kell hoznia.

1. £  trendválasz tás

Az egyik választási helyzet az, amikor az állatnak el kell döntenie, hogy adott táplálékkész
let esetén milyen tápláléktípust válasszon, és abból mennyit fogyasszon. Az elmélet szerint az 
állat rangsorolja a tápláléktípusokat aszerint, hogy mennyi energiát tartalmaznak, és mennyi idő 
szükséges elfogyasztásukhoz. Ha az ilyen szempontból legjobb tápláléktípus bőségben van, az 
állatnak kizárólag ezt kell fogyasztania, viszont ha a bősége csökken, más tápláléktípusok aránya 
is megnő az állat étrendjében.
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2. Keresőterület (folt) választás

A táplálék eloszlása a természetben háromféle lehet: egyenletes, véletlenszerű vagy csopor
tos. Mivel ez utóbbi elrendeződés a leggyakoribb (pl. egy fa tele rovarral), külön elmélet alakult 
ki ezzel a problémával kapcsolatban. A táplálékfoltok is lehetnek különböző minőségűek a táp
láléktípusokhoz hasonlóan. Ha a táplálékgyűjtés során az álatt nem meríti ki a foltot, úgy kizáró
lag a legjobb minőségű foltban kell keresnie, viszont ha fellép a forráskimerítés, idejét meg kell 
osztania a különböző minőségű foltok között.

3. Keresési idő választás

Ha a keresés során az állat kimeríti a foltot, vagyis az energiafelvétel telítési görbét mutat a 
keresési idő függvényében (1. ábra a), az állatnak akkor kell elhagynia a foltot, amikor az energia
felvételi ráta maximális. Mivel az energiafelvételi rátát a felvett energia valamint a folt megközelí
téséhez szükséges idő és a keresési idő összegének hányadosa jelenti (E/Tr+Tk), a maximális rátát 
a telítési görbéhez húzott érintő adja meg. Az elmélet szerint (CHARNOV 1976) az állatnak to
vább kell keresnie a távolabbi (2), illetve jobb minőségű (3) foltokban (1. ábra b, c).

4. Központi hellyel kapcsolatos táplálékkeresés (,.central place foraging-)

Nagyon sok állat nem helyben fogyasztja el a táplálékot, hanem egy úgynevezett központi 
helyre szállítja, amely többnyire a fészket jelenti. Ezért ez a keresési viselkedés főleg ivadékgon
dozás idején jelentkezik.

Az elmélet (ORIANS — PEARSON 1979) szerint a kereső viselkedés egysége a körút, 
amely során az állat felkeresi a táplálékgyűjtő területet, ott táplálékot gyűjt, majd visszatér a köz
ponti helyre, ahol utódait eteti, elraktározza vagy saját maga fogyasztja el a hozott táplálékot. Az 
egy körút során gyűjtött táplálékmennyiséget az angolszász szakirodalomban loadnak nevezik. 
Mivel nincs ennek a fogalomnak megfelelő rövid magyar szakszó, a továbbiakban ezt a kifejezést 
használjuk. A loadok összetétele alapján megkülönböztethetünk egyszerre egy, illetve több táplá
lékdarabot szállító fajokat, sőt egyazon faj is viselkedhet mind a két módon. A körút során az 
összes eddigi döntési problémával találkozik az állat.

Módszerek

Vizsgálatainkat a budapesti Vérmezőn végeztük 1984 és 1985 költési időszakában. Ugyan a 
Vérmező, lévén egy városi park, sok tekintetben különbözik egy természetes, erdei élőhelytől, 
mégis jogos azt feltételezni, hogy itt inkább a fajra jellemző viselkedést mutatják a madarak, mint 
laboratóriumi körülmények között.

A vizsgálatok során, amelyeket reggel 6 és 9 óra között végeztünk, egyrészt mértük a kere
sési viselkedésre jellemző paramétereket (etetési időköz, keresési idő) és térképen rögzítettük a 
kereső útvonalat, másrészt minden egyes etetés után a nyakelkötéses módszerrel (KLUYVER 
1933) a fiókáktól begyűjtöttük a hozott táplálékot (loadot). Mivel ez a módszer csak 5-10 napos 
fiókáknál alkalmazható, és ebben az időszakban, illetve a kora reggeli órákban főleg a hímek ete
tik a fiókákat, ezért csak a hím rigók viselkedését tanulmányoztuk.

A táplálékminták további analizálásra kerültek, amely során a loadokban található táplálék
állatokat átlagosan családszintre határoztuk meg, majd hosszuk és átmérőjük ismeretében, vala
mint az irodalomból vett hossz-száraztömeg összefüggések és energiaértékek (1. táblázat) segítsé
gével száraztömegüket és energiatartalmukat is kiszámítottuk. A térképen rögzített kereső utak 
hosszát is megmértük, valamint a fészektől vett távolság függvényében 2 m-es intervallumokban 
távolságbeli gyakoriságeloszlásukat is meghatároztuk.
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1. ábra. A Chamov-féle marginális érték modell az optimális keresési idő meghatározására (magya
rázat a szövegben)

Fig. 1. Chamovs marginal value model to define optimal searching time
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I. táblázat. A táplálékállatok száraz tö me gének és energiatartalmának kiszámításához felhasznált 
összefüggések és értékek

Table 1. Functions and values used to calculate dry weight and energy content o f  prey species

Taxon Model B0 B1 C

Lumbricidae
2 mm 3 Ox 0.84x

átmérő 3 mm 3 Ox 1.20x 20.030
(diameter) 

4 mm 3 -6.0x 2.10x
Isopoda 1 -4.852X 3.160X 15.885
Diplopoda 1 -4.591 xx 2.543xx 14.340
Chilopoda 1 -4.049XX 2.180xx 20.872
Heteroptera (A/L) 1 -2.998 2.270 26.830
Homoptera (A/L) 1 -3.308 2.696 26.380
Coleoptera (A) 1 -3.460 2.790 23.389
Coleoptera (L) 3 -0.792 0.571 23.389
Lepidoptera (A) 1 -4.037 2.903 21.173
Lepidoptera (L) 1 -5.137 2.809 22.455
Diptera (A) 1 -3.293 2.366 24.151
Diptera (L) 2 -3.731 0.356 24.151
Hymenoptera (A) 1 -3.871 2.407 21.312
Formicidae (A) 1 -4.029 2.572 22.246
Araneidea 1 -3.106 2.929 25.082

1-es modell: lnW = BO + BUnl Rogers et al., 1977.
(model 1)
2-es modell: lnW = B0 + Bl 1 1 = testhossz mm-ben (body length)
(model 2)
3-as modell: W = B0 + Bl 1 W = száraztömeg mg-ban (dry weight)
(model 3)
x: saját számítások xx: Gowing and Rechen, 1984.

C értékek (J/mg száraztömeg) : Török, 1981. 
(C values, J/mg dry weight): Török, 1981.

Eredmények és következtetések

1. A táplálékösszetétel
A táplálékminták analízise alapján megállapítottuk, hogy a költés során változik a loadok 

összetétele. Az április végi, májusi loadokban a gilisztafajok domináltak, viszont júniusban meg
nőtt az ízeltlábúak aránya a táplálékösszetételben (2. táblázat). Ezt a változást szemlélteti a loa
dok egy-egy fészekre számolt átlagdiverzitásának növekedése is a költés előrehaladtával (2. ábra).

A táplálékösszetétel változása minden bizonnyal a táplálékkészletben történt változással 
magyarázható (DAVIES 1977). Bár ez utóbbira konkrét vizsgálat nem történt, az irodalomból 
(EVANS -  GOULD 1948) ismeretes, hogy a giliszták hozzáférhetősége összefügg a hullott csapa
dék mennyiségével, és mind 1984-ben mind 1985-ben jóval több csapadék volt a költés korábbi 
szakaszában. Tehát az optimális étrendválasztásra vonatkozó predikció teljesült:a domináns táp
láléktípus bőségének csökkenésével a többi tápláléktípus aránya is megnőtt a táplálékösszetétel
ben.

2. A két loadtipus
Az összetétel alapján a loadokat két fő csoportba lehet sorolni aszerint, hogy száraztö

meget tekintve 50 %-nál több, illetve kevesebb gilisztát tartalmaz-e (I-es, illetves 2-es típus). 
Április végén és májusban főleg az előző, míg júniusban az utóbbi loadtipus dominált.
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2. táblázat. A fiókák táplálékösszetételének megoszlása a különböző tápláléktípusok között az 
összes hordott táplálék száraztömegének százalékában a költés korai és későbbi szakaszá
ban (A-adult, Harva)

Table 2. Food composition o f  nestlings (p.c. ratios in dry weight) in two periods o f  brood-rearing

Taxon Április — Május 
april — may

Június
june

Lumbricidae 81.5 42.5
Isopoda 1.3 4.9
Diplopoda 0.3 1.2
Chiiopoda 5.3 1.3
Dermaptera 3.0 15.0
Heteroptera (A/L) 0.1 0.5
Homoptera (A/L) 0.2 3.2
Neuroptera (L) 0.0 1.0
Coleoptern (A) 2.1 6.6
Coleoptera (L) 0.3 5.9
Lepidoptera (A) 0.3 0.5
Lepidoptera (L) 0.9 7.2
Diptera (A, 5 mm) 3.4 5.6
Diptera (A, 5 mm) 0.8 0.4
Diptera (L) 0.8 0.2
Hymenopteia (A) 0.2 0.9
Araneidea 0.2 3.0

2. ábra. A loadok egy-egy fészekre vonatkozó átlagdiverzitásának változása 1984-ben ( • )  és 
1985-ben (o). A függőleges vonalak az átlagértékekhez tartozó standard hibát (SE) jelentik

Fig. 2. Changes in mean diversities o f  loads relating to one nest in 1984 and in 1985 (± S. E .)
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A két loadtípus átlagos faj, illetve darabszáma lényegesen különbözik, viszont nincs szigni
fikáns különbség a száraztömeg és energiatartalom esetében (3. táblázat). A két loadtípushoz tar
tozó kereső magatartásban is megfigyelhetőek különbségek. Az etetési időköz, a keresési idő és a 
kereső út hossza lényegesen hosszabb a gilisztában szegényebb loadoknál. Ez azzal magyarázható, 
hogy több táplálékdarabból csak hosszabb idő és út során tudnak összegyűjteni a rigók annyit, 
amennyi megfelel a főleg gilisztát tartalmazó loadok mennyiségének.

3. táblázat. A keresési viselkedés jellemzőinek összehasonlítása a két loadtípusnál (1-es típus: 50 
%-nál több, ill. 2-es típus: 50 %-nál kevesebb gilisztát tartalmazó loadok)

Table 3. Comparison o f  some properties o f  searching behaviour at two types o f  loads i.e. conta
ining earthworms more than 50 % ( type 1) and less than 50 % (type 2) resp.

Változó 1-es típus 2-es típus t-próba

X SE X SE t P

Etetési időköz (min) 
interfeeding interval (min)

14.9 1.4 20.8 1.6 2.71 0.01

Keresési idő (min) 
searching time (min)

6.9 0.7 12.4 1.0 4.98 0.001

Kereső út hossza (m) 
searching route length (m)

62.7 10.2 113.1 12.6 3.06 0.01

Száraztömeg (mg) 
dry weight (mg)

136.4 9.6 109.8 9.8 1.82 NS

Energiatartalom (J) 
energy content (J)

2678 179 2349 163 0.58 NS

Tápláléktípusok száma 
No of food types

2.4 0.2 9.6 0.8 9.19 0.001

Táplálékdarabok száma 
No of food particles

6.4 1.1 20.0 2.2 5.70 0.001

3. A keresési idők gyakoriságeloszlása
Különbség van a két loadtípus között a keresési idők gyakoriságeloszlásában is. Az 1-es 

típusú loadoknál az eloszlás alakja negatív exponenciális eloszlásra emlékeztet Ö • ábra a), amely 
a prédával való véletlen találkozásra utal. Ez valószínűleg így is történik, bár az irodalom szerint 
(WALWORK 1976) a giliszták térbeli eloszlása csoportos. Azonban mivel a rigók egy táplálék
gyűjtő körút során csak 1-2 gilisztát gyűjtenek és nem mutatják semmi jelét annak, hogy a követ
kező kereső utat o tt kezdjék, ahol az előző körút során a gilisztát gyűjtötték, a giliszta megtalá
lásáig eltelt idő minden körút alkalmával véletlenszerű. Az eloszlás azért kezdődik a második idő- 
intervallumban, mert a giliszták kezelési idejét (ami átlagosan 2 perc volt) is beleszámítottuk a ke
resési időbe.

A 2-es típusú sok fajból álló loadoknál viszont a keresési idő inkább normális eloszlást mu
tat (3. ábra b). Valószínűleg ebben az esetben is véletlenszerű a találkozás a táplálékdarabokkal, 
mivel a loadokban a legtöbb tápláléktípus más-más fajhoz tartozott, ezek pedig véletlenszerűen 
fordulnak elő egymáshoz képest. Egy körút során azonban több véletlen hosszúságú keresési idő 
összegeződik, ezért alakul ki a normális eloszlás.
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4. Gyűjtési görbék
A két loadtípus a gyűjtési görbék tekintetében is különbözik. Az 1-es típusú loadoknál 

nincs korreláció a keresési idő és a loadok energitartalma között (3. ábra a), amely a gilisztákkal 
való véletlenszerű találkozással magyarázható.

A sok kis táplálékdarabból álló loadoknál (2-es típus) viszont lineáris összefüggés van a két 
változó között (3. ábra b). A Chamov-modell telítési görbét jósol, viszont a fekete rigó esetében 
az egész territórium jelenti a kereső területet, ezért forráskimerítést nem tapasztaltunk.

3. ábra. A keresési idők gyakoriságeloszlása az 1-es (a) és a 2-es (b) loadtípusnál. Az ordináta a 
gyakoriságot az összes keresési idő százalékában fejezi ki

irt

Fig. 3. Frequency distribution o f  searching times (given in p .c.ja t load types I (a) and 2 (b)
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5. A kereső utak eloszlása
A kereső utak gyakoriságeloszlását is összehasonlítottuk a fészektől vett távolság függvé

nyében a költés korai és későbbi szakaszában, amely megfelel a két loadtípusnak. Április végén, 
májusban a kereső utak a fészek környékére korlátozódtak (4. ábra a). A hosszabb utak miatt az 
eloszlás júniusban a hosszabb távolságok fele tolódott ki, az eloszlás maximuma azonban válto
zatlan maradt (4. ábra b).

4. ábra. A kereső utak gyakoriságeloszlása a fészektől vett távolság függvényében a költés korai 
(a) és későbbi (b) szakaszában. Az ábra 3 április végi, illetve májusi és 2 júniusi fészekhez 
tartozó kereső utak alapján készült

tri

Fig. 4. Frequency distribution o f searching routes plotted against the distance from the nest at 
earlier (a) and later (b) periods o f  breeding (april-may and june resp.)
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összefoglalás

A fekete rigó (Turdus merula) központi hellyel kapcsolatos táplálékkereső viselkedését 
vizsgáltuk egy budapesti parkban 1984 és 1985 költési időszakában.

A fiókáktól gyűjtött táplálékminták (loadok) alapján a rigók kétféle gyűjtési stratégiát kö
vettek. Az április végi, májusi csapadékosabb időszakban, amikor a giliszták könnyen hozzáfér 
hetőek voltak, a rigók erre a tápláléktípusra specializálódtak (1-es loadtípus). Júniusban viszont, 
amikor az időjárás szárazabbra fordult, megnőtt az ízeltlábúak aránya a táplálékösszetételben 
(2-es loadtípus). A kétféle loadtipushoz eltérő gyűjtési stratégia tartozott: a kevés, de nagy táp
lálékdarabot tartalmazó loadok (1-es típus) esetén az etetési időköz, keresési idő és keresési út- 
hossz jóval rövidebb volt, mint amikor egyszerre sok kis táplálékdarabot (2-es típus) gyűjtöttek 
össze a rigók. Úgy tűnik, a fekete rigók mindkét loadtípusnál adott mennyiségű táplálék össze
gyűjtése után hagyják abba a keresést, mivel nincs szignifikáns különbség a két loadtípus között 
az átlagos száraztömeg és energiatartalom esetében.
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EGY CSERES-TÖLGYES ERDŐ MADÁRKÖZÖSSÉGÉNEK GUILD-SZERKEZETE

Guild structure of an oak forest bird community

SZÉKELY TAMÁS -  MOSKÁT CSABA

Abstract

The foraging behavior o f lo resident and 4 migrating bird species were observed in three 
periods: in winter, in the breeding season, and in autumn. The observations were made in 42 
categories of five niche dimensions. Principal Component Analyses were carried out on the 42 
variables. In all of the three periods the resident species could be separated into two guilds: The 
foliage-gleaning guild contained the tits (Parus major, P.caeruleus, P.palustris), Goldcrest (Re
gulus regulus) and Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus). The barkforaging guild included the 
woodpeckers (Dendrocopos major, D.medius, D.minor), Nuthach (Sitta europaea), and Treec- 
reeper (Certhia sp. ).

In the breeding season another 4 species (Phylloscopus collybita, Psibilatrix, Ficedula 
albicollis, Muscicapa striata) added up to the analysis. None of the warbler and flycatcher species 
formed a separate guild („flycatcher guild” ), but they belonged to the foliage-gleaning one.

Bevezetés

A közösségi ökológia (community ecology) egyik legalapvetőbb fogalma a guild.A guild a 
ROOT-i (1967) megfogalmazásban „azon fajok összessége, amelyek azonos környezeti forráso
kat hasonló módon használnak” , tekintet nélkül taxonómiai rokonsági fokukra. A definíció leg
homályosabb része a hasonló szó, mert mértéket nem jelöl meg, így a guildekkel foglalkozó mun
kák a legutóbbi évekig intuitív úton húzták meg a guildek határait (PETTERSSON 1983, PÖYSÄ 
1984, WAGNER 1981, ULFSTRAND 1977). Az objektívebb elkülönítés szükségességére számos 
dolgozat felhívja a figyelmet (pl.: MACNALLY 1983, VERNER 1984), de csak néhányan kísérel
ték meg ennek vizsgálatát (HOLMES etal 1979, LANDRES -  MACMAHON 1983).

A „quantitativ ecology” egyik fontos eszköz-csoportját jelentő többváltozós statisztikai 
módszereket eddig elsősorban taxonómiai vizsgálatokra alkalmazták (SNEATH — SOKAL 1973, 
CLIFFORD -  STEVENSON 1975). Az egyváltozós módszerekkel szemben ezek a módszerek 
(főkomponensanalízis, faktoranalízis, diszkriminancia-analízis stb.) több változó együttes válto
zását veszik figyelembe. (A módszerekről részletesebben lásd pl.: SEAL 1964, COOOLEY — 
LOHNES 1971, ORLÓCI 1978, SVÁB 1979). A többváltozós módszereket a közösségi ökológiá
ban elsősorban a habitat-szerkezet és madárközösség felépítése közötti kapcsolatok (JAES 1971, 
ROTENBERRY -  WIENS 1980, CLARK et al 1983), továbbá a morfológiai és ökológiai jelle
gek kapcsolatának vizsgálatára használták (KARR — JAMES 1975, BLONDEL et al 1984, 
MILES -  RICKLEFS 1984). Mivel a közösségek viselkedését néhány szerencsés egyszerű esettől 
eltekintve több tényező határozza meg, ezért kiválóan alkalmasak a táplálkozási viselkedés niche 
szerkezeti analízisére is. A táplálkozási viselkedés vizsgálatával nagyszámú dolgozat foglalkozik 
(pl.: ALATALO 1980 és 1982, MACARTHUR 1958, MORSE 1978), de ezek közül csak néhány
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alkalmas többváltozós módszereket (SAETHER 1982, HOLMES et al 1979, SABO — HOLMES 
1983).

Ebben a dolgozatban a guildek táplálkozási viselkedésének a szerkezetét vizsgáljuk meg, és 
megpróbáljuk a guildek határait főkomponensanalízis (továbbiakban PCA) segítségével megállapí
tani.

Vizsgálatunk két részből állt. Az első részben 10 állandó fajt vizsgáltunk, amelyeket intui
tíven két guildbe soroltunk. A cinegék guildje (foliage-gleaning) a Pórus majort, a Pants caerule- 
ust, a Pants palustrist, a Regulus regulust és az Aegithalos caudatust tartalmazta, míg a harkály- 
-guild (bark-foraging) a Dendrocopos majort, a Dendrocopos mediust, a Dendrocopos minort, a 
Sitta europaeát és a Certhia sp.-t. Mivel a területen előforduló két Certhia fajt (C familiárist és a 
C. brachydactylát) télen nehéz elkülöníteni, ezért egy fajként kezeltük őket (Certhia sp.).

Vizsgálatunk második részében a költésidőben megjelenő 4 fajjal bővítettük az analízist. 
Ezt az indokolta, hogy a költési időszak kiemelkedő jelentőségű a tölgyerdőben, mert a leggya
koribb állandó fajok mellett (cinegék és harkályok) számos új és gyakori faj jelenik meg, pl. a 
füzikék és a légykapók. A füzikék (Phylloscopus collybita és P.sibilatrix) cinege guildbe sorolása 
egyértelműnek tűnik, de a légykapóknak (Muscicapa striata és Ficedula albicollis) -  sajátos visel
kedésük és táplálékforrásuk miatt — külön guildet szokás létrehozni (ALATALO — ALATALO 
1979). Vizsgálati kérdésünk mindkét esetben az volt, hogy a fajok fenti besorolása két, illetve há
rom guildbe megegyezik-e a PCA eredményével.

Vizsgálati terület

A Síkfőkút Project Egertől 6 km-re északkeleten található. A 64 hektáros tölgyerdő két 
tölgy fajt (Ouercus petraea és Ouercus cerris) és 16 cserjefajt (pl.: Comus mas, Acer campestre, 
Ligustrum vulgare, Euonymus verrucosus) tartalmaz. A fák átlagos magassága 15 és 20 méter, a 
cserjék magassága 1 és 4 méter között van (JAKUCS 1973).

Módszerek

A táplálkozási viselkedés megfigyelésével öt jellegről történt az adatgyűjtés: 1. táplálkozási 
magasság, 2. táplálkozási hely, 3. táplálkozási irány, 4. táplálkozási mód, 5. tápláléknövény. Az 
adatokat az 1. táblázatban feltüntetett kategóriákba vontuk össze. Az adatfelvétel az etológiában 
alkalmazott időzített rögzítés módszerével készült (ALTMANN 1974) 15 másodpercenként mind 
az öt jellegben.

1. táblázat. Az első két főkomponens felépítésében résztvevő legkisebb ( <  -1) és a legnagyobb 
( > 1 )  változók értékei (Ml-6: magasság, H7-19: hely, 120-33: irány: F = függőlegesen fel
felé, FL = függőlegesen lefelé, FCS = felfelé csavarvonalban, FLCS: lefelé csavarvonalban 
SE = ágon törzstől távolodva, SO = ágon törzshöz közeledve, OD: törzsön oldalazva, NM = 
egyhelyben, V = talajon, FFF = ágon fejjel felfelé, FFL = ágon fejjel lefelé, FFT = vízszin
tes tartásban a talajon, FFG = függőleges ágon vízszintes tartásban, LEB = lebegve; MÓ34- 
39: módszer, T40-42: tápláléknövény).

Table 1. Values o f  smallest and greatest variables contributing the two first principal components

Változók Tél Költés 1 Költés 2 Kóborlás
Variables Winter Breeding 1 Breeding 2 Wanderling

I II I II I 11 I II

Ml: 0-2,9 m 1,849
M2: 3-5,9 m
M3: 6-8,9 m
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1. táblázat folytatása.

Változók
Variables

Tél
Winter

Költés 1 
Breeding 1

Költés 2 
Breeding 2

Kóborlás
Wanderling

I II I II I II I II

M 4: 9-11,9 m 1,372 1,995 1,968 2,145
M 5: 12-14,9 m 1,080
M 6: 15- m
H 7: 0- 4,9 cm 2,763 1,085 3,279 3,019 3,100
H 8: 
H 9: 
H10: 
Hl 1: 
Hl 2: 
H13: 
H14: 
Hl 5: 
H16: 
Hl 7: 
Hl 8: 
H19: 
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133 
Mó34 
MÓ35 
MÓ36 
Mó37 
MÓ38 
M639 
T40 
T41 
T42

5- 9,9 cm 
10-14,9 cm 
15-19,9 cm 
20 cm 
25 cm 
30 cm 
35- cm 
Levél 
Termés 
Hó 
Avar 
Levegő 
F
FL
FCS
FLCS
SE
SO
OD
NM
V
FFF
FFL
FFT
FFG
LEB

: Kopácsolás 
: Keresés 
: Csipegetés 
: Rejtés 
: Hántás 
: Kapás 
Ou.petraea 
Ou.cerris 
Cserjék

1,053 -1,181 1,695 -1,142 1,528 1,307

-1,162 1,859 -1,202 2,062 -1,373 2,135 -1315 2,322

2,779 -1,275 3,935 -2,097 3,932 -1,812 3,997 -1,797

1,023
3,435 1,602 1,803 1,967 2,139 1,737 2,313 1,451

1,291

4,258 1,715 3,525 1,567 3,449 1,146 3,676

1,551 -1,120 -1,013

A megfigyelések 1983 novemberétől 1984 októberig tartottak. Ezt három időszakra osz
tottuk: I (tél): november, december, január, február, március; II (költési időszak): április, május, 
június, július; III (kóborlási időszak): augusztus, szeptember, október. A vizsgálat második részé
ben (2.b.) a költési időszak (II) a május, június hónapokat tartalmazta. Az egyes időszakban fel
használt adatok mennyiségét a 2. táblázat tartalmazza. (Az alkalmazott megfigyelési módszerről 
részletesebben lásd: SZÉKELY 1986.)

Főkomponensanalízis (PCA)

A főkomponensanalízis vázlatos menetét és leglényegesebb céljait az alábbiakban ismer
tetjük. A főkomponensanalízisről részletesebb ismeretek számos többváltozós statisztikai könyv
ben található (pl: LAWLEY — MAXWELL 1963, WILLIAMS 1976, továbbá a bevezetőben emlí
tett munkák).
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2. táblázat. A táplálkozási viselkedés megfigyeléseinek száma a különböző időszakokban (Tél: 
november - március; Költés 1: április - július; Költés 2: május - június; Kóborlás: augusz
tus- október)

Table 2. No o f  observations on foraging behaviour in different periods

Vizsgált faj Rövidítése Tél Költés 1 Költés 2 Kóborlás
Species Code Winter Breeding 1 Breeding 2 Wandering

Parus major PM 751 440 181 364
Parus caeruleus PC 869 524 307 384
Parus palustris PP 120 116 17 61
Aegithalos caudatus AC 170 12 8 41
Regulus regulus RR 211 29 0 6
Dendrocopos major DA 1051 924 543 697
Dendrocopos medius DE 637 166 95 123
Dendrocopos minor Dl 345 54 5 31
Sitta europaea SE 823 559 313 379
Certhia sp. CS 871 278 138 220
Phylloscopus colly bita FC - - 148 -
Phylloscopus sibilatrix FS - - 98 -
Ficedula albicollis FA - - 48 -

Muscicapa striata MS - - 34 -

1. Az eredeti p-dimenziós normális eloszlású x megfigyelés-vektorokat, melyek elemei kö
zött — az esetek túlnyomó többségében — korrelációs kapcsolat áll fenn, olyan p-dimenziós jr 
vektorral helyettesítjük, melynek elemei páronként függetlenek, s így korrelációjuk zéró. Felté
telezzük, hogy az eredeti y vektor elemei az eredeti változókra vett megfigyelések lineáris kombi
nációjaként állíthatók elő. A mesterséges y változó egyenlete:

Xj = vjl X1 + vj2 x2 + -  + vjp xp t i 1 1.2,...,p),

ahol vjj konstans (ún. főkomponens-koefficiens) (i = l,2,...,p).
2. Az y vektor kis varianciájú komponenseit elhagyva az eredeti p-dimenziós adatokat 

q ^ p  dimenziósakká redukálhatjuk, s így ábrázolásuk könnyebben megoldható. Ez a dimenzió- 
-csökkentés nyilvánvalóan információveszteséggel jár. Célunk az, hogy mind q, mind pedig az in
formációveszteség minél kisebb legyen.

3. A főkomponenssúlyok (w) meghatározásával a standardizált komponenseknek (y) az 
eredeti változókban képviselt jelentőségére (súlyára) kaphatunk információkat. Eszerint:

*i = wil 1 \ + wi2 * 2 + -  + wip yp (1 = 1.2.-.P)

A számítás a nagyteljesítményű számítógépet igénylő sajátérték és sajátvektorszámításon 
keresztül történik. Adatainkon a PCA-t a BMDP programcsomaggal végeztük (DIXON 1981) az 
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben. Dolgozatunkban a kapott főkom- 
ponenssúlyokat ábrázoltuk az I. és a II. komponens által meghatározott koordináta rendszerben. 
A többi komponens elhagyása minden esetben kis információveszteséggel járt.

Eredmények és értékelésük

1. Téli időszak (I. ábra)
Az első két háttérváltozó (komponens) az összvariancia 84.19 százalékáért volt felelős 

(63,17 %, illetve 21,02 %). A két dimenziós térben a vizsgált fajok két jól elkülöníthető csoportot
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1. ábra. A 10 vizsgált fafaj elhelyezkedése télen az első két főkomponens által meghatározott tér
ben. Az első tengely az összvariancia 63,17 %-át, a második 21,02 %-át képviselte. A fajok 
rövidítéseit a 2. táblázat tartalmazza.

- «----------------------A X I S I ---------------------- > *

Fig.l. Position o f  the studied 10 species in space determined by the two principal components. 
The first axis represents 63.17 and the second 21.02 % o f  variance. For codes o f  species 
see table 2

alkottak. A harkályok, a csuszka és a fakúsz csoportját nagy II. komponenssúlyok és kicsi I. kom
ponenssúlyok jellemzik. A cinegéket, az őszapót és a királykát tartalmazó csoportot ennek ellen
téte jellemzi. A harkályoktól legtávolabb a szinte kizárólag cserjék vékony ágain táplálkozó ki
rályka helyezkedik el. A cinegéktől legtávolabb a főként egyhelyben, a Ouercus petraea mély ké
regrétegeiből táplálkozó nagy fakopáncs található.
Az 1. és a II. komponens legjelentősebb eredeti változói a következők (1. táblázat): I. komponens: 
3 m alatti magasság, 4,9 cm alatti ágvastagság, FFF táplálkozási irány, keresés. A II. komponens 
változói: Ouercus petraea-n táplálkozás, egyhelyben táplálkozási irány, kereső táplálkozási mód.

2. a. Fészkelési periódus 10 faj alapján (2a ábra)
Az összvariancia 89,73 százalékáért a két első komponens volt felelős (73,48 %, illetve 

16,25 %). A két változó szempontjából a fajok — a téli szituációhoz hasonlóan -  harkályokra és 
cinegékre különültek el. Az egyetlen jelentős különbség, hogy a kis fakopáncs eltávoldott a har
kályok csoportjától, azaz hasonlóbbá vált a cinegékhez mint korábban. Ezt a vékony ágakon gya
koribb tartózkodásának tulajdoníthatjuk. Az őszapó és a királyka kis óvatossággal kezelendő,
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2. ábra. A vizsgált fajok helyzete költésidőben, az első két főkomponens által meghatározott tér
ben. a/ 10 faj. Az első tengely a variancia 73,48 %-át, a második a 16,25 %-át képviselte, 
b/ 14 faj. Az I. tengely a variancai 69,09 %-át, a II. tengely a 15,69 %-át képviselte. A fajok 
rövidítéseit a 2. táblázat tartalmazza, további részletek a szövegben

-«-----------------------  A X I S  I

Fig. 2. Position o f  the studies species in breeding period in the space o f  two first principal com
ponent, ares, a/ ten; b/ fourteen species. For species codes see table 2
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mert 12, illetve 29 adat alapján készült. A két komponens legfontosabb változói a téli időszakéval 
megegyeznek.

2. b. Fészkelési periódus 14 faj alapján (2b ábra)
A fökomponensanalízis alapján a két komponens az összvariancia 84,78 százalékát képvi

selte (69,09 %, ill. 15,69 %).
Az előző analízisek eredményeihez hasonlóan a fakopáncs,a csuszka és a fakúsz jól elkülö

nült csoportot alkotott (nagy II. és kis I. fő komponenssúlyokkal). Ugyanakkor a cinegék és a fü
zikék az előzetes elképzeléseinknek megfelelően egy csoportba sorolhatók (nagy I. és kis II. fő- 
komponenssúlyok). A két légykapó viszont — kündulási predikciónkkal ellentétben -  nem kü
lönült el a cinegéktől és a füzikéktől, velük azonos csoportban található. A cinegék, a füzikék és 
a légykapók táplálkozási viselkedésében mutatkozó hasonlóságot úgy értelmezhetjük, hogy egy
részt a cinegék és a füzikék költési időben többet táplálkoznak „légykapó módon” a levegőből, 
másrészt a légykapók is gyakrabban táplálkoznak a cinegékkel megegyező helyekről és módon 
(TÖRÖK 1983). A két főkomponens legjelentősebb változói az előző analízisekhez hasonlók. 
Ebben az analízisben az őszapó és a barátcinege adatai (8, ill. 17) csak durva érvényességű meg
állapításokat tesznek lehetővé.

3. Kóborlást periódus (3. ábra)

3. ábra. A 10 faj elhelyezkedése kóborlási időszakban a két főkomponensű térben. Az első két fő
komponens az összvariancia 67,28 %-át, illetve a 18,55 %-át képviselte. A fajok rövidítéseit 
a 2. táblázat tartalmazza.

- « -------------------------AXI S  I ------------------------> ♦

Fig.3. Position o f  ten species on the two principal component axes in wandering period, for spe
cies codes see table 2
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Az első két főkomponens az összvariancia 85,83 százalékát képviselte (67,28%, ill. 18,55 
%). A fajok elhelyezkedése a két dimenziós térben a téli időszakhoz vált hasonlóvá. A harkályok 
guildje a fakopáncsokat, a csuszkát és a fakúszt, míg a cinegéké a cinege faj okát, az őszapót tartal
mazza. (A királyka a kevés adat miatt nem veendő figyelembe). Az I. főkomponens változói 
közül az FFF-en, a 4,9 cm-es vastagságon, és a kereső viselkedési módon kívül a Ouercus petraea 
is jelentős. A II. főkomponens változói a fészkelési perióduséhoz hasonlóak ( I . táblázat).

Főkomponensek értelmezése

A PCA alkalmazásának legkritikusabb része a háttérváltozók (komponensek) megfeleltetése 
valamilyen, ökológiai szempontból értelmezhető tényezőnek. Ez a megfeleltetés azonban -  né
hány esettől eltekintve — nem egyértelmű (SVÁB 1979), ezért mi is óvakodunk a két főkompo
nenst ökológiailag releváns tényezőknek megfeleltetni, pl.: két forrásnak (resource-nak), vagy a 
táplálékforrás két eltérő kihasználási módjának. Az előbbi megfeleltetés két szempont miatt 
óvatosságra intő. Egyrészt az egyes háttérváltozók legjelentősebb összetevői nem határolhatók be 
egy, vagy néhány táplálkozási jelleggel (pl.: magasság, hely). Másrészt a táplálkozási viselkedést 
nemcsak a táplálék (mint forrás) határozza meg, hanem pl. az időjárás (GRUBB 1975), a predá- 
tor elleni védekezés (EKMAN 1985).

összegzés

A bevezetőben intuitív alapon létrehozott harkály és cinege guild fajai megegyeztek a PCA 
eredményeivel. Továbbá, a két guild mind a három időszakban jól elkülönült egymástól. Az elő
zetes feltételezésnek megfelelően a füzikék a cinegékkel azonos guildbe tartoznak, viszont — meg
lepő módon -  a légykapók nem alkottak önálló guildet, így táplálkozási viselkedésük alapján 
szintén a cinegékhez sorolhatók.
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FAKÉREGRÖL £S FAKEREG ALÓL TÁPLÁLKOZÓ HAZAI MADÁRFAJOK 
TÁPLÁLÉKSZERZÖ TEVÉKENYSÉGE

Foraging behaviour of bark-foraging birds

VANICSEK LÁSZLÓ

Abstract

Foraging behaviour of woodpeckers (Dendrocopos major, Dendrocopos medius, Dendrocopos 
minor), Nuthatch (Sitta europaea) and Treecreeper (Certhia spp.) was studied in an oak forest in 
the vicinity of Budapest. Foraging observations were made in every 20 seconds. The Treecreeper 
seemed to be a microhabitat specialist. The Lesser Spotted Woodpecker (D minor) is a microha
bitat specialist too, but this bird forages in the highest part of the trees. The other two Dendro
copos species are generalists considering their foraging behaviour, but the Middle Spotted Wood
pecker (D. medius) is a more specialized one. The Nuthatch is a relative generalist.

Bevezetés

Hazai tölgyeseink madárpopulációit megfigyelve azonnal látható, hogy a forráshasznosítás 
tekintetében a populációk lazábban, illetve szorosabban elkülönüld koalíciókat alkotnak. Az 
egyik ilyen koalíció a fakéregről, illetve fakéreg alól táplálkozó madárfajok csoportja, ahová a har
kályfélék (Picidae), a csuszkák (Sittidae) és fakúszók (Certhiidae) tartoznak. Munkám során ezek 
közül csak azokat vizsgáltam, amelyek a kiválasztott kísérleti területen gyakran előfordulnak. 
Ezek a nagy fakopáncs (Dendrocopos maior), a közép fakopáncs (Dendrocopos medius), a kis fa
kopáncs (Dendrocopos minor), csuszka (Sitta europaea) és a fakúsz (Certhiaspp.). Az utóbbi eset
ben nem tettem faji szintű elkülönítést, mivel ez egyszerű megfigyelésnél nem lehetséges. Egyes 
irodalmi adatok szerint a területen elsősorban a Certhia brachydactyla fordul elő (SZIJJ 1957), a 
jelenlegi általános megítélés szerint azonban az előforduló példányok többsége Certhia familiáris 
volt.

Egy populáció-koalíció belső kapcsolataira adandó helyes válasz összefüggésben kell álljon 
az elsődleges limitáló tényezőkkel, s az adott koalíció esetében az egyik ilyen tényező a téli meg
figyelési időszakban a táplálék minőségi és mennyiségi eloszlása lehet. Mivel ebben az időszakban 
az elfogyasztott táplálék vizsgálata nem, vagy csak a madarak pusztulása árán és nehézkesen lehet
séges, egy közvetett módszert alkalmaztam, a táplálékszerző tevékenység megfigyelését. Ha 
ugyanis feltételezzük, hogy egy erdő fásszárú növényein a táplálékkészlet elemeinek eloszlása tér
ben az adott időszakot tekintve nem egyenletes, akkor nyilvánvaló, hogy az elfogyasztott táplálék 
különbözőségére az egyes fajok populációi között utalni fog a táplálékszerző tevékenységben mu
tatkozó különbség. A megfigyeléseket a téli időszakban végeztem, elkerülendő a szezonális inga
dozásokat, amelyek a táplálékkészlet jelentős időbeli változatosságából adódnak (TRAVIS 1979, 
CONNER 1981).
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Módszer

Vizsgálati területein a Budai-hegységben egy 250-300 m tengerszint felett elhelyezkedő 13- 
15 ha nagyságú középkorú cseres-tölgyesben volt, amelyben a két domináns tölgyfajon kívül Fra- 
xinus omus és Cerasus avium is nagyobb arányban előfordul. A cserjeszintben gyakori a Comus 
más. A lombkoronaszint magassága változó, az alacsonyabban fekvő déli részen 20 m, a magasabb 
északi területen 10-15 m. A megfigyeléseket a terület bejárása során végeztem, a madár megpillan
tását követő első, fák, illetve cserjék közötti repülés után. A megfigyelés időbeli egységeinek 20 
másodperces időtartamokat választottam, a tapasztalat szerint ugyanis legalább ennyi időre van 
szükség, hogy a madár valóban keresési tevékenységet folytasson, az ennél rövidebb időtartamok 
a zavaró körülmények felderítésével telnek el. Az egy fán, illetve cserjén kereséssel töltött idő 20 
másodperc és mintegy 7 perc között ingadozott, a hosszabb időtartamok a különböző táplálék- 
források felkutatásával és feltárásával jellemezhetők, az egy adott helyen folytatott keresés ritkán 
haladta meg a 35-40 másodpercet.

Eredmények

A megfigyeléseket három kérdéskörben, hat szempont alapján végeztem. Az első kérdés
kör egyetlen szempontot foglal magában, azt, hogy a madarak mely fafajokon, illetve cserjéken 
keresnek táplálékot (1. ábra). Az ábra alapján látható, hogy a Dendrocopos fajok és a Certhia spp 
a készlet arányaitól eltérően nagymértékben „tölgy-specialisták” , a Sitta europeae fafajválasztása 
nagyjából hasonló a készlet arányaihoz. A Dendrocopos minor preferenciát mutat a Ouercus cer- 
ris felé, amelynek magyarázata ismeretlen előttem.
A második a keresési mikroélőhely kérdésköre, amely két szempontot ölel fel. Az első szempont, 
hogy a megfigyelt madárfajok milyen gyakorisággal táplálkoznak a különböző átmérőjű ágakon, 
illetve a fák törzsén (2. ábra). Az ábrán megfigyelhető, hogy míg a Dendrocopos maior és Dendro
copos medius, valamint a Sitta europaea közel azonosan csökkenő mértékben táplálkozik az egy
re vékonyabb ágakon, addig a Certhia spp szinte kizárólagosan a fatörzsön, a Dendrocopos minor 
pedig a vékony ágakon szerzi táplálékát. A második szempont a táplálékkeresés földfelszíntől 
mért abszolút magassága (3. ábra). Nyilvánvaló, hogy a Dendrocopos minor csupán a fakorona 
legmagasabb ágain fordul elő. A többi faj keresési tevékenysége ezen szempont szerint jobban át
fed, de látható, hogy a Certhiaspp. az alsóbb területeken fordul elő, míg a Dendrocopos maior, a 
Dendrocopos medius és a Sitta europaea a rendelkezésre álló terület csaknem bármely részén ke- 
res.

A harmadik kérdéskör a táplálékszerzés módszerére vonatkozik. Ezen belül először azt fi
gyeltem meg, hogy táplálékkeresés közben a madarak milyen irányokban és hogyan mozognak 
(4. ábra). Az ábra alapján megállapítható, hogy a megfigyelt Dendrocopos fajok általában egyene
sen felfelé (ill. kifelé) haladnak a táplálékforrások felderítése során. Ettől eltér a Sitta europaea, 
mivel felfelé és lefelé egyaránt gyakran mozog és nem csupán egyenesen, hanem gyakran csavar
vonalban is. Ugyancsak eltérő a Certhia spp magatartása, amely lefelé ugyan nem mozog, de ol
dalirányban gyakran, s a különböző mozgásokat kombinálva alapos felderítést végez. Az utolsó 
kérdés a táplálékszerzés technikájára vonatkozik (5. ábra). A Dendrocopos fajok „szedegetés” 
mellett más, „harkályszerű” technikákat is alkalmaznak, legváltozatosabb ebből a szempontból 
a Dendrocopos maior magatartása. A Sitta europaea és a Certhia spp. elsősorban szedegetéssel 
szerzi táplálékát, noha mindkét faj alkalomszerűen más technikát is használ.

A megfigyelt madárfajok táplálékszerzési tevékenységét az egyes szempontokban Renko- 
nen hasonlósági formulájának segítségével hasonlítottam össze.

i = S
Sj_2 = min (Pi.j, P2,j)

i= 1
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1. ábra. Az öt madárfajnak az egyes fa- és cserjefajokon megfigyelt keresési gyakoriságai
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Fig. 1. Searching freq u en cy  o f  f iv e  bird  species on d ifferen t trees a n d  bushes



2. ábra. Az öt madárfaj ág-átmérő (fatörzs) szerinti keresési gyakoriságai
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3. ábra. Az őt madárfaj keresési gyakoriságai a talajszinttől mért magasság szerint
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4. ábra. Az öt madárfaj keresési gyakoriságai a táplálékforrások felkutatása közben végzett mozgások irányai alapján
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Fig. 4. Searching freq u en cy  o f  the f iv e  b ird  species on th e  basis o f  d irec tion  o f  m ovin g oo



5. ábra. Az öt madárfaj által használt táplálékkeresési technikák gyakoriságai
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6. ábra. Az öt madárfaj összehasonlítása az egyes szempontok szerint az egyes fajok többihez viszonyított hasonlóságainak átlaga alapján
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a táplálékszerzési tevékenység egyes szempontjainál az i-edik kategóriában talált megfigye
lések és az adott szempont összmegfigyelési számának aránya az egyik (másik) madárfaj 
esetében (RENKONEN 1938).
A különböző szempontoknál az egyes madárfajok többiekéhez viszonyított hasonlóságának 

átlaga azt mutatja, hogy a táplálékszerzés szempontjából legkevésbé hasonló a Dendrocopos 
minor (6. ábra). A mozgásirányok tekintetében ugyanez adódik a Sitta europaea-nál. A Certhia 
spp. általában köztes helyzetet foglal el, a Dendrocopos motor és Dendrocopos medius pedig álta
lában nagyobb hasonlóságot mutat a többi faj felé minden szempont szerint.

Értékelés

A megfigyelt madárfajok populációi a táplálékszerzés speciális mivolta ellenére erősen kü
lönböznek egymástól. Legszembetűnőbb ez a különbség a Dendrocopos minor és a Certhia spp. 
esetében. A Dendrocopos minor a fák koronájának legkülső részeit látogatja a téli időszakban, 
valószínűleg kihasználva a relatíve kis termetből, valamint a harkályszerű morfológiai felépítésből 
fakadó előnyöket. A Certhia spp szigorúan „fatörzs-specialistának” bizonyult. Ezt magyarázza az 
a tény, hogy a fakúsz csőrfelépítése lehetővé teszi a madár számára a kéregrepedések legmélyére 
rejtőzött ízeltlábúak felszedését, egy olyan terület hasznosul tehát, amely a koalíció más tagjainak 
nem hozzáférhető. A Dendrocopos maior és Dendrocopos medius ugyanis -  amelyeknek táplá
lékszerzése erősen hasonlít egymásra, noha a Dendrocopos medius -é valamivel specializáltabb — 
valószínűleg az olyan mélyebb kéreg alatti területeket tárja fel, amelyeknek táplálékforrásai ener
giatartalomban jóval gazdagabbak, s „megtérül,, az energiaráfordítás.
A Certhia spp. alaposan átböngészi a repedéseket és vésés nélkül, szedegetve képes összegyűjteni 
az elszórtan elhelyezkedő táplálékot. A Sitta europaea csőrfelépítése leginkább a táplálékállatok 
„felcsippentésére” alkalmas. Ez a faj a téli időszakban megfigyeléseim szerint mintegy „csapong- 
va” keres, nagy területeket jár be és változatosan mozog, a fásszárúak között nem válogat és a fák 
minden régiójában előfordul, valószínűleg ez a legalkalmasabb stratégia a felszínesen elhelyezke
dő, viszonylag ritka táplálékforrások begyűjtéséhez.

Látható tehát, hogy a koalíció tagjai a táplálékszerzés során nem mutatnak egyöntetű ma
gatartást. Ezt annak a következményeként kell tekinteni, hogy a táplálékforrások szűkösségének 
limitáló jellege a kritikus, téli időszakban a táplálékkészlet olyan „felosztását” vonja maga után 
egy bizonyos idő alatt, amely elsősorban speciális morfológiai jegyek és speciális táplálékszerző 
stratégiák kapcsán valósul meg. A megszerzett táplálék összetételének különbözősége tehát aligha
nem kevésbé az aktív minőségi differenciálás, mint inkább a hozzáférhetőség függvénye a téli idő
szakban.
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A TÁPLÁLÉKÉRT FOLYÓ KOMPETICIÖ KÉT CINEGEFAJ KÖZÖTT: 
EGY KIZÁRÁSOS KÍSÉRLET

Competition for food between two tit species: a removal experiment

TÖRÖK JÁNOS -  TÓTH LÁSZLÓ

Abstract

Breeding density, clutch size, breeding success and nestling weight (on day 15) were me
asured in sympatric and allopatric populations of Great Tit and Blue Tit.

The diet and the food size distribution of Tits were studied as well. Blue Tits fed their nest
ling with larger caterpillars in allopatric population and with smaller ones in sympatric populati
on. Blue Tit specialisation on the smaller caterpillars does not present a disadvantage in the sym
patric situation because these prey size categories are the most abundant ones on the surrounding 
trees. Reduced nestling weight showed that Great Tit had a disadvantage when bred sympatrically 
with Blue Tit.

The competition for food between the two tit species restricted only to the parental care 
period.

Bevezetés

A hazai lomboserdők két leggyakoribb cinegefaja a széncinege (Parus major) és a kék cine
ge (Parus caeruleus). Valószínűleg gyakoriságuk és széles földrajzi elterjedésük eredménye, hogy 
mindkét fajról igen sok tudományos közlemény jelent meg. A számos kutatási szempont közül 
jelen vizsgálatban mi a két faj közötti táplálkozási kapcsolatok felderítését tűztük ki célul (TÖ
RÖK és TÖTH 1986a., b; TÓTH 1986). A 3 éves vizsgálat során különböző faji összetételű po
pulációk létrehozásával megállapíthattuk, hogy a kék cinege hátrányos hatást fejt ki a széncine
ge reprodukciójára. Bár a széncinege módosítja a kék cinege táplálkozási viselkedését, de ez nem 
befolyásolta hátrányosan a kék cinege reprodukciós sikerét.

Módszer

Vizsgálati területeink Pilisszentlászló határában fekvő három 9 ha területű gyertyános töl
gyes volt. Mindegyik területre 1981 telén 100-100 db (a kontroli-területre 1982-ben plusz 100 
db) mesterséges odút helyeztünk ki, egymástól 30 m távolságra. A kék cinegés (kezelt I) telepen 
az odúk röpnyílásának átmérője 26 mm, a másik két telepen 32 mm. A széncínegés (kezelt II) 
telepen lezártuk azon odúk röpnyílását, amelyekben a kék cinegék kezdtek a tojásrakáshoz, így a 
kezelt I telepen csak kék cinegék, a kezelt II telepen széncinegék és örvös légykapók, a kontroll- 
-telepen pedig mindkét cinegefaj és örvös légykapó is költött. Az odúk ellenőrzését átlagosan heti 
két alkalommal végeztük és a következő költéséfenológiai adatokat vettük fel: tojások száma, ki
kelt és kirepült fiókák száma, 1 5 napos fiókák testtömege (0.1 grammos pontossággal). Jelen dol
gozatban a kék cinege és a széncinege első költésére vonatkozó adatait dolgoztuk fel.
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1984-ben a kezelt 1 területen 2 kék cinege, a kontroll területen 1 széncinege és 1 kék cinege 
fészekalj fiókáitól gyűjtöttünk táplálékot, torokelkötéses módszerrel (KLUYVER 1933, TÖRÖK
1981). A kezelt II területen a széncinegék alacsony száma miatt nem végeztünk táplálékgyűjtést. 
A táplálékgyűjtésbe bevont fészekaljak fiókatömeg adatai nem szerepelnek az értékelésben.

Eredmények

A költés-denzitásra, az átlagos tojásszámra és a kirepülési sikerességre vonatkozó adatokat 
az 1. táblázatban foglaltuk össze. Az átlagos tojásszám és a kirepülési sikeresség (kirepült fiókák

1. táblázat. A két cinegefaj költés-denzitása és költési sikeressége
(Kirepülési sikeresség = kirepült fiókák száma osztva a lerakott tojások számával.)

Table 1. Density o f  breeding pairs and breeding success o f  the two tit species (No o f  young birds 
leaving the nest/clutch size)

Költéssűrű- Fészekalj Kirepülési
ség (pár/ha) nagyság sikeresség
Density of 

pairs/ha
Gutch size Breeding

success

1982 Kék cinege kontroll 1.2 12.1 .74
(P.caeruleus) control 

kezelt I 
treated I

1.2 12.1 .88

Széncinege kontroll 1.0 9.6 .76
(P. major) control 

kezelt IL 
treated II

1.1 10.3 .70

1983 Kék cinege kontroll 1.0 12.0 .91
(P.caeruleus) control 

kezelt I 
treated I

0.8 12.4 .91

Széncinege kontroll 1.6 11.4 .69
(P.major) control 

kezelt II 
treated II

0.8 10.9 .50

1984 Kék cinege kontroll 0.8 11.7 .56
(P.caeruleus) control 

kezelt I 
treated I

1.3 12.5 .74

Széncinege kontroll 0.8 10.7 .47
(P.major) control 

kezelt II 
treated II

0.9 10.5 .38

száma osztva a lerakott tojások számával) egyik évben sem. A 1S napos fiókatömeg (2. táblázat) 
pedig 1982-ben nem különbözött szignifikánsan a kezelt és kontroll területek között. 1983-ban és 
1984-ben a kezelt populációkban nehezebb széncinege fiókák repültek ki, mint a kontroll populá
ciókban, az eltérés erősen szignifikáns volt. A kék cinege fiókák 15 napos tömege viszont a kont
roll populációkban volt nagyobb, gyengébb szignifikanciával.

A kezelt I élőhelyen az Erannis defoliaria és egyéb Geometridae családba tartozó hemyófa- 
jok mellett sok Lepidoptera báb (valószínűleg Tortrix viridana) és sok pók (Phylodromus aureo- 
lus. Xystichus spp.) is szerepelt a kék cinege fiókák táplálékában. A kontroli-területen a kék cine
gék főleg Erannis defoliariat, Operophtera brumatat és egyéb Geometridae fajokat, valamint 
Tortrix viridanat, Orthosia stabilist és karolópókokat fogyasztottak, a széncinegék pedig Orthosia 
crudat, O. stabilist és Erannis defoliariat.
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2. táblázat. A széncinege és a kék cinege fiókák 15 napos tömege (átlag g-ban, szórás, fiókaszám) 
a kontroll és kezelt területeken

Table 2. Biomass o f  15 days old great and blue tit nestlings (mean, s.d., no o f  nestlings) in the 
control and treated plots

Kontroll terület Kezelt terület t-próba

X

control plot 
S.D.

1982 Széncinege
(P.major)

18.3 1.03

Kék cinege 
(P.caeruleus)

12.0 0.81

1983 Széncinege
(P.major)

16.6 1.81

Kék cinege 
(P.caeruleus)

11.8 0.79

1984 Széncinege
(P.major)

16.3 1.48

Kék cinege 
(P.caeruleus)

12.0 0.73

treated plot t-test
n X SD. n

107 18.4 1.13 60 ns

103 11.9 0.69 105 n s

100 18.1 1.81 26 p=0.001

104 11.5 0.74 79 p=0.02

38 17.4 1.26 40 p=0.002

43 11.5 0.09 83 p=0.001

A fiókáktól begyűjtött hemyótáplálék méretanalízise alapján a kék cinegék átlagos zsák
mánymérete (F=1.83, p=0.001 szinten eltérő szórások) a kezelt populációban nagyobb volt, mint 
a kontroliban (3. táblázat). A kontroll populációban a széncinegék fogyasztották a nagyobb mé
retű hernyókat (3. táblázat). A kopogtatással begyűjtött hemyókészlet átlagos mérete a kontroll 
telepen (3. táblázat) kisebb volt, mint a kezelt I telepen (F=2.31, p=0.001 szinten eltérő szórá
sok). A kezelt populációban a kék cinegék által fogyasztott hernyók átlagos mérete 2.1 mm-rel, 
míg a kontroll populációban csak 0.8 mm-rel haladta meg a készletre jellemző értéket (3. táblá
zat). A kontroll telepen a széncinege elsősorban a kisebb mennyiségben lévő, nagyméretű hernyó
kat fogyasztotta, ezért az átlagméret 4.9 mm-rel volt nagyobb a táplálékkészlet átlagánál (3. táb
lázat).

3. táblázat. A kopogtatott és a két cinegefaj fiókái által fogyasztott hernyók átlagos mérete (át
lag mm-ben, szórás, a hernyók darabszáma) a kontroll és kezelt területeken 1984-ben

Table 3. Average size o f  caterpillars in the screen collection and in the food  o f  tit nestlings (size 
in mm, s.d., number o f  caterpillars)

Kontroll terület 
Control plot

Kezelt terület 
Treated plot

F-próba
F-test

x S.D. n x S. D. n

Kopogtatott 
Collected by screen

15.0 4.01 521 16.2 6.09 252 p=0.001

Fiókák által fogyasztott 
Consumed by nestlings 

Kék cinege 
(P.caeruleus) 
Széncinege

15.8 3.24

19.9 4.68

146

101

18.3 4.40 87 p=0.001

(P.major)
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Diszkusszió

Három éves kísérletsorozatunk eredményei alapján úgy tűnik, a két cinegefaj között a táp
lálékért folyó kompetíció nem nyilvánul meg a teljes költési időszak alatt, hanem csak a fióka
nevelés idejére korlátozódik. Bár az első évben egyik cinegefaj költésfenológiai paramétereiben 
sem tapasztaltunk szignifikáns eltéréseket a kezelt és kontroll populációk között, a következő 
két évben már jelentős különbségek is kimutathatók voltak.

1982-ben a neutralitás valószínűleg azzal magyarázható, hogy az odútelepeket a kísérleti te
rületeken végzett faállomány-gyérítési munkák befejezése után hoztuk létre, így az első évi költő
populációkban a környező területekről ide -  az eredetileg költőhelyben szegény területekre — ki
szorult gyengébb cinege egyedek vettek részt, ezért a populációkon belüli eltérések elfedhették a 
populációk közötti interakciókból adódó hatásokat. 1983-ban és 1984-ben az átlagos tojásszá
mokban és a kirepülési sikeresség továbbra sem mutatkozott lényeges eltérés a kezelt és kontroll 
populációk között. A fészekaljnagyságoknál tapasztalt neutralitás valószínű oka, hogy a tojások 
lerakása és a kotlás idején a táplálékkészlet biomasszája már növekedőben van, azonban a fogyasz
tók száma még állandó, így az interspecifikus kompetíció sem jelentkezik. A kirepülési sikeresség 
esetében tapasztalt neutralitásra az időjárás kedvezőtlen alakulása (esőzések, tartós lehűlések) és a 
predáció (nagy pele, erdei sikló), erőteljesebb megjelenése adhat magyarázatot. Mindkét tényező 
különösen 1984-ben jelentkezett intenzívebben, így elfedhette a versengés következményeként 
megjelenő különbségeket.

A táplálék a fiókanevelés idején már limitáló tényezővé válhat, ezért ezen időszak alatt az 
interspecifikus kompetíció is jelentkezhet. Ezt támasztják alá fiókatömeg méréseink: a széncinege 
fiókák a kezelt populációkban nehezebbek voltak, mint a kontroll populációkban. A kék cinegék 
esetében ezzel éppen ellentétes hatás jelentkezett, a kontroll populációkban voltak nehezebbek a 
fiókák. A fentiek alapján a kompetitiv interakció következményeinek a két cinegefaj közti aszim
metrikus megoszlása állapítható meg, nevezetesen a kék cinegék hatása a széncinegékre erőtelje
sebb. Ezt támasztják alá táplálkozási vizsgálataink eredményei is. A fiókáktól begyűjtött táplálék 
méretanalíziséből látható, hogy a kontroll populációban a kék cinegék kisebb méretű hernyókkal 
táplálták fiókáikat, mint a széncinegék (3. táblázat). Bár a kisebb hernyók energiatartalma kisebb, 
de a táplálékkészletben jóval több található belőlük, mint a nagyobb méretű hernyókból, melyek 
energiatartalma magasabb ugyan, de a potenciális táplálékkészletnek csak alig néhány százalékát 
teszik ki. A táplálkozási vizsgálatok azt mutatják, hogy a kék cinege specialistább faj, ezáltal 
előnybe kerülhet a generalistább módon táplálkozó széncinegével szemben.

A kompetitiv interakciók pontos feltárásához még további vizsgálatok szükségesek, me
lyek során figyelembe kell vennünk még az intraspecifikus kompetíció, a predáció, valamint az 
ún. diffúz kompetíció (MACARTHUR 1972) szerepét is.

összefoglalás

A széncinege és a kék cinege költésfenológiai paramétereit (költéssürűség, fészekaljnagyság, 
költési sikeresség, 15 napos fióka tömegek) és táplálkozását vizsgáltuk szimpatrikus és allopatri- 
kus populációkban. A kék cinegék nagyobb méretű hernyókkal táplálták fiókáikat az allopatrikus 
populációban, mint amikor a széncinegével szimpatrikusan költött.

A kék cinege azzal, hogy a szimpatrikus populációban a kisebb méretű hernyók fogyasztá
sára specializálódott, nem kerül hátrányba a széncinegével szemben, mivel ez a zsákmányméret- 
-kategória fordul elő a táplélékkészletben a legnagyobb arányban.
A kompetitiv interakció kimenetele aszimmetrikusan oszlik meg a két cinegefaj között, ezt alátá
masztják 15 napos fióka-tömeg méréseink adatai. A kék cinegék jelenléte hátrányosan befolyásol
ta a széncinegék reprodukciós sikerét, de a széncinegék nem voltak hatással a kék cinegék repro
dukciójára.
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A fiókanevelés ideje alatt a két faj eltérd kompetitiv képességének lehetséges magyarázata a 
különböző méretű táplálék-állatok fogyasztása.
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MADÁRKÖZÖSSÉGEK SZEZONÁLIS DIVERZITÁSVÁLTOZÁSAI KÜLÖNBÖZŐ 
NÖV ÉNYTÁRSU LÁSOK BAN

Seasonal diversity dynamics of bird communities in different habitats

LAFKO HENRIETTE -  CSÖRGÖ TIBOR

Abstract

In the period from 1983 to 1986 25 000 birds belonging to more than 100 species were 
captured in different plant communities of Ocsa Reserve for Landscape Protection. Species di
versity and evenness values were computed for the bird assembledges and their differences bet
ween seasons and habitats were calculated. The species diversity is the highest both in summer 
and in spring in all habitats, and it is the lowest in winter. Higher diversity figures with moderate 
between-year variations were found in mature successional stages.

Bevezetés

MACARTHUR és MACARTHUR 1961-ben megjelent cikke után a Shannon -  Weaver-féle 
diverzitás index gyorsan elterjedt a madártani irodalomban. Nagy előnye, hogy egyetlen számban 
fejezi ki a közösség sokféleségét, két változót, a fajszámot és a fajok egyedi eloszlását figyelembe 
véve. Használhatóságának az szab határt, hogy e számadatok semmit sem mondanak a madártár
sulás szerkezetéről, a fajok közötti kölcsönhatásokról (SASVÁRI 1984). Korlátáit ismerve sokan 
és sokféleképpen használták minősítve vele az élőhelyet (HARRIS et al. 1983), különböző élőhe
lyek fészkelőközösségeit (NOON et al. 1985), vontak le belőle evolúciós következtetéseket (REC- 
HER 1969), vizsgálták változását nedvesség-gradiens mentén kijelölt eltérő élőhelyeken őszi vonu
lás során (RANKEVICH et al. 1983), az erdőszéltől a zárt erdő felé haladva (MORGAN et al.
1982) különböző habitatokat összehasonlítva szezonális dinamikájuk szerint (ANDERSON et al.
1983) stb.

A madárközösségeknek növénytársulással való kapcsolatát többen is értékelték és köztük 
szoros kapcsolatot találtak. Egyesek a fajösszetétellel (MARTIN 1980, ANDERSON et al. 1983, 
MÖLLER 1984, RICE et al. 1984, NOON et al. 1985), mások az élőhely struktúrájával (REC- 
HER 1969, TRAMER 1969, ÉRDÉLÉN 1984) találtak szorosabb kapcsolatot.

A mi célkitűzésünk az volt, hogy az öcsai Tájvédelmi Körzetre jellemző néhány növény- 
társulás madárközösségeinek szezonális diverzitás-változásait értékeljük, valamint összehasonlít
suk a lényegesen eltérő vegetációjú élőhelyeket.

Vizsgált terület, módszer

Vizsgálatainkat az öcsa — Dabasi Tájvédelmi Körzetben, a Magyar Madártani Egyesület 25. 
sz. Óbudai Helyi Csoport Madárvártáján végeztük 1983. júliusa és 1986. decembere között. Ez 
idő alatt több mint száz fajba tartozó kb. 25 ezer madarat jelöltünk a területen és kb. 6.000 visz- 
szafogásunk volt. A területre jellemző 5 növénytársulásban állandó hálóállást alakítottunk ki. A 
társulások karakter növényfajai a következőek:
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1. terület: száraz aljzatú, erdős terület. Jellemző növényfajai: nyár (Populus spp.), fűz (Sa
lix spp.), fekete bodza (Sambucus nigra). Aljnövényzetben: nagy csalán (Urtica dioica), magas 
aranyvessző (Solidago gigantea), ragadós galaj (Gallium aparine).

2. terület: művelés alól kivont terület, ahol főleg szőrös disznóparéj (Ámoronthus retrofle- 
xus), libatopfélék (Chenopodium spp.), kender (Cannabis sativa), napraforgó (Helianthus annuus) 
található.

3. terület-, száraz aljzatú heterogén nádas. Domináns fajai: nád (Phragmites communis), bor
zas füzike (Epibolium hirsutum), nagy csalán (Urtica dioica), apró szulák (Convolvulus arvensis).

4. terület'. 40 %-ban fekete bodza (Sambucus nigra) borítja, a fennmaradó részben nagy csa
lán (Urtica dioica) foltok és kaszált láprét található.

5. terület', vízben álló 1,5-2 m magas vegetáció, 80 %-ban nád (Phragmites communis), 20 
%-ban a két gyékényfaj (Typha angustifolia, Typha latifolia) alkotja.

A különböző növénytársulásokban 6-15 db, 12 m hosszú 2 m magas hálóval dolgoztunk. 
Az adatok összehasonlíthatósága miatt, a fogott madarak összegyedszámát egységnyi hálófelület
re (24 m~) korrigáltuk. A diverzitás (H) értékeket hónapokra lebontva a Shannon -  Weaver-függ- 
vény segítségével számoltuk ki,

ahol a Pj az i-edik faj gyakorisága a mintában. 
A diverzitás ismeretében a közösség egyenletességét a

ahol S = a fajszám
képlettel számoltuk. A két érték együtt alkalmasabb a társulások szerkezeti változásainak jellem
zésére, mivel mind a nagy fajszámú, mind a kisebb fajszámú, de egyenletesebb egyedi eloszlású 
közösség magas diverzitás értéket ad. Vizsgálatunkban kiszámoltuk a növénytársulások havonkén
ti H’ és J értékeit, összehasonlítottuk ezek szezonális változásait, valamint összevetettük a több 
éves adatsorok alapján a különböző élőhelyeket. A H’ és J összefüggését mutató ábrákon egy-egy 
hónap értékeit pontként ábrázoltuk, majd a pontokat összekötve az adott időszakra, ill. élőhelyre 
jellemző területi eloszlást mutattuk be.

Eredmények

A diverzitás-értékek szezonális változása a vizsgált növénytársulások közül a bokorfüzesben 
(1) és a bodzásban (4) lényegében hasonló (1. táblázat, 1. a., b. ábra). A legmagasabb értékek 
mindkettőben tavasszal és nyáron vannak, ezeket követi kisebb értékekkel az őszi, majd lényege
sen alacsonyabb számadatokkal a téli aszpektus. Az egyenletesség-értékek minden évszakban lé
nyegében azonos sávban mozognak (2. táblázat, 1. a., b. ábra). A gazos (2) nyári diverzitás értékei 
alig haladják meg a tavaszi, ill. őszi számadatokat (1. c. ábra). A téli értékek itt is lényegesen ala
csonyabbak. Az egyenletesség tavasszal a legnagyobb, ezt követően nyár, ősz, tél a sorrend. A szá
raz aljzatú nádasból (3) és a gyékényes — nádasból (5) nincs minden évszakra adatunk, mert vagy 
nem álltak hálók, vagy ha igen, nem fogtunk madarat (1. d., e. ábra). A H’ itt is nyáron a legmaga
sabb. A száraz aljzatú nádasba a H’ és J értékei tavasszal és ősszel hasonlóak. A tavasszal a bokor
füzes diverzitás-értékei a legmagasabbak, ezt a bodzás, majd lényegesen kisebb értékekkel a ga
zos, a száraz aljzatú nádas, ill. a gyékényes -  nádas követi. Az egyenletesség-értékek nem külön
böznek lényegesen (2. a. ábra). Nyáron csak a gyékényes -  nádas tér el lényegesen, mind H’ mind 
J értékei kisebbek a többinél (2. b. ábra). Mindkét vonatkozásban a bokorfüzes és a bodzás ha
sonlít legjobban. Az őszi aszpektusban is az 1., 2. élőhely hasonlósága a legnagyobb. Ezeket ki
sebb diverzitással a gazos, majd nagyobb különbséggel a száraz aljzatú nádas követi. Legkisebb
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1. táblázat. A diverzitás-értékek hónaponkénti megoszlása a különböző növénytársulásokban
(1 -  bokorfüzes, 2 — bodzás, 3 — gazos, 4 -  száraz aljzatú heterogén nádas, 5 — vízben ál
ló nádas)

Table 1. Distribution o f  diversity by month in five plant associations (1 — willow bush, 2 -  
3 — weeds. 4 — mixed reeds, 5 — reeds in water)

elder,

Társ. Év. Jan. Febr. Márc. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

83 - _ - - . - 2.51 2.86 2.21 2.12 1.98 1.83
1 84 2.21 0.62 2.45 2.64 2.66 2.52 2.46 2.92 1,74 1.92 1.99 2.07

85 1.41 0.95 2.24 2.55 2.94 2.38 2.57 2.70 2.43 2.45 2.16 1.90
86 1.79 1.43 2.44 2.41 2.57 2.26 2.51 2.31 2.31 2.26 2.04 1.31

83 _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _
2 84 - - - - - - - 2.91 2.58 2.10 1.90 1.42

85 0.70 0.00 2.01 2.30 2.70 1.97 2.2 2.51 2.28 1.66 2.15 1.66
86 0.60 1.34 1.98 2.20 2.21 1.95 2.46 2.62 2.21 2.16 1.78 1.08

83 - . - - - . 2.38 2.32 2.35 1.75 1.23 1.58
3 84 1.96 0.96 1.77 1.50 - - 1.77 1.72 1.56 2.06 1.23 1.01

85 0.63 0.64 - - 1.91 - 2.03 2.75 1.45 1.88 1.26 1.03
86 1.46 0.70 0.69 2.20 - - 2.19 2.05 1.80 1.84 1.51 0.60

83 . _ _ . _ _ 2.36 1.94 0.00 0.73 1.41 0.50
4 84 0.90 0.00 0.00 1.77 1.44 1.77 2.23 2.60 1.78 1.01 0.00 0.00

85 - - 0.00 0.70 0.00 1.33 2.16 2.16 1.40 1.25 0.00 -
86 - - 0.00 0.00 1.83 1.28 2.24 2.64 1.75 - - -
83 _ _

5 84 - - - 1.57 1.20 1.34 1.79 1.79 - - - -
85 - - - 1.10 0.50 1.26 1.84 1.71 - - - -
86 - - - 0.56 - 0.99 1.98 2.04 1.95 - - -

2. táblázat. Az egyenletesség-értékek hónaponkénti megoszlása a különböző növénytársulásokban 
(1 — bokorfüzes, 2 — bodzás, 3 — gazos, 4 -  száraz aljzatú heterogén nádas, 5 — vízben 
álló nádas)

Table 2. 
3-

Eveness-distribution by month in fiv e  plant association(1 -  willow bush, 2 — 
-  weeds, 4 — mixed reeds. 5 — reeds in water)

elder,

Társ. Év Jan. Febr. Márc. Apr. Máj. Jún. júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

83 _ _ - . _ _ 0.68 0.80 0.92 0,92 0.71 0.93
1 84 0.86 0.53 0.88 0.77 0.84 0.79 0.75 0.85 0.97 0.80 0.77 0.86

85 0.72 0.53 0.77 0.75 0.87 0.93 0.75 0.80 0.76 0.79 0.78 0.74
86 0.70 0.65 0.83 0.71 0.87 0.86 0.76 0.64 0.74 0.78 0.74 0.57

83 . _ _ . _ . . _ _
2 84 - - - - - - - 0.79 0.80 0.87 0.91 0.88

85 1.00 0.00 0.87 0.75 0.79 0.68 0.76 0.77 0.58 0.58 0.86 0.85
86 0.54 0.75 0.75 0.69 0.89 0.94 0.75 0.72 0.73 0.78 0.86 0.99

83 - - . . _ 0.90 0.88 0.81 0.61 0.53 0.63
3 84 0.70 0.79 0.91 0.93 - - 0.67 0.67 0.59 0.80 0.53 0.52

85 0.57 0.92 - - 0.98 - 0.74 0.84 0.51 0.75 0.57 0.53
86 0.75 1.00 1.00 0.91 - - 0.79 0.78 0.62 0.80 0.66 0.87

83 _ _ _ _ . _ 0.76 0.76 0.00 0.66 0.87 0.72
4 84 0.81 0,00 0.00 0.98 0.80 0.65 0.72 0.75 0.85 0.91 0.00 0.00

85 - - 0.00 1.00 0.00 0.95 0.76 0.68 1.00 0.89 0.00 -
86 - - 0.00 0.00 0.79 0.71 0.74 0.82 0.98 - - -
83 . - _ _ _ _ _ . _ _

5 84 - - - 0.79 0.74 0.68 0.62 0.61 - - - , -
85 - - - 1.00 0.84 0.70 0.67 0.66 - - - -
86 - - - 0.81 - 0.71 0.65 0.63 0.94 - - -
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1. ábra. A diverzitás (H’) és egyenletesség (J) havonkénti megoszlása a négy évszakban . tavasz o nyár A ősz X tél 
a., bokorfüzes, b., bodzás

a . willow-bush, b , el der-stand

o
to



I. ábra folytatása, c., gazos, d., heterogén nádas

H‘ ' ‘
3 ■

C

c., weed association, d , mixed reeds

0.5



1. ábra folytatása e., gyékényes nádas

0.5 1 J
e, bulrush-reedstand

egyenletességi értékei ebben az időszakban a gazosnak vannak. Télen mindhárom élőhely diverzi- 
tása és egyenletessége kisebb (2. d., ábra), H’-ét tekintve a gazos és a bodzás hasonlítóé J értéke
ik különböznek.

Megvitatás

A biogeográfia általános törvényszerűsége a területnagyság és a fajszám közti pozitív össze- 
függés.Ezt madarakra vonatkoztatva is kimutatták (REICHHOLF 1980, BANSE — BEZZEL1984, 
RAFE etal. 1985).
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2. ábra. A diverzitás (H) és egyenletesség (J) megoszlása az öt növénytársulásban 
. bokorfüzes o bodzás V  gazos A  heterogén nádas x gyékényes nádas 
a., tavasz, b., nyár,

Fig. 2. Distribution o f species diversity and evenness In fives plant associations
willow-bush, o elder, V  weeds, A  mixed reeds, x  bulrush-reed stand 

a, spring, b, somner



2. ábra folytatása, c., ősz, d., tél

H '

3 ■

c

2

1 -

c, autumn, d, winter 13
4



Az összefüggés alapja, hogy nagyobb területen változatosabb élőhelyek, és ebből követke
zően diverzebb élővilág alakulhat tó. A fajgazdagág jobban korrelál az élőhely diverzitásával, mint 
a terület nagyságával (RAFE et al. 1985). GLOVAC1NSKI (1981) lombhullató erdők másodlagos 
szukcessziója során vizsgálta a kialakuló madárközösségek fajdiverzitását, és azt találta, hogy az idő 
előrehaladtával a H’ nő, bár nem szükségszerűen a kiindulási állapotban van a legkisebb és a kli
max állapotban a legnagyobb H*.

A szukcesszió során növekvő fajdiverzitás és a stabilitás közti összefüggés sokáig vitatott 
kérdés volt. A régebben elfogadott nézet szerint magas diverzitás nagy stabilitással jár együtt. Az 
utóbbi évek természetvédelmi problémái azonban nem igazolták ezt. Az óriási diverzitású trópusi 
őserdők semmivel sem bizonyultak stabilabbnak, mint a sokkal egyszerűbb felépítésű tundra. Be
bizonyosodott, hogy a stabilitás nem a fajszámmal, diverzitással, hanem az élőközösség tagjai kö
zött lévő nagyobb, sokoldalúbb kapcsolatrendszerekkel áll összefüggésben. A trópusi erdők nagy 
diverzitásának oka a gyakoribb szaporodás, magasabb mutációs ráta, a nagyobb kompetíció kö
vetkeztében létrejövő specializáció (SASVÁRI 1984), és az ebben háttérül szolgáló folyamatosan 
kiaknázható változatos fonások sokasága (ORIANS 1969). BLICKE (1972) mutatott rá, hogy a 
legtöbb faj habitat-diverzitása kisebb a fészkelési időszak alatt, mint ezen kivül. Több faj -  főleg 
a nem vonuló, állandók — megváltoztatják élőhelyüket a különböző évszakokban.

A költési időben a fészkelőhelyek mennyisége, a speciális táplálékszükséglet korlátozza a 
fajok előfordulását. A fiókák kirepülése utáni időszakban ezek a korlátozó tényezők megszűnnek. 
Ezek és a populáció megnövekedett denzitása együtt a fajok élőhelyeinek megváltoztatásához ve
zet.

BARLEIN (1983) nem talált különbséget a fiatal és az öreg madarak élőhelyének megvá
lasztásában a vonulási időszak alatt sem, amiből arra a következtetésre ju to tt, hogy az élőhely
választás nem tanult, hanem veleszületett tulajdonság.

Vizsgálati helyeink területnagysága nem tért el lényegesen, így a különbségeket biztosan 
nem a méretbeli különbségek okozták. A kiválasztásnál figyelemmel voltunk arra is, hogy a kü
lönböző területegységek egésze hasonló felépítésű, fajösszetételű legyen, így a heterogenitás okoz
ta diverzitásnövekedés is kizárható. Az egy parlagföld (2) kivételével a többi élőhely a vízmenti 
szukcesszió egy-egy állomásaként is felfogható, bár mindegyikben jelentkezik a szikkasztás -  le- 
csapolás következtében beálló degradáció (pl. több nitrofil növényfaj). A H’ értékek a későbbi 
stádiumokban lévő, vegetáció-szerkezetét tekintve összetetteb, fás -  bokros élőhelyeken na
gyobbak. Ezekben a habitatokban a diverzitásértékek egész évben kiegyenlítettebbek, ami ha nem 
is nagyobb stabilitásukra, de jobb, biztonságosabb eltartóképességükre utal. Az évszakok közül a 
tél a legváltozatosabb. Enyhe és igen hideg telek is előfordultak a vizsgálati időszak alatt. Az itt 
telelő fajok jelentős része parciális vonuló, jelenlétüket a fészkelőterületükön ható időjárás, táp
lálékkínálat is befolyásolja. Közülük több, télen csapatosan jár. Mindezek a tényezők okozzák, 
hogy mind a diverzitás, mind az egyenletesség a téli hónapokban mutatja a legnagyobb változatos
ságot.

A madárközösségek szerkezetét az élőhelyek szukcessziós változásai is befolyásolhatják, 
bár természetesen Uyen rövid, 3-4 éves adatsorokból erre még nem vonhatunk le következtetése
ket.
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BÜKKERDEI MADÁRKÖZÖSSÉGEK SZUKCESSZIÓJA

Succession of bird communities in beech forests

MOSKÁT CSABA -  SZÉKELY TAMÁS

Abstract

Breeding bird communities of 6 serai stages of beech woods were studied on the Bükk pla
teau in NE Hungary. Samples of the avian communities were taken two times by a modified ver
sion of the French I.P.A. technique, using 83 circular plots with the radius of 100 m. The bird 
communities showed structural changes during succession, which means increasing values of spe
cies richness, density and Shannon’s diversity. Only one stage in the middle of the series showed a 
slight decrease in density. Canopy closing was the reason for this decrease, forming a non-optimal 
habitat both for the species living in shrub and for the hole-nesting ones.

Bevezetés

A szukcesszió során a biocönózisok szerkezeti változásokon mennek keresztül, melyek álta
lánosságban a magasabb szervezettség és stabilitás irányába hatnak. A vegetáció szukcessziós stá
diumaihoz rendelhetők a madárközösségek szukcessziós fokozatai. A két szukcessziós sorozat 
közötti összefüggést a vegetáció-szerkezet komplexitása (szintezettség, magasság, sűrűség, stb.) és 
a madárközösségek felépítése között találhatunk, tehát elsősorban nem a növényzet faji össze
tétele határozza meg a madárközösség szerkezetét (LACK 1933, MACARTHUR — MAC
ARTHUR 1961). Ez az összefüggés általánosnak tűnik, de tovább finomítható (ÉRDÉLÉN
1984). Közép-Európában lengyel kutatók az ártéri erdők és a gyertyános-tölgyesek madárközös
ségeinek szukcessziós változásával foglalkoztak (GLOWACINSKI 1975, 1981, GLOWACINSKI -  
WEINER 1983), míg Csehszlovákiában a külszíni szénbányászat után felhagyott területek bené
pesülését vizsgálták (BEJCEK -  STASTNY 1984). A lengyel eredmények elsősorban elméleti 
szempontból fontosak, míg a csehszlovák kutatások gyakorlati, újraerdősülési szempontból 
figyelemreméltók.

Jelen vizsgálat során bükkös madárközösségének szerkezetét tanulmányoztuk az erdő kü
lönböző szukcessziós fokozataiban. A fázisok madárközösségeit alapvető struktúra-paraméterek 
segítségével elemeztük. A vegetáció-szerkezet és a madárközösség összetétele közötti finomabb 
kapcsolatok feltárása egy későbbi tanulmány célja lesz.

Kutatási terület és módszerek

Kutatási terület
A terepvizsgálatokat a Bükk-fennsíkon végeztük 1985 áprilisában és májusában. A madár

számlálásnál használatos 100 m sugarú köralakú mintaegységekből összesen 83 db-ot jelöltünk ki, 
melyek összterülete kb. 250 ha volt.
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Madárszámlálás
Mivel számlálásaink során jól elkülöníthető vegetációs egységekben kellett mintát venni, 

ezért a szukcessziós adatsorhoz pontszámlálási módszert választottunk (módosított I.P.A. mód
szer (MOSKÁT 1986», mintavételi körönként 10 - 10 perces számlálási időt használva. Az alkal
mazott mintavételi technikaa Columbiformes, Piciformes és Passeriformes csoportok felmérését 
tette lehetővé.

Szukcessziós kategóriák
Az erdők becsült életkora, valamint a szerkezeti jellemzői (famagasság, faátmérő) alapján 6 

szukcessziós stádiumot különítettünk el:
A: tarvágás, vagy az azt követő 1. és 2. év. A területről az összes bokor és fa hiányzik, néhol 10- 
20 cm-es ültetett bükk-csemeték vannak. Gyakran rőzsekupacok, helyenként otthagyott fatön
kök vannak. A területen a lágyszárú szint jelentős (borítása 90 - 95 %).
B: fiatal, bokros újulat. A sűrű cserjeszint borítása kb. 60 - 95 %, magassága 1 - 2 m. Hiányoznak 
az idősebb fák. A lágyszárú szint borítása változó.
C: az előbbinél kb. 3-5 évvel idősebb fiatalos. A cserjék magassága 2 - 5 m.
D: rudas erdő. A lombkoronaszint záródása miatt a fiatal fák törzse már felkopaszodik. Fama
gasság kb. 9 - 15 m.
E: átmenet a fiatal és az öreg erdő között. Famagasság kb. 18 - 20 m.
F: a bükkös klimax stádiuma A famagasság kb. 30 - 35 m, a lombkoronaszint borítása kb. 80- 
90%.

Az adatok értékelése

A különböző szukcessziós stádiumokban fajszámot, denzitást, diverzitást és egyenletességet 
számoltunk. Minden fajra az áprilisi és a májusi denzitásértékekből a nagyobbat vettük figyelem
be, az alkalmazott madárszámlálási módszernek megfelelően.

Mivel a minták száma szukcessziós fázisonként eltérő volt, ezért a nagyobb mintavételi te
rület fajszámnövelő hatását (ENGSTROM 1981) a rarefaction módszer alkalmazásával lehetett ki
szűrni. Ezen eljárással a fajszámot egységnyi területre lehet vonatkoztatni (JAMES és RATHBUN 
1981, MOSKÁT in press), jelen vizsgálatnál 28.26 ha-ra, azaz a legkisebb mintavételi területnagy
ságra („A” fázis).

A denzitás-értékek számolásánál nem végeztünk korrekciót. Bár az alkalmazott madárszám
lálási eljárás nem alkalmas az abszolút denzitás-értékek meghatározására, mint relatív denzitás- 
értékek (indexek) lehetővé teszik a fázisok denzitás-viszonyainak összehasonlítását (MOSKÁT 
1986).

A diverzitást a Shannon-formula szerint határoztuk meg, a JÄRVINEN és VÄISÄNEN 
(1977) által javasolt korrekciós taggal kiegészítve. Ez a mintaelemszámtól való függést küszöböli 
ki:

Hc = - 1  Pi I" P{ * (S-l )/2N - (1-1  p'i1 )/l 2N2 - £ ( p [ 1 - P]2)/l 2N3

ahol Pj az i-edik faj relatív gyakorisága az adott szukcessziós kategóriában, S = fajszám, N = meg
figyelések száma.

Az egyenletességet a
J = Hc/ln S

képlettel számoltuk, ahol Hc = korrigált diverzitás, S = fajszám az adott szukcessziós kategóriában.
A diverzitásértékeket HUTCHESON (1970) tesztjével hasonlítottuk össze.
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Eredmények és értékelésük

A madárközösség fajszámának változása a szukcesszió során.
A fajszám a szukcesszió előrehaladtával fokozatosan növekszik, az „A” kategóriában még 

csak 12, a klimax stádiumban („F” kategória) viszont már 29 (1. táblázat). A szukcessziós fázi
sokban összesen 40 faj fordult elő, tehát a pionír stádiumban a fajoknak kb. 30 %-a, a klimax stá
diumban pedig kb. 73 %-a van jelen. A fajszám növekedése az „A” és a „B” , valamint az „E” és 
az „F” fázisok között a legnagyobb (7, ill. 6 faj).

1. táblázat. A madárközösségeket jellemző struktúra-paraméterek a különböző szukcessziós stá
diumokban (n = minták száma, S = fajszám, E = várható fajszám rarefaction módszerrel, 
28.26 ha-os egységnyi területre vonatkoztatva, D = denzitás (pár/10 ha), Hc = korrigált di- 
verzitás, J = egyenletesség)

Table 1. Some structural properties o f  bird communitites in different stages o f  succession (n - 
= sample size, S = No o f  species, E - expected No o f  species on the basis o f  rare fraction met
hods related to 28.26 ha area unit, D = density (pair to 10 ha), Hc -  corrected diversity, /=• 
3 eveness)

Szukcessziós
kategória n S E D Hc J

A 9 12 12.00 14.51 2.26 0.91
B 13 19 17.77 33.32 2.69 0.91
C 11 19 17.86 32.43 2.59 0.88
D 11 19 17.53 26.35 2.53 0.86
E 16 23 20.63 35.63 2.72 0.87
F 23 29 26.04 50.68 2.99 0.89

Az egységnyi területre korrigált fajszámok, a rarefaction-értékek az abszolút fajszámhoz 
hasonló trendet mutatnak a szukcesszió során (1. táblázat).

Az egyes mintavételi egységek fajszáma között egy kategórián belül is számottevő különb
ségek vannak (2. táblázat). így pl. az „F” kategóriában egy mintaegység átlagos fajszáma 11.91, a 
szórás 3.22. Itt a fajszám 4 és 19 között mozog. Az átlagos fajszám az „A” kategóriában a legki-

2. táblázat. A fajszám (S) átlaga, szórása és minta-terjedelme a különböző szukcessziós stádiu
mokban

Table 2. Mean, variance and sample size o f  species number estimation in different succession 
stages

Szukcessziós kategóriák

- A B C D E F

X 4.22 8.38 7.73 6.36 8.31 11.91
s 1.48 1.89 2.00 2.29 2.41 3.22

min. 2 4 5 3 5 4
max. 7 12 11 11 14 19

sebb (4.22), ez a habitat szerkezeti egyszerűségével magyarázható. A ,,B”, „C” és „D” kategóriák 
a „bokros” erdőtípusok, melyek már több fajnak biztosítanak megélhetési lehetőséget. Közülük a 
,,B” kategóriának legnagyobb az átlagos fajszáma, mivel ez sokszor még az „A” kategória fajait is 
tartalmazza. A „C” a tipikus „bokros” fázis, a „D” pedig már a habitat-szerkezet egyszerűsödését 
mutatja, a záródó lombkoronaszint miatt. Az „E” fázis a klimax („F” ) fokozat felé mutat átme
netet. Összességében az átlagos fajszám az összfajszámhoz hasonló növekedést mutat a szukceszi- 
szió során.
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A fajszámmal kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy bár a számlálás során elsősorban a 
területen fészkelő madarakat észleljük, időnként azonban kóborló példányokat is feljegyezhe
tünk. Így pl. az „F” fázisban észlelt süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) pár nem valószínű, hogy ott köl
tött. Ugyanakkor a sárgarigó (Oriolus oriolus) kimaradt a listából (3. táblázat), holott az egyik 
„F” fázisban kijelölt mintavételi körben észleltük, de nem a 10 perces felvételek során, hanem 
egy másik napon. Érdekes, hogy a kutatás évében, 1985-ben nem találtunk berki tücsökmadarat 
(Locus tella fluviatilis) a ,,B” fázisban, holott ez a faj 1983-ban, 1984-ben és 1986-ban is több pár
ban fészkelt ugyanitt.

3. táblázat. Madárfajok denzitás-értékei (pár/10 ha) a különböző szukcessziós stádiumokban 

Table 3. Density values o f  bird species (pair/10 ha) in different stages o f  succession

Madárfaj Szukcessziós kategóriák
A B c D E F

Columba oenas _ _ _ _ 0.40 0.69
Columba palumbus - - - - . 0.55
Jynx torquilla - 0.24 - - - -

Picus canus - - - - 0.20 0.14
Dendrocopos maior - - - - . 1.25
Dendrocopos leucotos - - - - - 0.14
Dendrocopos minor - - - - - 0.42
Garrulus glandarius - 0.24 1.16 0.87 0.40 0.69
Parus maior 0.35 0.49 0.87 1.45 2.59 4.01
Parus caeruleus 0.35 0.49 - 0.29 0.80 1.11
Parus ater - - - - 0.40 1.25
Parus palustris - - 0.58 0.29 1.19 1.38
Aegithalos caudatus - - 0.29 - - -

Sitta europaea - - - - 0.40 2.49
Certhia familiáris - - - . _ 1.66
Troglodytes troglodytes - - - 0.87 1.00 2.63
Turdus viscivorus - - 0.29 0.29 0.80 1.25
Turdus philomelos 0.35 . 0.49 0.58 0.29 1.00 1.52
Turdus merula - 2.45 3.47 2.32 2.59 1.66
Saxicola torquata - 0.24 - - . -

Saxicola rubetra 0.35 - - _ _ -

Phoenicurus phoenicurus - - - 0.29 . -

Erithacus rubecula 1.42 2.69 5.21 5.21 6.37 6.23
Sylvia atricapilla - 1.96 4.34 2.61 2.59 1.80
Sylvia nisoria - 5.39 1.45 - . _

Sylvia communis 0.35 1.47 - - . .

Sylvia curruca - 0.75 0.29 - . .

PhyBoscopus ooBybita - 3.18 4.92 2.32 1.19 1.25
PhyBoscopus sibüatrix - - 0.29 1.45 1.80 0.83
Ficedula albicollis - - - - 1.39 4.43
Prunella moduláris 1.06 3.18 2.03 0.58 0.80 0.97
Anthus triviális 2.83 0.74 - 0.29 0.20 2.22
Lanius collurio 0.71 0.98 - . . .

Sturnus vulgaris 
Coccothraustes

- - - 0.29 0.40 0.42

coccothraustes - - 0.29 0.58 2.19 0.97
Carduelis chloris 1.77 1.96 1.16 0.29 . .
Carduelis carduelis - - 0.29 . _ .
Pyrrhula pyrrhula - - - -  ■ 0.20 0.14
Fringilla coelebs 0.71 2.45 3.76 5.79 6.77 8.17
Emberiza citrinella 4.25 3.92 1.16 - - 0.42
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A denzitás változása a szukcesszió során
Az össz-denzitás a szukcessziós lépésekben az átlagos fajszámhoz hasonlóan változik (1. 

táblázat). A „rudas erdő”-nél („D” fázis) a denzitás-csökkenés számottevő. Hasonló jelenséget 
figyelt meg SHUGART és JAME S (1973), valamint BEJCEK és STASTNY (1984) is. Az első és 
az utolsó fázis között a denzitáskülönbség jelentős, több mint háromszoros. Hasonló arányokat 
kapott észak-amerikai vegyes tölgyesekben SHUGART és JAMES (1973), DE JONES (1972) 
Wales-i tölgyesekben több mint ötvenszeres különbséget mutatott ki.

A tipikus odúköltő fajok (pl. cinegék, örvös légykapó) denzitása a klimax stádiumban a 
legnagyobb, de rendszerint már jelen vannak az „E” fázisban is, ahol denzitásuk kisebb. Ez az od- 
vas fák jóval kisebb gyakoriságával magyarázható. Érdekes, hogy bizonyos fajok olyan fázisban is 
előfordulnak, ahol csak rendkívül ritkán fészkelhetnek, így pl. cinegék az első fázisban (3. táb
lázat). A bokros fázisokban előforduló cinegék többsége -  KREBS (1971) szerint -  valószínűleg 
nem-költő, fiatal, pár-nélküli madarak. Ezekre a fajokra az ilyen területek „puffer-zóna”-ként 
működnek. A drasztikus erdőirtások miatt sok öreg madár is ezekbe a „puffer-zónák”-ba kény
szerül, s így az öreg erdők hirtelen csökkenése a meglévő populáció egy részét kirekeszti a költés
ből.

A diverzitás és az egyenletesség változása a szukcesszió során
A diverzitás legkisebb az „A” fázisban, a „B” szakaszban jelentősebb növekedést mutat, 

majd némileg csökken a következő két szakaszban. Ennek okai az átlagos fajszámnál leírtakhoz 
hasonlóak lehetnek (lásd előbb). A két utolsó fázisban a diverzitás növekszik, maximumát a kli
max fázisban éri el (1. ábra).

1. ábra. A diverzitás változása a szukcesszió során (Hc = korrigált diverzitás; A, B, C, D, E, F: 
szukcessziós fázisok)

Fig. i. Changes in diversity as a function o f different successional stages. Hc - corrected diversity, 
A-F - successional stages
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Az egymásra következő szukcessziós fázisok diverzitás-értékeit a Hutcheson-féle teszttel 
összehasonlítva kiderül, hogy a diverzitáskülönbség csak az „A” és a „B”, valamint az „E” és az 
„F ” fázis között szignifikáns (p <^0.05 szinten vizsgálva).

A diverzitás növekedése a szukcesszió során az egyre magasabb szervezettségre utal, bár ez 
a növekedés nem olyan folyamatos, mint ODÚM (1963) és MARGALEF (1968) szukcessziós 
modelljeiből várhatnánk. Hasonló eredményeket kapott GLOWACINSKI (1975) lengyelországi 
gyertyános-tölgyesek vizsgálatakor.

Az egyenletesség nem mutat trend-jelleget a szukcesszió során (1. táblázat). 

összefoglalás

Bükkerdő szukcessziós fokozatainak madárközösségei a szukcessziós folyamat során szer
kezeti fejlődést mutatnak, mely nagyobb fajszámban, denzitásban és diverzitásban nyilvánul meg. 
A bokros stádiumból való átmenet, az erdő záródása („rudas erdő” ) némi denzitáscsökkenést idéz 
elő, mivel a nyíltabb területekre jellemző madárfajoknak már nem, az odúlakóknak pedig még 
nem optimális a habitat.
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A NAGY FÜLEMÜLE (LUSCINIA LUSCINIA) TÖMEGGYARAPODÁSA 
ŐSZI VONULÁS ELŐTT

Premigratory fattening of the Thrush Nightingale (Luscinia luscinia)

CSÖRGŐ TIBOR -  LÖVEI GABOR

A bstract

148 Thrush Nightingales were ringed in two ringing camps near Budapest between 1977 
and 1985. The species is not breeding at either site but repeated recaptures proved that these 
were premigratory fattening areas. Birds were present from the end of July to the end of Septem
ber and many of them showed intensive increase in body mass. Mean body masses after 25 
August at the two sites were 30,2 g and 29,8 g, respectively, 10 g of which was estimated as fat 
reserve mass. Some birds reached a fat index of 50 % which is the maximum attainable for long
distance migrant passerines.

Bevezetés

A nagy fülemüle (Luscinia luscinia) palearktikus elterjedése énekesmadár faj, fészkelőterü
lete kb. az é .s z . 60°-tól délre a Kárpátok, Balkán-hegység, Kaukázus és a keletázsiai sivatagok ál
tal kijelölt vonalig, kelet felé kb. a K.h. 60°-ig teljed. Nyugat felé való elterjedése határát a térké
pen Dániától délkelet felé, a Kárpátokig húzott vonallal jelölhetjük (MOREAU 1972). Magyaror
szág a faj elterjedésének nyugati szélén fekszik.

Telelőterülete Kelet-Afrika szavannaövezete, az Egyenlítőtől a D.sz. 28°-ig (MOREAU 
1972). A ritka visszafogási adatokból valószínűsíthető, hogy az Európában fészkelő madarak ősz
szel délkeleti irányban vonulnak (ZINK 1975), majd Afrikában a Nílus mentén folytatják útjukat 
a telelőterület felé (HOGG és mtsai 1984).

Magyarországon az első őszi vonuló madarakat július végén, augusztus elején fogják. A vo
nulás augusztus második felében tetőzik, és csak kevés madarat gyűrűznek szeptember közepe 
után (SCHMIDT 1982). Szudánban a faj a Nílus mentén augusztus közepe és november között 
gyakori; több madarat figyelnek meg a vonulási időszak első felében (HOGG és mtsai 1984).

Jelenlegi ismereteink szerint a faj sehol sem gyakori. Magyarországon általában kevés nagy 
fülemülét gyűrűznek. Cikkünkben két „Actio Hungarica” táborban 1977 és 1985 között fogott 
nagy fülemülék adatait elemezve azt mutatjuk meg, hogy két Budapest-közeli területen a vonulás 
csúcsideje augusztus közepe. A vonulás elején hosszabb szárnyú, feltehetően aduit madarak van
nak többségben, és a madarak átlagos testtömege, raktározott zsírmennyisége és a becsült maxi
mális repülési távolsága a vonulás során később fogott madaraknál egyöntetűen nőtt. Ezen túl 
több, előző évben gyűrűzött madarat fogtak vissza mindkét területen, és több visszafogás mutat
ta, hogy a madarak a területet vonulás előtti táplálkozási területként használták.

Anyag és módszer

A két gyűrűzőtábor, melynek fogását elemeztük, a Budakeszi (Budapest északnyugati hatá
rában), illetve az öcsa mellett (Budapesttől «délkeletre kb. 25 km-re) lévő „Actio Hungarica”

143



táborok voltak. Előbbiben 1977 és 1984 között 105 nagy fülemülét fogtak, melyekből 84 alka
lommal fogtak vissza példányokat. Az utóbbiban 1983 és 1985 43-at gyűrűztek, melyek közül 
20 visszafogás volt.

A madarakat az „Actio Hungarica” táborokban szokásos módszerek szerint mérték: a kü
lönböző testméretek és a számyképlet mérése mellett minden befogásnál feljegyezték a testtö
meg és a raktározott zsír becsült mennyiségét is. A módszerek leírását Id. SZENTENDREY és 
mtsai (1979), LÖVEI (1983) és PETTERSSON és HASSELQUIST (1985) közleményeiben.

A raktározott zsírmennyiség becsléséhez először a raktározott zsír nélküli testtömeget kell 
meghatároznunk. Mivel ez a madár testnagyságától függően változik, ezt egy olyan regressziós 
összefüggésből határoztuk meg, melyben a látható raktározott zsír nélküli madarak számyhosz- 
szát és testtömegét hasonlítottuk össze. A raktározott zsír mennyiségét úgy becsültük, hogy a 
mért testtömegből kivontuk a megfelelő számyhosszúságú madár becsült „zsírmentes” tömegét.

Az adott zsírmennyiséggel, mint repüléshez szükséges „üzemanyaggal” megtehető maxi
mális távolságot a PENNYCUICK (1975) által közölt módszerre írt számítógépes programmal 
számítottuk ki, mely a számyhosszat és a raktározott zsírmennyiséget vette figyelembe függet
len változókként (részletesebben ld. LÖVEI és SCEBBA cikkét e kötetben).

Eredmények és megvitatásuk

A madárfaj csak vonulásidőben van jelen a két területen, fészkelése egyik helyen sem bi
zonyított. A legtöbb madarat augusztus 8-18. között fogták. Budakeszin egyes években ennél 
később kezdődött a tábor, de az ebből a szempontból megbízhatóbb ócsai adatok ugyanezt je
lezték (1. ábra). A visszafogások főleg a területen korábban gyűrűzött madarak közül kerültek

1. ábra. A nagy fülemüle vonulásdinamikája különböző években Budakeszin (BK) és öcsán (O). 
A budakeszi táborok idejét az „x” tengely alatti folyamatos vonallal jelöltük. A sötéttel 
jelölt oszloprész azon madarak számát mutatja, melyeket később, valamelyik másik 
pentádban legalább egyszer visszafogtak.
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Fig. 1. Migration dynamics o f  Thrush Nightingale in different years at Budakeszi (BK) and Ocsa 
(Ö). Lines under X  axes show the time span o f  ringing camps at Budakeszi. Dark areas: 
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ki, ami nem meglepő, ha azt tekintjük, hogy főleg azokat a madarakat fogták be, melyek a vonu
lás előtti intenzív táplálkozás miatt hosszabb ideig tartózkodtak a területen.

A vonulás során a pentádonként számított átlagos számyhosszúság csökkent: augusztus
3-8. között 90,7 mm, míg szeptember 8-12. között 87,6 mm volt (2. ábra). Nagyszámú, más po
pulációkból származó nagy fülemüle átvonulásáról nincsenek adataink, ezért úgy véljük, ez a je
lenség inkább azt tükrözi, hogy a kifejlett madarak korábban vonulnak.

2. ábra. A nagy fülemülék szárny hossz óságának változása az őszi vonulás során. A két területen 
mért adatokat együtt értékeltük. A pontok a számyhosszúság átlagát, a vonalak ± egy
szeres szórás (S.D.) értékét jelzik.
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Fig. 2. Pooled data o f wing length o f  Thmsh Nightingales during autumn migration (mean 
values *s.d.)

Az átlagos testtömeg a vonulás során növekszik (1. táblázat). Augusztus 20. előtt a test
tömeg 25 g körül volt, ezután gyorsan emelkedett, és szeptember 10. körül már 30 g közelében 
volt. Mind az ócsai, mind a budakeszi adatok hasonló tendenciát mutattak.

A raktározott zsír mennyisége ennek megfelelően változott, jelezve, hogy a testtömegvál
tozások oka elsősorban a raktározott zsír mennyiségének változása. A vonulás kezdetén mind
össze 3 g-nyi volt az átlagos raktározott zsírmennyiség, de ez szeptember első dekádjára 9 g-ra 
növekedett (1. táblázat).

A számyhossz és a raktározott zsírmennyiség együttes változásai adják az egyes pentá- 
dokban fogott „átlagos madár” által ideális esetben repülhető maximális távolság értékeit Ez
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1. táblázat, őszi vonuláson Ócsán (Ö) és Budakeszin (BK) fogott nagy fülemülék testtömegének, raktározott zsírmennyiségének és repülhető 
maximális távolságának változása a vonulás során. Az 1983-85 (Ocsa), ill. 1977-1984 (Budakeszi) között mért adatok átlagát + szórását, 
zárójelben a madarak számát tüntettük föl pentádoként

Table 1. Changes In body mass, fat reserve mass and the maximal attainable distance o f  thrush nightingales caught at Öcsa (Ö) and Budakeszi 
(BK) during migration period

A u g u s z t u s

3 8 13 18 23 28

Testtömeg, g, 0 22,0 25,0 24,8:2,2 ( 4) 24,9+1,8(14) 26,4±2,5 (11) 25,5±4,5 ( 8)

Raktározott zsir,g
BK - 25,1+2,2 (13) 25,h3,5 (32) 25,Q±3,3 (32) 26,9j4,9 (34)

0,5 2,9 3,1+2,4(16) 3,5+3,1 (44) 3,9+3,3 (39) 5,3±5,3 (41)
Távolság, km, Ö 107 563 607 683 709 1043

BK - - 599 676 757 974

S z e p t e m b e  r

2 7 12 17 után

Testtömeg, g, Ó 30,0+5,4 ( 5) 30, U4,3 ( 5) 29,6+5,2 ( 7)

Raktározott zsir,g
BK 29,8+4,6 (31) 27,8+5,1 (20) 32,1+5,6 ( 5) 29,3+5,7 ( 8)

7,7+5,1 (36) 7,0+5,0(19) 9,5+4,8 ( 9) 8,8+5,7(10)
Távolság, km, Ó 1409 1155 1646 1435

BK 1308 1278 1505 1558



az ideális eset a madarak által 2000 m magasan, szélcsendes időben egyhuzamban repülhető tá
volságot becsüli. Ezt egy augusztusban fogott madár esetében 600 km körülinek becsültük, ami 
szeptemberre 1500 km-re emelkedett. Hangsúlyozzuk, hogy ezek a becslések egy-egy pentád ada
tai alapján az arra a pentádra jellemző átlagos számyhosszúságú, átlagos kondíciójú madán-a vo
natkoznak.

Ha a maximális repülhető távolság becslését azokra a madarakra végezzük el, melyek az át
lagosnál jobb kondícióban voltak, sokkal magasabb értékekhez jutunk. Több madárnál mértünk 
olyan testtömeget, melyből a becsült zsírmennyiség a testtömeg közel 50 %-nak adódott. Ez az 
érték a kistermetű énekesmadarak esetében a fizikai okok miatt elérhető maximum (PENNY- 
CUICK 1975).

Az említett becslési módszerrel meghatározható, hogy a nagy fülemüle maximális zsír- 
tartalékkal egyhuzamban kb. 2600-2900 km-t képes repülni. Ez, ha a Földközi-tenger egyip
tomi partjáig délkeleti, majd a Nílus mentén déli repülési irányt tételezünk fel, a madarakat ké
pessé teszi arra, hogy zsírtartalékaik felhasználásával a Felső-Nílus vidékéig jussanak el. Más
részről a becslés azt mutatja, hogy a madarak egyetlen „feltöltéssel” azaz maximális zsírtartaléka
ikkal sem képesek arra, hogy telelőhelyükig eljussanak újabb táplálkozási szünet nélkül. Ezért fel
tételezzük, hogy legalább Afrikában kell lennie egy újabb olyan területnek, ahol a madarak kime
rült zsírtartalékaikat pótolhatják. Az is lehetséges, hogy a vonuló nagy fülemülék Afrikában több, 
kisebb szakaszban vonulnak, a téli esőket követve, amint azt palearktikus vonuló énekesmadarak
nál LACK (1983) találta.

Nem tudjuk pontosan, hogy a nagy fülemüle milyen vonulási taktikát követ Azt azonban 
a visszafogások és a testtömeggyarapodás egyértelműen mutatja, hogy a madarak mindkét terü
letet vonulás előtti táplálkozási területként használják. Az ilyen területek jelentősége a madárfaj 
életciklusában igen nagy: a korábbi nézetekkel szemben mai ismereteink azt mutatják, hogy a 
madárpopulációk egyedszámszabályozása éppúgy történhet a fészkelő, mint a nem fészkelő idő
szakban (GAUTHREAUX 1982).

Ez kutatási szempontból azzal a következménnyel jár, hogy nem tartható a fészkelőidő
szak vizsgálatát döntő fontosságúnak tekintő nézet: a vonulási és telelési vizsgálatok ezzel egyen
lő fontosságúak, a madarakat teljes életciklusukban kell vizsgálnunk. Természetvédelmi szem
pontból pedig az a nem kevésbé fontos következtetés, hogy a vonulás közbeni pihenőhelyek ki
emelkedő fontosságúak lehetnek, ezért a vonuló madárfajokat nem elegendő fészkelőterületükön 
védeni, hanem vonulás közbeni pihenő és táplálkozóhelyeik, pl. a hazai bodzásck védelmére is 
szükség van.
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FOGÁS-VISSZAFOGÁS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA PARTIFECSKE 
(RIPARIA RIPARIA) GYŰRŰZÉSI ADATOKRA

Population estimation by capture-recapture methods for Sand Martin 
(Riparia riparia) ringing data

SZÉP TIBOR

Abstract

In Hungary the bird ringing is mainly used for collecting qualitative information on faunisi- 
tics or on migration In several species it is possible to mark a number of individuals large enough to 
estimate the quantitative parameters o f the populations too. In this paper the assumptions of po
pulation estimation methods and their accuracy on closed populations are studied by ringing of 
Sand Martins in colonies. In the case of both adult sexes the accuracy requirements of the 
methods employed were fulfilled as they were tested by CAPTURE computer program. Depen
ding on the size of the colony 2 or 4 ringings per day are sufficient to estimate the population of 
colonies with an error of 10 % to 20 %. The error of estimation can be estimated too. Additional 
sampling programs providing more quantitative data can be carried out if birds are marked by 
painting. The data processing was facilitated by CAPRECAP program set for ZX Spectrum mic
rocomputer.

Bevezetés

A madárgyűrűzést a hazai gyakorlatban főként a vonuláskutatásban használjuk fel, ahol 
nagy munkával évente több tízezer madarat gyűrűzünk meg abban bízva, hogy jelölt madaraink 
egy része majd ismét kézre kerül. Hazánkban a gyűrűzési adatok ökológiai, etológiái, populáció- 
biológiai vizsgálatokra való alkalmazása elmarad a lehetőségektől. Munkámban a gyűrűzést popu
lációnagyság meghatározására használtam fel. Valamennyi gyűrűző számára nyilvánvaló, hogy ha 
egy madárállományt folyamatosan jelölünk, a hálószedések során egyre több lesz a visszafogás. E 
jelenség alapját képező törvényszerűséget már Laplace is használta 1783-ban Franciaország népes
ségének becslésére (SEBER 1973), de felhasználásának igazi kibontakozása FREDERICK C. 
LINCOLN munkásságával kezdődött meg 1930-tól (SEBER 1973), aki Észak-Amerika vízimadár 
állományát becsülte az alábbi összefüggés alapján:

N’ n(2) 
n (l) m(2)

n(l): a gyűrűzött egyedek száma
n(2): a lelőtt egyedek száma
m(2): a lelőtt egyedek között a jelöltek száma
N’ : az állomány becsült egyedszáma.
E korai egyedszámbecslő eljárás óta matematikusok, statisztikusok és biológusok serege 

dolgozott ki egyre kisebb hibájú és nagyobb pontosságú fogás-visszafogáson alapuló módszereket, 
amelyeknek számos irodalma van (SEBER 1973, BLOWER et a. 1981, SOUTHWOOD 1984).
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Napjainkban már nagy számítógépekre írt adatkezelő, tesztelő, becslő, szimuláló programcsoma
gok léteznek, pl. Capture (OTIS et al. 1978). A gyűrüzések során sokszor lehetővé válik a feltéte
lek teljesülése, a szükséges fogásszám elérése, ami módot adhat a populációbiológiai, ökológiai 
szempontból igen fontos egyedszám becslésére, populációdinamikai, etológiái vizsgálatokra. Ha
zánkban e módszereket eredményesen használják kisemlősök fogási adataira. Madaraknál parti
fecskékre a már emb'tett Lincoln módszerrel voltak kísérletek (GYOVAI 1984) s a nádi énekesek 
vonuló állományainak elkülönítésére is felhasználták (CSÖRGŐ pers.comm). Vizsgálatomban egy 
a fogás-visszafogás módszerek számára ideális adatszolgáltató madárfajon végeztem az egyedszám- 
becsléseket, ahol a nagyszámú befogás lehetőséget teremtett az adatok sokoldalú elemzésére a 
CAPTURE programcsomag felhasználásával (OTIS et al. 1978). E módszerek minimális használa
tának okai között az ismeretlenség mellett nagy szerepe van a becslések hosszadalmas számítási el
járásainak, amely probléma napjainkra kiküszöbölhetővé válik személyi számítógépek használata 
révén. ZX Spectrum személyi számítógépre basic nyelvű CAPRECAP program készült, amely ada
taink négy egyedszámbecslő módszerrel való feldolgozását teszi gyorssá, felhasználva a grafikai és 
szimulációs lehetőségeket.

Anyag és módszer

Gyűiűzéseket a Magyar Madártani Egyesület 36. sz. Nyíregyházi Helyi Csoport tagjaival, 
Szabolcs-Szatmár megye középső területein, homokbányákban lévő telepeknél költési időben vé
geztük június elejétől — július elejéig az 1984-85 években. A madarak befogását a fészkelő üregek 
előtt elhelyezett japán hálókkal végeztük, amelyeket úgy állítottunk fel, hogy csak a kifelé repü
lő madarakat fogjuk meg, így a madarak zavarását és az egyenetlen fogásnagyságot elkerültük, s a 
2-3 órás szünetek közbeiktatásával mód nyílott az egész napos fogásra. A hálókat 10-60 percen
ként ellenőriztük. Munkámban populáción valamely statisztikus döntés alapján eszenciálisan azo
nos egyedek halmazát értem, a fogás-visszafogás módszerek irodalmának megfelelően. A populáci
ókat kor, nem s a befogó háló száma alapján különítettem el. A hálók elkülönítését az általuk le
fedett, különálló teleprészletek alapján végeztem. Mintavételnek tekintettem az adott hálóellen
őrzésnél, adott populációból befogott egyedeket. A mintavételeket, a visszatevés nélküli mintavé
tel szabályait betartva, a becslés pontosabbá tétele érdekében, adott pouláció(k) esetében össze
vontam.
Alkalmazott jelölések:
t a mintavételek száma x = 1,2... t
n(x) : az x-ik mintavételben 

fogott egyedek száma
n . (x) =

X
c
i=l

n(i)

m(x) : 

u(x) :

x-ik mintavételben a 
visszafogott egyedek száma 
x-ik mintavételben a

m . (x) = &
x j

m(i)

jelöletlen egyedek száma 
u(x)= n(x)- m(x)

M(x) = e :
i=l u (i); u . (x)

N(x) : populáció egyedszáma 
az x-ik mintavételnél

N’(x): az N(x) becsült értéke

Módszerek, feltételek

A vizsgált populációk egy része a fogások során zártak voltak. A fogás-visszafogás módsze
rek közül a zárt populációt feltételező, többszörös mintavétellel dolgozó, a madárfogásra jellem
ző sok mintavétel, de kis minták adatstruktúrára használható becslési módszereket alkalmaztam, 
amelyek adott mintavételi szám és nagyság esetén kisebb hibájú és nagyobb pontosságú becslést 
adnak, mint a nyitott populációt feltételező módszerek s az egyedszámváltozás tendenciájának 
jelzésére is alkalmasak. E módszerek az alábbi feltételek teljesülését követelik meg:
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I. A vizsgált populáció a mintavételek során zárt. Populációban nincs gyarapodás születés, 
bevándorlás által, nincs egyedszám csökkenés elvándorlás, elpusztulás által;

II. A jelölt egyedek nem vesztik el jelöléseiket;
III. A jelölések jól leolvashatók;
IV/a. Az összes egyed állandó, egyenlő valószínűséggel fogható be. A befogások nincsenek 

hatással a fogási valószínűségre. Az általam használt 4 módszer a fenti feltételek teljesülése esetén 
biztosítja a várt hibátlanságot, pontosságot. A CAPTURE programcsomag eljárásai közül az alábbi 
feltételeket IV/a-val szemben vizsgáló teszteket használtam fel;

IV/b. Az első fogás valószínűsége nem egyenlő a visszafogás valószínűségével.
IV/c. A fogás valószínűsége egyedenként más és más.

Populációnagyság becslésére alkalmazott módszerek:
— Schumacher — Eschmeyer lineáris regresszió

c(i) =
m(i)
n(i) j = 2,3...t

i= 1,.....-j
E módszer ábrázolja c(i) értékét m(i) függvényében s a kapott pontokhoz egyenest illeszt, amely 
c=l értékhez tartozó, m a populációnagyság becslése (BLOWER et al. 1981).
— Tanaka regresszió

x(i) = log,0M(i) y(i) = loglo

x(i) és y(i) által megadott pontokhoz illesztett egyenes y = o ponthoz tartozó x értéke adja meg 
a populáció egyedszámának becslését. Mindkét regressziós módszer N’ értéke és 95 %-os konfi
dencia intervalluma a legkisebb négyzetek módszere alkalmazásával határozható meg (SEBER 
1973).
— Craig módszer

("
alap-összefüggést felhasználva és rendezve:

H(N) = (n.(j> l) x logloN + logi0(N-u(j)) - n.(j) x loglo(N-1)

egyenlet alapján N’(j) azon N, amelynél H(N) a legkisebb (SEBER 1973). A becslés ezen módját 
számítógép teheti egyszerűvé.
— Craig módszer du Feu változata

Számítása a Craig-né! leírt egyenlet alapján, N’(j) azon N, amelynél (H(N)J <^0.05 egyen
lőtlenség először lesz igaz, az alkalmazott közelítő eljárás során (DU FEU et. al.l 983).

Szimuláció

Személyi számítógépek álvéletlenszám generátorának felhasználásával mód nyílik a gyűrű- 
zési folyamat szimulációjára. A CAPRECAP program az alábbi módon végzi a szimulációt:
Egy „urnába” N számú „golyót” tesz. Ebből mintavételenként n(x) számú ,.golyót” vesz ki ran
dom módon, visszatevés nélkül, amiből megszámolja a jelölt „golyókat” , m(x), és a jelöletleneket 
megjelölve az összes kivett „golyót” visszateszi az „urnába” . Ezt valamennyi mintavételre elvégzi, 
x = 1 ...t
E program módot ad a „golyók” számának növelésére, illetve csökkentésére, így nemcsak zárt, 
hanem nyitott populációra is végezhetünk szimulációt.
A CAPRECAP segítségével vizsgálhatjuk, hogy adataink és az erre végzett szimuláció m(x), u(x) , 
u.(x) értékei között van-e jelentős eltérés, igaznak tekinthetjük-e módszereink feltételeit, valamint 
lehetőség van adott populáció egyedszám-becslésének hibátlansága, pontossága és költsége tervezé
sére. 151



Eredmények, értékelés

Feltételek teljesülése:
-I. Zártság. A becslési eredmények valamint a CAPTURE által végzett teszt alapján az aduit 

hím, aduit tojó, aduit populációk esetében a feltételtől szignifikáns eltérés nem volt (1. ábra). A 
juvenilis, összes populációknál már egyértelmű eltérések voltak a populáció gyarapodása miatt 
(2. ábra).

1. ábra. Zárt populáció N’ u. értékei a fogásszám, n., függvényében ábrázolva. (Rozsrét telepen 
1984-ben a 3. háló által fogható aduit hím populáció. Pontok a 95 %-os konfidencia inter
vallumot, a függőleges vonalak napokat jelölnek)

Fig. 1. N \ u. values o f  closed population as a function o f  number o f  catches, n. Points represent 
95 % confidence intervals, vertical lines are days

2 . ábra. Nyitott populáció az 1. sz. ábrának megfelelően ábrázolva. (Rozsrét telepen 1984-ben a
3. háló által fogható összes egyed populáció )

Fig. 2. Data o f  an open population, abbreviations as in Fig. 1.
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1. táblázat. Néhány populáció egyedszámának becslése és az eredmény alapján a gyürűzési folyamat szimulációjának eredménye tízszeri ismét
lés átlaga alapján. Módszereknél N’ a zárójelben a 95 %-os konfidencia intervallum jelölve 
(r84-Rozsrét 1984, L84-Levelek 1984, p85-Paszab 1985, ns85-Nyírszőlő 1985)

Table 1 .Estimation o f  population size on some Sand Martin populations and the simulation o f  ringing as results o f  ten repetitions 
Confidence inervals are in brackets

Telep Popu t n u Fogási Craig Craig Tanaka Lineáris

r84

láció

adult
him 17 422 258

idő(h)

24.9 390/347,431/

du Feu vált. 

387/345,427/

regresszió 

409/208,802 /

regresszió

373/324,441/
szim.
N=390 17 422 269 430/380,478/ 404/359,447/ 435/370,513 / 413/397,431/

r84 adult
tojó 17 485 280 24.9 397/360,432/ 350/321,379/ 501/112,2238/ 378/311,482/

szim.
N=375 17 485 277 388/352,422/ 346/318,374/ 377/348,407 / 373/361,386/

L84 adult
him 7 172 120 17.88 223/174.268/ 180/146,212/ 667 /42,9999/ 205/157,295/

szim.
N=200 7 172 121 __ 229/178,276/ 182/148,214/ 258/190,351 / 205/193,219/

L84 adult
tojó 7 179 118 17.88 198/160,234/ 177/146,206/ 173/ 36,833 / 187/127,350/

szim.
N=185 7 179 122 _ 217/172,258/ 183/150,214/ 150/123,182 / 191/178,206/

p85 adult
him 10 244 172 18.25 326/266,383/ 258/217,297/ 1679/120,9999/ 309/262,377/

szim.
N=300 10 244 175 __ 345/279,407/ 263/221,303/ 282/240,331 / 318/305,333/

p85 adult
tojó 10 237 150 18.25 237/200,272/ 225/191,257/ 642/144,2872/ 221/187,270/

szim.
N=230 10 237 154 __ 253/212,292/ 231/196,264/ 331/195,561 / 234/217,254/

ns85 adult
him 4 76 50 17.03 83/ 59,105/ 75/ 54,94 / 111/ 63,198 / 60/ 60,82 /

ns85

szim.
N=76
adult

4 76 51 - 88/ 62,113/ 77/ 56,96II 60/ 56,64 / 72/ 62,87 /

tojó 4 98 62 17.03 98/ 74,120/ 93/71,113/ 86/ 71,105 / 80/ 75,86 /
szim.
N=90 4 98 66 - 114/ 83,142/ 99/ 75,121/ 80/ 75,84 / 91/ 81,104/



-IMII. A gyűrűket nem hagyták el, s azok jól le olvashatóak.
-IV. Fogási valószínűség a madarak befogása után nem változott szignifikánsan, így a IV/b. 

feltételt elvethetjük. A IV/c. érvényesnek mutatkozott az aduit populációk esetében, amit az 
aduit hím és aduit tojó rész-populáció léte magyaráz, ami egyben a foghatóságban mutatkozó kü
lönbség alapján a két nem magatartásbeli különbözőségét mutatja a költési időszakban. Hetero
genitást okozhatott a több háló nem egy időben való ellenőrzése is. Az alkalmazott módszerek 
feltételei az aduit hím, aduit tojó és bizonyos esetekben aduit populációkra teljesültek.

Becslések hiba és pontosság

-  Lineáris regresszió, gyors, az adatok alapján kis hibájú, széles konfidencia intervallumú 
becslést adott (1. táblázat), amelyet a foghatóság feltételétől való kis eltérések okozhattak.

-  Tanaka regresszió olykor nagy hibájú és pontatlan becslést adott, amelyet az előző mód
szernél elmondottakra való nagyobb érzékenysége okozhatott.

-  Craig módszer kis hibájú pontos becslést ad. Igen alkalmas a populációnagyság változá
sának követésére a kevésbé érzékeny a IV. feltétel kis módosulására.

-  Craig módszer du Feu változata az előzőtől nagyobb pontosságú, de a becsült N’ értékre 
kevésbé megbízható, amely az előző előnyeit is magába foglalja.

Az adatok .valamint a szimulációk alapján (1. táblázat), a vizsgált módszerek esetében a 
használhatósághoz n . (t) a* N és u . ( t 0.5 N fogásnagyság, illetve befogott egyed kell, ugyan
akkor n . (t) >  1.5 N esetén a hibátlanság, pontosság számottevően már nem növekszik. A minta
vételek száma, t, az egyedszámváltozás tendenciája követése szempontjából, míg a minta nagyság, 
n(x), a becslés hibája, pontossága miatt fontos. A vizsgált módszerek esetében már megfelelőnek 
látszik az n(x) 20 minta nagyság a kis minta okozta hiba elhárításához. A Craig és annak du 
Feu változata kisebb n(x) értékekre is használhatók, de u . (x) >  0.8 N esetén nagy az alábecslés 
esélye.

A hálózással kapott adatokra, a partifecskék esetében, a fogás-visszafogás egyedszám-becs- 
lő módszerek, feltételek megléte esetén, jól alkalmazhatók. Craig és annak du Feu változata mi
nősült a legeredményesebben használható módszernek. A regressziós módszerek a feltételektől 
való eltérések indikálására alkalmazhatóak jól.
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EGY FÉSZKELŐ CSILPCSALP-FÜZIKE (PHYLLOSCOPUS COLLYBITA) 
POPULÁCIÓ SZÁRNYALAKJÁNAK JELLEMZÉSE

Wing shape of a Chiffchaff (Phylloscopus collybita) population breeding in Hungary

CSÖRGŐ TIBOR -  LŐVEI GÁBOR

Abstract

The wing shape of Chiffchaffs caught during the breeding periods of 1984-85 were charac
terized by different wing shape indices. 42 adult and 114 lst-year birds were measured by the .Ac
tio Hungarica’ methods. Birds were aged according to plumage abrasion, sexed by wing/ tail 
lengths. Adult birds did not have longer wings (mean 58,2 mm) than juveniles did (58,7 mm). 
Comparison with the wing shape of adult male Chiffchaffs from Southern Germany showed no 
significant difference between the two groups. This supported the expectation that, because 
migration distance was an important determinator of wing shape in Chiffchaffs, two groups living 
at about the same latitude would not differ in their wing shape.

Bevezetés

A madarak jelentős része alkalmazkodott a mérsékelt égövben szezonálisan rendelkezésre 
álló táplálékforrások kihasználásához (GAUTHREAUX 1982). E fajoknak a kedvezőtlen téli idő
szakban el kell vonulniuk, ami sok fajnál többezer km-es utat jelent. Ennek során a madarak sok
szor kerülnek alkalmazkodóképességüket igen próbára tevő körülmények közé, amire élettani, 
morfológiai és viselkedési adaptációkkal reagáltak (RAYNER 1982).

A vonuló madarak szárnya úgy alakult, hogy adott energiamennyiséggel a legnagyobb tá
volságot tudják megtenni (NORBERG 1981). A vonuláshoz történő alkalmazkodás során a szárny 
hegyesebbé válik: az első kézevező megrövidül (AVERILL 1925), a többi elsőrendű evezők diffe
renciáltan rövidülnek és hosszabbodnak, ami hegyesebb szárnyat „eredményez” (KIPP 1958, 
RENSCH 1938, STEGMAN 1962).

GASTON (1974) a Phylloscopus nemzetség fajainál, ill. alfajainál bizonyította, hogy a 
messzebb vonuló madarak szárnya hegyesebb. LÖVEI (1983), a kisoroszi táborban, őszi vonu
láson fogott csilpcsalp-füzikék számyhegyességét értékelve két, morfológiailag különböző „po
pulációt” különített el, és más, szintén vonulásidőben mért adatokkal bizonyította, hogy a csilp- 
csalp-füzike számyhegyessége észak felé haladva fokozatosan növekszik.

TIAINEN és HANSKI (1985) Finnországban és az NSZK déli részén, fészkelési időben 
mért csilpcsalp-füzikék számyalakját hasonlította össze, és igazolta, hogy az északabbi fészkelők 
szárnya valóban hegyesebb, ahogy azt az elmélet feltételezte.

Az elméletből az is következik, hogy nemcsak az északabbi fészkelők szárnya hegyesebb, 
hanem az azonos földrajzi szélességben fészkelő különböző populációknak is, hacsak nem vo
nulnak nagyon különböző távolságra, hasonló számyhegyességűeknek kell lenniük.

Cikkünkben az ócsai tábor anyagát feldolgozva, a fészkelési időben fogott csilpcsalp-füzi
kék szárnyhegyességét számítottuk ki, és ezt összevetettük a TIAINEN és HANSKI (1985) által kö-
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zőlt értékekkel. A kapott eredmények az elméletből várhatónak megfelelően azt mutatták, hogy 
az öcsai fészkelők számyhegyessége nagyon hasonló az NSZK déli részén, Radolfzell környékén 
fészkelőkéhez.

Anyag és módszerek

Vizsgálati anyagunkat az öcsai Tájvédelmi Körzet területén működő gyűrűzőtáborban 
1984-85-ben fészkelőidőben fogott 42 aduit és 114 fiatal csilpcsalp-füzike adta. Fészkelési időnek 
az állomány tavaszi stabilizálódásától az első azévi madarak megfogását követő 2. hét végéig tar
tó időszakot tekintettük. A területen minden hétvégén folyik gyűrűzés, állandó hálóhelyekkel 
(CSÖRGÖ, előkészületben).

A madarak korát a tollazat kopottsága alapján határoztuk, nemüket pedig szárny- farok di
agram (LÖVEI 1979), illetve a kloáka alakja (SVENSSON 1983) segítségével. Számyhosszúsá- 
gukat a maximális húr módszerével mértük (SVENSSON 1983).

A szárny alakjának leírására több indexet javasoltak, Magyaroiszágon az „Actio Hungarica” 
táborok megszervezésével egyidejűleg (SZENTENDREY és mtsai 1979) megkezdődött a Balti 
Akcióban alkalmazott módszerekkel morfológiai adatfelvétel is. Ez magában foglalja a szárny- 
képlet mérését, mely a 2-8. kézevezők számycsűcstól való távolságát méri. Ebből HOLYNSKI 
(1965) javaslata alapján egy „számyhegyesség-indexet” számoltunk.

aholJTp a proximális (számycsűcstól a test felé eső), Z2 d pedig a disztális (számycsűcstól kifelé 
eső) evezők számycsűcstól mért távolságainak összege.

A fészkelő csilpcsalp-füzikék szárny alakjának jellemzésére a fenti indexen kívül a TIAINEN 
és HANSKI (1985) által javasolt „számyszimmetria-indexet” is kiszámoltuk:

ahol a jelölések azonosak az (1) egyenletnél megadottakkal.

Eredmények és megvitatásuk

Az ivarok és korcsoportok számyhosszúságának összehasonlításakor mindkét korcsoport
ban mutatkozott az ivari dimorfizmus (1. táblázat). Az ivaron belül, korcsoportok között végzett 
összehasonlítás csak az aduit és fiatal tojók között mutatott szignifikáns különbséget (t = 3.47, 
p<P,001). TIAINEN és HANSKI (1985) a fiatal és aduit hímek számyhossza közötti különbséget 
szignifikánsnak találta.

1. táblázat. Az ócsán, fészkelési időben, 1984-85-ben fogott csilpcsalp-füzikék számyhosszűsága 
(mm), kor és ivar szerint. A feltüntetett adatok az átlagot ♦ szórást, zárójelben a minta- 
nagyságot mutatják.

Table 1. Wing length o f  Oiiffchaffs caught at Ocsa in breeding periods in 1984 and 1985 (mean,
S.E. , sample size)

( 1 ) SZH = 100 x ( 2" P - H  d)/számyhossz,

( 2) szí = E p/ZT  d,

Hímek
males

Tojók
females

Adult madarak 
adults

61,2+1,3 (13) 56,6+1,2 (24)

Fiatal madarak 
young birds

61,3*1,1 (56) 
NS

55,8+0,8 (54)
p 0.001
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A Holysnki-számyindex értékeiben mi is, akárcsak TIAINEN és HANSKI (1985X különb
séget kaptunk a korcsoportok között: a fiatal madarak SZH értéke kisebb, azaz szárnya kerekebb 
volt (2. táblázat). Ez a különbség azonban egyik nemnél sem volt szignifikáns (hímek, t = 1.09; 
tojók t = 1.45, mindkettő p^> Q 1). A hímek és tojók számyhegyessége nem különbözött egymás
tól.

2. táblázat. Csilpcsalp-füzike finn, német és magyar fészkelő populációi szárny hegyességének ösz- 
szehasonlítása két számyhegyesség-index segítségével. A számok az átlagot+szórást, záró
jelben a mintanagyságot mutatják

Table 2. Comparison o f  Finnish, German and Hungarian populations o f  O iiffchaff on the basis 
o f their wing shape indices

Hímek Tojók

Holynski-index

Finnország, aduit madarak 19,9+7,3 ( 8) 18,7+5,6 ( 9) 
14,7+3,7(15)Finnország, fiatal madarak 16,6+3,0 (29)

NSZK, aduit madarak 12,8+3,7 (69) -

Magyarország, aduit madarak 12,1+5,1 ( 8) 12,3+3,5 (15)
Magyarország, fiatal madarak 10,7+3,0 (49) 10,8±3,2 (31)

Szimmetria-index

Finnország, aduit madarak 2,7 +0,6 ( * ) 2,9+0,1
Finnország, fiatal madarak 2,6+0,5 2,5+0,4
NSZK, aduit madarak 2,2+0,5 -

Magyarország, aduit madarak 2,1+0,8 2,0+0,4
Magyarország, fiatal madarak 1,9H),4 1,9+0,4

*a mintanagyságok minden esetben azonosak a Holynski-indexnél közöltekkel.

TIAINEN és HANSKI (1985) az NSZK déli részéből csak aduit (territóriumtartó) hímek 
számyhegyesség-értékeit közölte, így összehasonlításunk csak részleges lehet. Az öcsán fogott 
aduit hímek SZH értékei közel állnak azokéhoz (2. táblázat). A különbség nem szignifikáns 
(t = 0.50, p »  0.1). Szignifikáns SZH-különbség mutatkozott azonban a német aduit és a ma
gyar fiatal hímek között (t = 3.28, p 0.01). Ennek tükrében lehetségesnek tartjuk, hogy a 
korcsoportok közötti számyalak-különbséget az aduit madarak kis száma miatt nem tudtuk ki
mutatni.

A finnországi madarak minden összehasonlításban (ivarok és korcsoportok szerint) szig
nifikánsan hegyesebb szárnyúnak mutatkoztak, mint a Magyarországon gyűrűzöttek (t = 2.48 - 
8.39 között, p <  0.05 - 0.001 között).

Amikor az összehasonlításokat a TIAINEN és HANSKI (1985) által javasolt „szimmetria- 
-indexszel” végeztük el, hasonló eredményeket kaptunk (2. táblázat).

Mindezek alapján azt a következtetést vonjuk le, hogy a csilpcsalp-füzike esetében a szárny- 
alak következetesen reflektálja a vonulási viselkedést, ill. a vonuláskor megteendő távolságot. 
Nemcsak az igazolódott, hogy az északabbra fészkelő csilpcsalp-füzikék szárnya hegyesebb, ha
nem az is, hogy az azonos földrajzi szélességen fészkelő madarak szárnya hasonló alakú.

Kö szőne tny ilváni tás

Köszönjük azon barátaink és kollégáink segítségét, akik a szabadföldi adatgyűjtésben segí
tettek bennünket. A jelen cikk alapjául szolgáló munkát az Országos Környezet- és Természet
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védelmi Hivatal és a KISZ Központi Bizottsága anyagilag is támogatta, amiért ezúton mondunk 
köszönetét.
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NÁDIPOSZÁTÁK (ACROCEPHALUS SPP.) NAPI AKTIVITÁSÁNAK 
SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSAI

Seasonal changes in daily activity of Reed Warblers (Acrocephalus spp.)

NÁDORI GERGELY -  CSÖRGŐ TIBOR

Abstract

Breeding, wandering and migration periods of Reed Warblers were separately studied in 
Ocsa Reserve for Landscape Protection in 1984. Daily activity rhythms were estimated from the 
number of birds caught by nets. In migration periods the first captures were separated from the 
recaptures so the site fidelity could be assesed from the latter data.

1. Daily activity of the three species studied is similar in the breeding period.
2. Migration of the Reed Warbler is slower than that of the other two species. It stayed in 

the studied area for 11.1 days in average, while the Sedge Warbler for 6.6 days and the Marsh 
Warbler for 6.7 days.

3. Daily activity is more even in the case of Reed Warbler than in the other two species 
presumably as a consequence of their different migration strategies.

Bevezetés

A madarak napi aktivitását több külső és belső tényező határozza meg. Befolyásolhatja a 
hőmérséklet, a csapadék, a napszak és szezonalitás, a táplálék-kínálat, illetve a faji hovatartozás, 
az életkor, a nem, az aktuális életszakasz stb. Növényi és állati táplálkozású fajcsoportok napi ak
tivitásának különbségét a táplálék energiatartalma befolyásolja (FERNS 1975).

Két, lényegesen különböző életszakaszban, fészkelés és vonulás során meglevő különbséget 
TURYN (1970) mutatott ki cserregő nádiposzátákon. CSÖRGŐ (in press) vonulási időszakban ta
lált különbséget éppen vonuló és megpihenő cserregő nádiposzáták napi aktivitása között.

A cserregő és foltos nádiposzáta vonulási stratégiája különböző (BIBBY et al. 1976). E 
munkák alapján tűztük célul a vizsgálati területen nagy számban fészkelő és átvonuló három 
rokon faj — Acrocephalus schoenobaenus, Ascirpaceus, A .palustris — napi aktivitásának vizsgá
latát, különböző időszakokban.

Módszer

Vizsgálatainkat 1984-ben a Magyar Madártani Egyesület 25. sz. Helyi Csoportjának Öcsai 
Tájvédelmi Körzetben működő Madárvártáján végeztük, három nádiposzáta fajon.

A madarak befogásához japán függönyhálókat használtunk. A fogóeszközöket világosodás- 
tól sötétedésig minden egész órában ellenőriztük. A kiértékelésnél adatainkat kétóránként össze
vontuk. Fészkelési, vonulási és kóborlási időszakot különítettünk el. A madarak jelölésére számo
zott jelölőgyűrűket használtunk. A visszafogott madarak esetében az első és utolsó befogás kö
zött eltelt időkből átlagot számoltunk a vonulási és kóborlási időszakban.
összehasonlítottuk egy-egy faj napi aktivitását a vizsgált időszakokban, és a három fajét egy-egy 
időszakban. A vonulás során külön is vizsgáltuk a területen gyorsan átvonuló, illetve a visszafo
gott egyedek aktivitását.
Eredmények

A cserregő nádiposzáta napi aktivitásgőrbéi nem különböznek lényegesen egymástól a há
rom vizsgált időszakban. A foltos nádiposzáta napi aktivitása a fészkelés során a legkiegyenlítet-
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tebb, a kóborlás alatt egy délelőtti és egy esti aktivitási csúcs figyelhető meg, míg a vonulás alatt a 
magas korareggeli mozgás délutánra erősen csökken, és a nap további részében már nem változik. 
Az énekes nádiposzáta fészkelés alatti napi aktivitása a kiegyenlített délelőtti értékekhez képest 
az esti órákra kis mértékben csökken, a vonulás alatti napi mozgás reggeli csúcs után hirtelen 
csökken és ezen a szinten változatlan marad ( l .  táblázat).

1. táblázat. A foltos-, cserregő-, énekes nádiposzáta napi aktivitása a fészkelés (FX kóborlás (K), 
vonulás (V) során az egy-egy időszak alatt befogott madarak százalékában

Table 1. Daily activity o f  the three warblers in breeding (F), wandering (K) and migration (V) 
periods as p.c. ratio o f  the birds caught in the period o f  question

Aschoenobaenus Ascirpaceus Apalustris
Ora

(hours) F K V F K V F K V

6- 7 20 14 27 15 17 17 17 23 28
8- 9 23 28 23 24 22 20 18 19 21

10-11 14 22 16 15 15 20 18 13 13
12-13 11 3 9 13 11 11 12 21 10
14-15 7 11 5 9 9 8 12 4 3
16-17 10 0 7 5 3 7 9 4 10
18-19 6 5 6 7 11 7 8 6 8
20-21 7 17 6 10 10 8 6 8 5

A napi aktivitások a három fajnál a fészkelés során nem különböznek lényegesen. Mindhárom faj
nál a délelőtt során vannak a legmagasabb értékek, a legkiegyenlítettebb görbe az énekes nádipo
szátáé.

Legkevesebb adattal a kóborlási időszaknál rendelkeztünk. A görbék szabálytalanságát fel
tehetően ez okozza, bár ilyenkor lehet a madarak mozgása a legkevésbé szabályozott. A vonulási 
időszak alatt a foltos és énekes nádiposzáta reggeli magas értékei a koradélutáni órákra erősen le
csökkennek, és a délután folyamán számottevően már nem változnak. A cserregő nádiposzáta 
mozgása az egész délelőtt folyamán magas szinten egyenletes. A középső szakaszban hirtelen 
csökken, majd a továbbiakban nem változik (1. táblázat).

A vonulás során külön vizsgálva a csak egyszer, illetve a többször megfogott egyedeket, a 
cserregő nádiposzátánál jelentős eltéréseket találunk, míg a másik két fajnál a különbségek nem 
olyan nagyok.
Az első csoportba tartozó cserregő nádiposzáták a délelőtti órákban magasabb, a nap második 
felében jóval kisebb aktivitási értékeket mutatnak, mint a második csoportba tartozók, melyek
nek aktivitási görbéje keveset változik (2. táblázat).

2. táblázat. A foltos, cserregő és énekes nádiposzáta napi aktivitásának százalékos megoszlása 
vonulásuk során. Külön vizsgálva a visszafogott (V) és nem visszafogott (NV) példányokat

Table 2. Per cent distribution o f  daily activity o f  the three studied warbler species in migration 
period V=marked and recaptured, N V  only marked birds

Ora Aschoenobaenus

(hours) V NV

6- 7 18 30
8- 9 22 22

10-11 18 15
12-13 10 9
14-15 4 5
16-17 8 6
18-19 11 5
2021 9 6

A.scirpaceus Apalustris

V NV V NV

14 18 33 25
18 22 24 21
15 21 9 14
15 10 8 14
14 6 2 4
11 6 8 10
4 8 6 9

10 7 9 4
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A cserregő nádiposzáták első és utolsó befogásai között eltelt időktől számolt átlag mind a kóbor
lás, mind a vonulás alatt nagyobb, mint a másik két fajé, a foltos és énekes nádiposzátáé viszont 
csaknem egyezik (3. táblázat).

3. táblázat. A foltos, cserregő és énekes nádiposzáta visszafogott egyedeinek átlagos tartózkodási 
ideje kóborlás és vonulás során, az első és utolsó befogás közti idők átlagának alapján

Table 3. Site fidelity o f  the three warbler species in wandering and migration periods, calculated 
from the average o f  the first and last captures

Kóborlás
wandering

Vonulás
migration

A. schoenobaenus 15,67 (nap) 6,56 (nap)

A.scirpaceus % 17,59 (nap) 11,09 (nap)

A. palustris 7,82 (nap) 6,68 (nap)

Diszkusszió

A vizsgált három faj fészkelési időszak alatti élőhelyének és táplálkozásának (CSÖRGÖ 
1982) különbsége nem olyan nagy, hogy a napi aktivitásban eltérést okozna.

A fészkelési és vonulási időszak alatti aktivitás TURYN (1970) által észlelt különbségét 
nem találtuk meg, az általunk észlelt vonulási aktivitás különbözött az általa megfigyelttől. A 
cserregő és a foltos nádiposzáta nyugat-európai populációinak vonulási stratégiája különböző. A 
foltos nádiposzáta a vonulás előtt nagyobb zsírtartalékokat gyűjt, és a vonulási utat csak egy-két 
hosszabb pihenéssel teszi meg. Ezzel ellentétben a cserregő nádiposzáta vonulását kisebb zsírtar
talékokkal már elkezdi, egy-egy szakaszban kisebb utakat tesz meg, és több hosszabb pihenőt is 
tart. Ez a hazánkon átvonulókra is igaz lehet, mivel az utóbbi fajból sok német, osztrák, cseh je
lölésű került meg hazánkban, míg az előbbiből csak néhány Skandináviában gyűrűzött.

A vonulási időszakban talált napi aktivitás-különbségek ezzel összhangban állnak. Mivel a 
foltos nádiposzáta nagyobb energiatartalékokkal indul és ezt nagyobb távolságokban újítja meg, 
a pihenőhelyek között csak reggel táplálkozik sokat, a nap további részében az éjszakai vonulásra 
készülve pihen.

A cserregő nádiposzáta napi aktivitása a vonulás során kiegyenlítettebb, mert egy-egy éj
szaka alatt vonulási igénybevétele kisebb, és ezért azután kevesebbet táplálkozik, de előtte keve
sebbet is pihen.

A vonulási és napi aktivitás között lévő összefüggésre utal az is, hogy a cserregő nádiposzá
ta visszafogott, tehát biztosan itt maradó példányainak napi aktivitása még kiegyenlítettebb, mint 
az átvonulóké.

A vonulás scrán az énekes nádiposzáta első és utolsó visszafogásai közti átlagos tartózkodá
si ideje és napi aktivitási görbéje a foltos nádiposzátáéhoz hasonlít. Ezért feltételezhető, hogy vo
nulási stratégiájuk is hasonló.
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A HAZAI VÍZIRIGÓ (CINCLUS CINCLUS) ÁLLOMÁNY OKNYOMOZÓ VIZSGÁLATA

Population study of the Dipper (Cinclus cinclus) in Hungary

HORVATH ROBERT -  BARTA ZOLTÁN

Abstract

The Hungarian Dipper population has been investigated for 8 years. The dynamic of the 
largest population that lives in the Bükk Mts. was intensively studied. Individual marking tech
niques and regular control were used to establish migration mortality and to  identify their causes. 
Artificial nesting sites were made both to stabilize and to increase the number of breeding pairs.

Bevezetés

Irodalmi adatok alapján Magyarország mai területén valószínűleg régen sem volt gyakori 
madár a ma már fokozottan védett vízirigó (.Cinclus cinclus). Az 1978-ban indult vizsgálat első 
lépéseként felmértük a hazai kőltőpárok számát, és területi elhelyezkedését. Ezután, illetve még 
ezzel párhuzamosan vizsgáltuk a populáció változását, megpróbáltuk feltárni az állománycsökke
nés okait. Kísérleteket tettünk a költőpárok számának stabilizálására, a csökkenést előidéző té
nyezők megszüntetésére.

A forrástól a torkolatig — vagy már a vízirigó számára alkalmatlan patakrészig — néztük 
végig a Bükk, a Mátra, a Börzsöny, a Pilis, a Tokaji-hegység és az Aggteleki-Karszt patakjait. 
Megkerestük azokat a helyeket, ahol a vízirigó előfordulhat, illetve elő is fordul, összesen 138 pa
takot, és vízfolyást vizsgáltunk át. Ahol a vízirigó korábban költött vagy előfordult, azokat éven
te többször néztük át, például a Szinva vagy a Garadna patakot évi 15-20 alkalommal.

Lehetőség szerint meggyűrűztünk minden öreg madarat, és fiókát, egyeseket színes gyűrű
vel is elláttunk.
Folyamatosan ellenőriztük a Bükk hegységben levő fészkeket, jegyeztük a tojásszámot, a fiókák 
és a kirepülés adatait, összesen 15 patakhoz 74 odút helyeztünk ki, ezzel is segítve megtelepedé
süket. Számos fészeknél egyedi közbeavatkozásra is szükség volt, hogy megakadályozzuk a fé
szekalj pusztulását.

Eredmények

A fészkelő vízirigók állománynagyságát 1985-ben Magyarországon az 1. táblázat mutatja. 
A hazai állomány gerincét még ma is a Bükk hegység költőpárjai adják (HORVÁTH 1985) (1. 
ábra), melyet a 2. táblázat is jól tükröz. Költését jelezték Sopron (GYÖRY 1959), a Medves- 
-hegység (VARGA 1974), Kőszeg (BECHTOLD 1979) és a Piüs-hegység (BARTA 1984) környé
kéről is.

Mindent figyelembe véve megállapítható, hogy a bükki költőpárok száma csökken. Ezzel 
párhuzamosan nem nőtt más területeken a vízirigók száma. A hazai vízirigóállomány csökkenése 
két mechanizmuson keresztül vizsgálható.
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1. táblázat. A költő vízirigó-párok száma 1985-ben

Table 1.Number o f  breeding Dipper pairs in 1985 in Hungary

Tájegység Költő párok száma

Bükk hegység 7 pár
Tokaji hegység 4- 5 pár
Mátra 2 pár
Börzsöny 1- 2 pár
Aggteleki-Karszt 1 pár
összesen 15-17 pár

2. táblázat. A fészkelő párok számának alakulása 1978-1985 közt hat élőhelyen 

Table 2. Number o f  breeding pairs between 1978 and 1986 in six habitats

Evek

Költőhely
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Szalajka patak 5 5 5 6 4 5 3 0 pár
Garadna patak 2 2 2 1 3 4 4 3 pár
Szinva patak 
Eger patak 
Hór patak

5

n.a.

5
nincs adat

2

2 4
0

a

4 4 4 
n.a. 1 0 

patak teljesen kiszáradt

4 pár 
0 pár

Bán patak n.a. n.a. 1 n.a. 0 0 0 0 pár
összesen 12 14 10 11 11 14 11 7 pár

1. ábra. A vízirigó költőpárok alakulása 1978 és 1985 között
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Fig. 1. Number o f  breedingOipper pairs between 1978 and 1985 
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Elvándorlás —  A meggyűrűzött madarak visszafogásaiból egyértelműen következik, hogy 
a vízirigó is kóborló faj. Az összesen idáig meggyűrűzött 421 madár közül 113 visszafogása tör
tént meg. A visszafogások 40 alkalommal a hegység más patakján, míg 4 alkalommal más hegység
ben történtek (69 visszafogás a gyűrűzés helyén volt). A patakok elhelyezkedését a 2. ábra szem
lélteti.

2. ábra. A Bükk-hegység területén levő jelentősebb patakok

Fig. 2. Important brooks in Bükk Mts.

Szinva — Garadna patak közti vándorlás
Szinva — Szalajka patak közti vándorlás
Garadna — Szalajka patak közti vándorlás
Garadna -  Hór patak közti vándorlás
Garadna -  Csondró patak közti vándorlás
Szinva — Eger patak közti vándorlás
Szinva -  Bán patak közti vándorlás
Szinva -  Hór patak közti vándorlás
Szalajka — Eger patak közti vándorlás
Szalajka -  Hór patak közti vándorlás
Szalajka — Bán patak közti vándorlás
Gortva patak (Medves) — Garadna patak közti vándorlás

25 alkalommal 
4 alkalommal 
3 alkalommal 
2 alkalommal 
1 alkalommal 
1 alkalommal 
1 alkalommal 
1 alkalommal 
1 alkalommal 
1 alkalommal 
1 alkalommal 
1 alkalommal
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Jósva patak (Aggteleki K.) -  Szinva patak közti vándorlás 1 alkalommal
Bózsva (Tokaji h.) — Szinva -  Tolcsva (Tokaji h.) közti vándorlás 1 alkalommal.

Fenti adatok alapján tehát még az is lehetséges és valószínű, hogy elsősorban fiatal vízirigó
ink átköltöznek a sokkal kedvezőbb adottságokkal rendelkező Szlovákiába. Természetesen a fo
lyamat fordítva is fennállhat, hiszen alkalmanként megjelenik egy-egy eddig ismeretlen vízirigó is.

Pusztulás, pusztítás —  A vizsgált fészkek 377 tojásából csak 245 fióka repült ki, ez 65 %. 
Emberi beavatkozás pusztított el 72 tojást vagy fiókát, ez 19 %. Csak 51 tojás, illetve fióka pusz
tult el természetes úton, ez 16%.
A 299 megjelölt fióka közül a következő évben csak 49 került elő, 16 %. A második évben 17 
pd., ez 5 %. A harmadik évben 11 pd., ez 3,6 %. A negyedik évben 5 pd., ez 1,6 %. Az ötödik év
ben 2 pd., ez mindössze 0,6 %.

A 48 megjelölt öreg vízirigó közül a következő évben 18 került elő, 37 %. A második év
ben 6 pd., 12 %. A harmadik évben 3 pd., ez 6 %. A negyedik évben 2 pd., ez 4 %. A hatodik év
ben 1 pd., ez mindössze 2 %. Ez az utolsó madár legalább 7 évig élt, azóta valószínűleg elpusztult.

Mind a pusztulás-pusztítás, mind a valószínű elvándorlás visszavezethető néhány fontos 
tényezőre:
— a legtöbb hegységben, és főleg a karsztvidékeken, rohamosan csökken a patakok vízhozama. 

Ebből következik az, hogy egyre gyakrabban elmarad a második költés, ami ezeknél a madarak
nál természetes;

— nő a patakok szennyezettsége, a táplálék mennyisége csökken;
— a patakrendezésekkel véglegesen tönkreteszik a fészkelő és táplálkozóhelyeket;
— a vízirigós patakoknál egyre nagyobb a turista- és a horgászforgalom, és ezt a zavarást e faj ne

hezen tűri (pl. a Szalajka patakról eltűnt a vízirigó).
Fenti negatív hatások miatt megpróbálkoztunk az aktív védelemmel is. Folyamatosan he

lyeztünk ki a patakok megfelelő helyeire fészkelést elősegítő mesterséges odúkat, összesen 74 
odúból 11-ben (14,8 %) 19 költés történt, ezek közül 14 volt sikeres (73 %). Sok fészeknél vé
geztünk kisebb átalakításokat a patakon, általában úgy, hogy megemeltük a fészeknél a vizet, 
megakadályozva ezzel a fészekhez való bejutást.

összefoglalás

A hazai vízirigóállomány 15 pár körül mozog, és számuk valószínűleg csökkenni fog, 
amennyiben nem oldódnak meg a már felsorolt problémák. A legexponáltabb patakokon ne tör
ténjen további vízelvezetés, és szennyvízbevezetés. Be kell szüntetni ezeken a patakokon az ún. 
vízügyi rendezéseket, a patakmenti átalakításokat, amelyek minden esetben kibetonozással, és a 
növényzet teljes kiirtásával végződnek. A turizmust, és a horgászatot úgy kellene szabályozni, és 
főleg ellenőrizni, hogy legalább költésidőben (március - június) ne zavarják a vízirigókat.

Ezúton mondunk köszönetét a Magyar Madártani Egyesület Kőszegi, Soproni, Börzsönyi, 
Nógrádi, Pilisi Helyi Csoportjai néhány tagjának, valamint SZALAI FERENCNEK és TÖRÖK 
NÁNDORNAK a felmérésben való aktív részvételért.
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KÖLTÉSFENOLÖGIAI VIZSGALATOK ÖRVÖS LÉGYKAPÓ 
(FICEDULA ALBICOLLIS) POPULÁCIÓKBAN

Studies on breeding phenology of Collared Flycatcher (Ficedula albicollis)

TOTH LÁSZLÓ

Abstract

The breeding ecology of Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) was studied in an oak- 
-hombeam forest in Pilis mountains.
527 breeding attempts were recorded during a four year period. The mean clutch size of first 
broods was 6.2, the relays was 4.9 and the second broods was 3.2.
There was no correlation between the clutch size and the breeding density.
The breeding success showed negative significant correlation with breeding density and amount 
of rainfall.
The number of recruitments in the next year population showed that the nests with 6 eggs were 
the optimal in this type of habitat.

Bevezetés

Az örvös légykapó (Ficedula albicollis) Közép-, Kelet- és Dél-Európa lomberdeinek egyik 
leggyakoribb odúköltő madárfaja. Ennek ellenére viszonylag kevés publikáció foglalkozik e faj 
költés-és táplálkozásviszonyaival (BÁLÁT 1981, GLOWACINSKI 1973, LÖHRL 1957, TÖRÖK 
1983, 1986). Az örvös légykapó Észak- és Nyugat-Európában elterjedt rokonfajáról, az ugyan
csak gyakori kormos légykapóról (Ficedula hypoleuca) jóval több tanulmány jelent meg.

Az örvös légykapók április közepén érkeznek hazánkba és a párválasztást követően május 
első napjaiban megkezdik a fészkelést. Az első költést csak ritkán követi másodköltés, viszont az 
utóköltések száma magas lehet a koratavaszi kedvezőtlen időjárás miatt. A költésfenológiai meg
figyelések (TÖTH 1985) arra utalnak, hogy a fészekalj-nagyság széles tartományban (1-9 tojás) 
ingadozik. Jelen vizsgálatban arra törekedtem, hogy megállapítsam a magas fészekalj-variancián 
belül az optimális fészekalj-méretet.

Módszer

Vizsgálataim a Pilis-hegység gyertyános tölgyeseiben végeztem 1982-1985 között, össze
sen 400 db mesterséges fészekodút helyeztünk ki különböző denzitásokban közel 30 ha terület
re. Az élőhelyek domináló fafaja a kocsánytalan tölgy (Ouercus petraea) volt, mivel az odútele
pek létrehozása előtt e területeken faállomány-gyérítést végeztek és a gyertyán (Carpinus betulus) 
legnagyobb részét kivágták. Az odúk ellenőrzését a költési időszakban heti 2-3 alkalommal végez
tem és a következő költésfenológiai adatokat rögzítettem:költéskezdés, lerakott tojások száma, 
kikelt és kirepült fiókák száma, 13 napos fiókák testtömege (0.1 g-os pontossággal) és tarsushosz- 
sza (pontosabban a tarso-metatarsus hossz, 0.1 mm-es pontossággal). Az utóbbi két adatot csak 
1984 és 1985-ben vettem fel. A fiatal madarak 90 9£-át, az öreg tojók 70-80 %-ál egyedi jelölő
gyűrűvel láttam el.
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Az adatok értékelésénél háromféle költési sikeresség értékelést alkalmaztam. A teljes köl
tési sikerességet (TKS) úgy számoltam, hogy fészkenként a kirepült fiókák számát elosztottam a 
lerakott tojások számával (függetlenül attól, hogy keltek-e ki fiókák a tojásokból), majd az így ka
pott értékekből számoltam átlagot. A kikelt fészekaljak költési sikerességénél (KKS) a számítás 
hasonló volt mint az előzőekben, de azok a fészekaljak nem szerepelnek az értékelésben, ame
lyeknél egyetlen fióka sem kelt ki a tojásokból. A harmadik típusnál, a kirepült fiókákat tartal
mazó fészekaljak költési sikeresséaénél(RKS) csak azok a fészkek szerepelnek, amelyekből fiókák 
repültek ki.

Eredmények és diszkusszió

A négy év alatt összesen 527 költést figyeltem meg. Ebből 400 első költés, 92 utóköltés és 
35 másodköltés volt. Az első költés átlagos tojásszáma 6.2, az utóköltés 4.9 és a másodköltésé 
3.7 volt. A legnagyobb tojásszám a korai költések esetében tapasztalható, a 8-9 tojásos fészekal
jak első tojását április 30.-án rakták le a madarak, míg például a 4-5 tojásosoknál a költéskezdés 
május 9.-re esett. A költési időszak előrehaladtával az átlagos tojásszám fokozatosan csökken 
(1. ábra). Mivel az örvös légykapók viszonylag későn kezdik a költést (szemben a cinegékkel és pl. 
a csuszkákkal), ezért másodkőttés, mint a fenti adatokból is látható, csak ritkán fordul elő. Vi
szont a májusi kedvezőtlen időjárás és az egyes területeken gyakori fészekpredáció miatt körül
belül 16-18 %-ban fordult elő utóköltés. Ezért a további értékeléseknél az első és utóköltést vet
tük figyelembe. A fészekalj-nagyság nem mutatott függést sem a költő légykapó párok denzitá- 
sától, sem pedig a területeken költő összes odúfészkelő énekesfaj költésdenzitásától (1. táblázat).

1. táblázat. Korrelációs együtthatók szignifikancia-szintjei az örvös légykapó költésfenológiai 
paraméterei között. A költésfenológiai paraméterek számolásánál az első és az utóköltés 
adatai együttesen szerepelnek. A három költési sikeresség magyarázata a szövegben talál
ható. A kombinált denzitás a légykapók, a szén- és a kék cinegék együttes denzitását je
lenti (NS = nem szignifikáns korreláció)

Table 1. Significacy o f  correlation coefficients among some parameters o f  breeding biology o f  
Coüared Fly catcher

Átlagos Kikelt Kirepült Költési sikeresség
tojásszám fiókák száma fiókák száma TKS KKS RKS

Average no 
of eggs

Nestlings 
having hutched

Nestlings 
left nest

Breeding success

Légykapó
denzitás
(pár/ha)
Density
(pair/ha)

NS NS NS 0.01 0.02 0.05

Kombinált
denzitás
(pár/ha)
Combined
density

NS NS NS 0.02 NS 0.05

Csapadék-
mennyiség
(mm)
Rainfall (mm)

NS NS 0.0 0.01 0.02

Költéskezdés 
Beginning of 
breeding

0.02 " “ -
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1. ábra. Az örvös légykapó fészekalj-méretének százalékos eloszlása különböző költéseknél a Pi
lis-hegység gyertyános tölgyeseiben végzett négyéves vizsgálat alapján. Zárójelben a fészek
aljak száma

40-i

20 -

0 -
c n

Fig. 1. Frequency distribu tion o f clutch size in Collared Flycatcher in differen t breeding periods

A denzitás hatása valószínűleg nem úgy érvényesült, hogy minden egyes fészekből elpusztult vala
mennyi tojás vagy fióka, hanem úgy, hogy bizonyos fészkek teljesen tönkrementek más fészkek 
pedig nem károsodtak. Feltételezésünk szerint egyes években a sok csapadék részben a táplálék
ellátottságon, részben pedig közvetlenül a fészkek beázása és a fiókák kihűlésén keresztül befo
lyásolhatta volna a kikelt és kirepült fiókák számát. A csapadék károsító hatása szintén egyes 
fészkek teljes pusztulásában jelentkezhet hasonlóan a denzitásnál leírtakhoz. Ezért nem tapasztal
tam a kikelt és kirepült fiókák átlagos számánál denzitás- vagy csapadék-függést.

A háromféle költési sikeresség esetében azonban már jelentkezik a csapadék és a denzitás 
befolyásoló hatása, mivel a TKS és a KKS (rövidítések magyarázata a módszer-részben) tar
talmazza azokat a fészkeket is, amelyek vagy tojásos állapotban (TKS) vagy fióka korban (TKS,
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KKS) teljesen tönkrementek. Az RKS-nál, amelyben a teljesen elpusztult fészkek egyáltalán nem 
szerepelnek, gyengébb szignifikanciájúak a korrelációk, mint a másik két költési sikerességnél. A 
légy kapó-denzi tás és a három költési sikeresség közötti korrelációk erősebbek, mint a kombinált 
denzitás (légykapó + széncinege + kék cinege denzitás) esetében. Ez azt mutatja, hogy az intraspe- 
cifikus hatások erősebben befolyásolják a populáció reprodukciós sikerét, mint az interspecifiku- 
sak.

Az optimális tojásszám meghatározásához a továbbiakban megvizsgáltam a négy leggyako
ribb fészekalj-nagyság (4., 5., 6., 7. tojás) tartozó és az adott fészekalj-nagyobb sikerességét 
jelző tulajdonságokat:(kirepült) fiókák száma, költési sikeresség (TKS), fiókák 13 napos tömege, 
fiókák 13 napos tarsushossza, a fiókaként gyűrűzött madarak következő években történt vissza
fogásának a valószínűsége (2. táblázat).

2. táblázat. Az örvös légykapó különböző fészekalj-nagyságaihoz tartozó költésparaméterek. 
A költési sikeresség kirepült fiókák arányát jelenti a lerakott tojásokhoz képest az összes 
első és utóköltést figyelembe véve. A tömeg és tarsis mérések a fiókák 13 napos korában 
történtek. Egy adott fészekalj-méretnél a három év alatt visszafogott fiókák számát elosz
tottuk a négy év alatt összesen meggyűrűzött fiókák számával. Ezt az értéket százalékosan 
kifejezve az adott fészekalj-méretre jellemző visszafogásnak tekintettük

Table 2. Distribution o f breeding parameters as a function o f  clutch size in Collared Flycatcher

Fészekalj nagyság 
Gutch size

4 5 6 7

Fészkek száma 
No of nests

30 88 175 156

Kirepült fiókák száma 
No of nestlings left the nest

3.6 4.1 5.1 6.0

Költéssiker
(%)
Breeding success

66 68 65 58

Fiókák tömege 
(g)
Nestling body mass

15.3 15.0 14.4 13.8

Fiókák tarsus hossza 
(mm) _ 17.7 17.6 17.3
Tarsus length of nestlings 
(mm)
Visszafogás (%) - 1.5 3.8 1.8
Recapture (%)

A kirepült fiókák száma növekedett a fészekalj-nagysággal, de ha lerakott tojásokhoz vi
szonyított kirepült fióka-számot (TKS) nézzük, akkor a kisebb fészekaljaknál jobb a kirepülési 
arány, mint nagyoknál. A kisebb fészekaljakban nagyobb fiókákat (tömeg és tarsus alapján egy
aránt) neveltek a szülő madarak, mivel az egy fiókára eső szülői ráfordítás nagyobb, mint a sok 
fiókát tartalmazó fészkeknél. A tömeg, a tarsus és a teljes költési sikeresség alapján a kisebb fé
szekaljak bizonyulnak sikeresnek, azonban ezeknél a fészkeknél a kirepült fiókák száma ala
csony. A nagy fészekaljakból kirepült fiókák száma pedig magasabb ugyan, de testtömegük és 
tarsushosszuk viszont kisebb. A költés sikerességét jellemző tulajdonságok közül valószínűleg a 
következő években visszafogott és a költésben résztvevő egyedek aránya tükrözi leginkább egy 
adott fészekalj-méretet produkáló légykapó-párok evolúciós rátermettségét. A visszafogások pe
dig azt mutatták, hogy a vizsgált élőhelyeken a 6 tojásból álló fészekaljak a legsikeresebbek. Eze-
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két a 7., ill. az 5 tojásosak követik. Ez a mintázat tükröződhet a különböző fészekalj-méretek 
természetben tapasztalt eloszlásában. A 499 fészek 39 %-a 6 tojásos, 34,7 %-a 7 tojásos és 19,6 
%-a pedig 5 tojásos volt.

összefoglalás

1. A Pilis-hegység gyertyános tölgyeseiben egy négy éves periódus során 527 örvös légyka
pó (Ficedula albicolüs) fészekaljat vizsgáltam.

2. A költési időszak előrehaladtával a fészekalj-nagyság csökkent.
3. A költő légykapó-párok denzitása nem befolyásolta a fészekalj nagyságot, viszont a köl

tés sikerességével negatív korrelációt mutatott.
4. A csapadék megnnyisége és a költési sikeresség között negatív korreláció volt.
5. A vizsgált élőhelyeken a leggyakoribb négy fészekalj méret (4., 5., 6., 7 tojás) közül a 

6 tojásos fészkek bizonyultak a populáció túlélése szempontjából a legsikeresebbeknek.

Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom a Pilisi Parkerdőgazdaságnak és SZENTENDREY GÉZÁNAK, hogy 
a terepvizsgálatok feltételeit biztosították, valamint TÖRÖK JÁNOSNAK, hogy az adatok gyűj
tésében és feldolgozásában segítségemre volt. Továbbá szeretném megköszönni LUDVIG ÉVÁ
NAK, hogy a számítógépes értékeléseknél közreműködött.
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A CIGÁNY-CSALÁNCSÚCS (SAXICOLA TORQUATA) FESZKELESÖKOLÓGIAI
VIZSGÁLATA

Breeding ecology of Stonechat (Saxicola torquata)

MOLNÁR ZOLTÁN

Abstract

The Stonechat’s breeding biology was studied in Tamási between 1984 and 1985. Three 
types of nests were distinguished on the basis of egg number, nestling number and breeding 
success. The main nesting sites were sides of dams and ditches. Breeding success is the highest in 
these habitats, it is about 73 %. The main mortality factors of brood are weather and predators. 
After returning to the breeding ground, females build nests and lay 5 or 6 eggs one egg per day. 
Incubation lasts for 13 days and nestlings stay in the nest for a period of the same length. On the 
basis of recaptures the site and pair fidelity of adults is high, since 30 % of the individuals marked 
in the previous year returned to the breeding area.

Bevezetés

A cigány-csaláncsúcs (Saxicola turquata) hazánkban általánosan elterjedt költőfaj. Ennek 
ellenére fészkelésökológiai vizsgálatával kapcsolatos adatok csak angol nyelvű szakirodalomban 
találhatók. Nagy-Britanniában PHILLIPS (1970), FULLER (1977) és JOHNSON (1971) végzett 
ilyen jellegű vizsgálatokat. Ott a cigány-csaláncsúcs részleges, míg nálunk az egész populáció vo
nuló.

Vizsgálati terület és módszerek

A vizsgálataimat 1984-85-ben végeztem Tamási város határában, a Koppány folyóvölgyé
ben, kb. 10 km-es hosszúságú szakaszon. A területen (kb. 800 ha) rendszeresen 60-70 pár költött 
évente. Vizsgálati idő: március elejétől október végéig.

Először a revírek behatárolása történt meg a hímek viselkedése alapján, majd ezt követte a 
fészkek felderítése. Fészekrakás és kotlás idején a tojó vezetett el a fészekhez. A fiókák kikelése 
után mindkét szülő etetett, meghatározott útvonalon mozogva. Ezt az utat a környezetükből ki
emelkedő 5-6 pont (kóró csúcsa) jelentette. Az utolsó 1-3 méterre volt a fészektől, és annak be
járata onnan már mindig látszott. A fiókákat kirepülés előtt 1-3 nappal jelöltem számozott gyű
rűkkel. Az etetési időszakban az öreg madarak egy részét is megfogtam. Ezeket egyedenként szá
mozott és színes gyűrűkkel tartottam nyilván. A szülők a befogást követően 15-30 percen belül 
zavartalanul etettek tovább. A két év során 82 öreg (ebből 34 párban) és 297 fiókát gyűrűztem.

A fészkeket, illetve a családokat a helyük pontos leírása mellett térképen is rögzítettem. A 
költés során előfordult jelentősebb eseményeket (pl. fészekpusztulás okai, tojásrakás) folyama
tosan feljegyeztem, a fészkekről vázlatrajzot készítettem.
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Eredmények

Három fészektípust különböztettem meg (1. ábra). 

1. ábra. A cigány-csaláncsúcs fészektípusai

Fig. 1. Nest-types o f  Stonechat

a/ A Koppány és a beleömlő csatornák, patakok mederek partján, domboldalakon és a vasúti 
töltés oldalában levő fészkek tartoznak ide — 44 db. 

b/ Sík terepen, általában a Koppányt övező réteken a szárazabb régiókban, fűcsomókban, zsom- 
békokban — 33 db.

cl Partoldalban, földüregekben levő fészkek — 9 db.
A fészkek bejáratának égtáj szerinti eloszlása a következő volt (1. táblázat).

1. táblázat. A fészkek bejáratának égtájak szerinti eloszlása fészektipusonként 

Table 1. Direction o f  nest entrances in the four types o f  nests

Típusok 
Type of nest

Égtáj
Direction

N £ 13,6% 9,1 %

NE ÉK 18,2% 12,1 %
E K 11,4% 27,2 % 11,1 %
SE DK 15,8% 18,2%
S D 11,4 % 9,1 % 55,6 %
SW DNy 11,4% 3,1.% 11,1 %
W Ny 9,1 % 9,1 % 11,1 %
NW ENy 9,1 % 12,1 % 11,1 %

100 % 100% 100%

174



Az „a” típusnál a bejárat irányát a csatornapart kitettsége szabta meg. A ,,b” típusnál éle
sen elkülönültek az irányok. A déli, dél-nyugati irány alacsony aránya a délutáni erősebb besugár
zással, az északi, észak-nyugati irányok pedig az ebből az irányból fújó, erős, hideg szelekkel ma
gyarázhatók. A ,,c” típusnál ugyancsak az üregek bejáratának iránya volt a meghatározó, de 
előnyben részesítették a Dél felé nyílókat.
A három fészektípust a tojásszám, fiókaszám és költési sikeresség alapján hasonlítottam össze (2. 
táblázat).

2. táblázat. A három fészektípus tojásszám, fiókaszám és költési sikeresség adatai 

Table 2. No o f eggs, nestlings and breeding success in the three types o f  nests

Fészektípus 
Type of nest

a b c

Fészekszám 
No. of nest

n, = 44 n2 = 33 n3 = 9

Tojásátlag
Mean number of eggs

xj = 5.4 x2 = 5.4

rnTillX

Szórás
Variance

,= 0 .5 2=1.1 3 = 2.2

Fiókaátlag
Mean number of nestlings

y, =3.9 y2 = 3.7 y3 = 2.2

Szórás
Variance

1=2.1 2 = 2.2 3 = 2.5

Költési sikeresség 
Hatching rates

73% 69% 51 %

A ,,t” próbával elvégzett számítások alapján (3. táblázat) mind tojásrakás, mind a kire
pült fiókák száma szerint szignifikáns különbség az „a>> és „b” típus között nem mutatható ki. 
Viszont ez a két típus jelentősen eltér a „c” típustól.

A fészekaljak pusztulásának okai

1. 6 esetben kutya, macska vagy egyéb kisemlős, -  ezek szétkaparják még a fészket is.
2. 6 esetben sikló, ekkor a tojások vagy fiókák nyomtalanul tűntek el, a fészek sértetlen maradt. 

Egyszer megfigyeltem egy kockás ciklót (Natrix tessellata) a tojások elrablása közben. A hím 
eredménytelenül támadta, csipkedte.

3. 3 ízben éticsiga mászott a fészekbe, a tojásokra, a pihés fiókákra.
4. 3 alkalommal tapasztaltam, hogy a fiókák összecsipkedve ki voltak dobálva a fészek elé. Való

színű, hogy idegen hím volt a tettes.
5. 2 ízben felhőszakadások alkalmával ázott be a fészek.
6. Egy esetben birkák taposták szét a fészket.
7. Egy alkalommal fácánkakas éjszakázott a fészket rejtő zsombékon, azonosítható nyomokat 

hagyva maga után.
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3. táblázat. A „ t” értékek és szigniíikancia szintek 

Table 3. Values o f  t-test and the levels o f  significacy

Fészek
típusok

„ t” értékek Szabadsági
fok

Type of Calculated Degrees
nest t values

Tojás- Fióka
szám szám 
No.of No.of 
eggs nestlings

of
freedom

a and b 0.157 0.454 75

a and c 2.808 2.072 51

b and c 2.493 1.673 40

A szabadsági fokok szerinti „t” értékek a 
valószínűségi szintekhez

t values at

10% 5% 1 % 0.1 %

significacy levels

1.666 2.000 2.650 3.430

1.678 2.010 2.685 3.515

1.684 2.021 2.704 3.551

Fészekaljpusztuláskor 6 esetben sikerült azonosítani a pótköltést. 2-3 napon belül új fészek 
építéséhez kezdett a tojó, függetlenül attól, hogy a fészekalj milyen stádiumban pusztult el. Az 
új fészek az előzőnek 30-300 m-es környezetében épült. Találkoztam olyan párral is, amely há
romszorrakott tojásokat, mégsem röpített egyetlen fiókát sem

Három párnál sikerült rögzíteni az első és második sikeres költés időbeli sorrendjét (4. táb
lázat).

4. táblázat. Az első és második sikeres költés időbeli sorrendje három pár adatai alapján

Table 4. Temporal sequence o f  the first and second successfull breedings on the basis o f  three 
pairs data

Költési
esemény

Tojás
rakás

kezdete

Kotlás
kezdete

Kelés Kirepülés

Phases of 
hatching

Years
Evek

Beginning
of

egg-laying

Beginning
of

brooding

Hatching Taking
flight

1. 1984 04. 16. 04. 22. 05.05. 05. 18.
1. költés 2. 1985 Ot. 06. 04. 12. 04. 25. 05. 08.
1. Hatching 3. 1985 04. 06. 04. 12. 04. 25. 05. 07.

1. 1984 06.01. 06. 07. 06. 20. 07. 03.
2. költés 2. 1985 05. 21. 05. 27. 06. 09. 06. 22.
2. Hatching 3. 1985 05. 24. 05. 30. 06. 12. 06. 25.

A költés szakaszai és a szülők viselkedése

A cigány-csaláncsúcs általában március közepén érkezik a fészkelési területére. Legkoráb
ban 1986. március 7-én találkoztam velük, ekkor még 30 cm-es hó borította a tájat. Megfigyelé
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sem szerint a hím és a tojó egyszerre jött. Ebben az időszakban a hím feltűnően viselkedett, so
kat mozgott, melegebb napokon a kiemelkedő pontokon énekelt. Ekkor a tojó alig észrevehetően 
a hím közelében, magasabb gaz között, bokrok alatt táplálkozott, tollászkodott.

A fészekrakás előtti kb. egy hetes időszakban a hím igen erősen,általában röptében énekelt. 
A fészek helyét a tojó választotta ki, és azt egyedül építette meg 3-5 nap alatt. Ekkor a hím min
denhova elkísérte. A fészket száraz fűszálakból, gyökérdarabkákból, mohából építette, szőrszálak
kal és pehelytollakkal bélelte. A tojó általában 6 tojást rakott, ritkábban ötöt, naponta egyet, éj
szaka vagy a kora reggeli órákban. A kotlás idején -  amely 13 napig tartott — csak a tojó kotlott, 
kb. 2 óránként járt ki táplálkozni. Intenzíven táplálkozott, 10-12 percig, majd rövid ideig tollász
kodott és visszaszállt fészkére. A hím eközben táplálkozott, hosszasan tollászkodott és távolabb, 
néha 500-600 méterre is elkalandozott a fészektől. Ha észrevette, hogy a párja lejött a tojásokról, 
rögtön mellette termett, és mindenhova elkísérte. Ha közeledtem feléjük, mindkét madár heve
sen tollászkodni kezdett, és nagyon közeire, 8-10 m-re szállt. Ha a tojó a fészken ült, a hím igye
kezett észrevétlenül eltűnni a közelből.

A fiókák kikelése után mindkét szülő azonos intenzitással etetett, kb. 4-10 percenként. A 
táplálékot általában 50100 méteres körzetből hordták. A fészket az utolsó 1015 méteren ugyan
azon az útvonalon közelítették meg. Ezt az utat a környezetéből kiemelkedő 5-6 pont határozta 
meg. Ahogy a fiókák növekedtek, közeledtünkre a szülők egyre erőteljesebben riasztottak.

A fiókák 12-14 napig tartózkodtak a fészekben. Kiröpülés után a fiókákat még 7-10 napig 
etették, majd szétszéledtek. Kiröpítéstől számítva a szülők 14-20 napon belül hozzáláttak a má
sodik költéshez, melynek kezdete általában május közepére, végére esett.

A cigány-csaláncsúcs egy költési időszakban terület- és pártartó. Csak akkor hagyta el revír- 
jét, ha valamilyen zavaró beavatkozás történt, pl. koratavasszal leégették a száraz növényzetet, 
később lekaszálták a füvet, víz és iszap öntötte el stb. Általában szeptember végéig maradtak az 
öreg madarak a területen, de még 1985. október 20án is fogtam vissza itt gyűrűzött aduit hímet 
és immatur tojót.

A madarak terület tartása

1984-ben 31 aduit madarat gyűrűztem, ebből 13 párt. 1985 tavaszán visszajött 10 példány, 
6 hím és 4 tojó (ezek közül két tavalyi pár). Az egyik pár párban is maradt, és tavalyi fészküktől 
kb. 250 m-re volt az idei első költés, a második pedig kb. 60 m-re. Mindkét költés sikeres volt. A 
második pár nem maradt együtt, viszont szomszédos revirben költöttek, a hím a tavalyi fészektől 
30 m-re, a tojó a másik irányban 80 m-re. A többi visszatért aduit madárnak az előző évi fészek
től 5-20 m-re volt a fészke. Visszajött még két tojó, melyeket pullusként gyűrűztem 1984-ben. 
Érdekes, hogy testvérek voltak, és az egyik a kirepülés helyétől 1,5 km-re, a másik 3,5 km-re köl
tött.

Az adatok arra engednek következtetni, hogy az öreg madarak területtartók az évek folya
mán. Erre majd a következő évek gyűrűzés-visszafogás adatai adják meg a pontos választ.

Megvitatás

Nagy-Britanniában PHILLIPS (1970), FULLER (1977) és JOHNSON (1971) végzett ha
sonló jellegű vizsgálatokat. Ezen a területen a cigány-csaláncsúcs részleges vonuló.

JOHNSON szerint a territórium nagysága 1,2-7 hektár. A tojók hosszabb életűek, a párok 
nem azonos korúak. Az állandó madarak már szeptemberben territóriumot foglalnak, februárban 
már énekelnek a hímek. Márciusban fellazulnak az addigi párkötések, nagyobbrészt átrendeződ
nek a párok, néha a territóriumok is. Néhány vonuló kiszorítja a téli tulajdonost. Tapasztalataim 
szerint a vonuló madaraknál a fészkelési területre a hím és a tojó már egyszerre érkezik, így való
színű, hogy a telelő területen február végén, március elején alakulnak ki a párok.
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PHILLIPS úgy találta, hogy három költése az áttelelő, és ezért a legkorábban fészkelőknek 
volt. A tojásrakás kezdete ekkor április elejére, május közepére és június végére esett. A költési si
keresség általában 60 %, az öreg tojók sikeresebbek, mint a fiatalok (9,6 fióka, illetve 5,3 fióka az 
évenkénti 2-3 költés során).

A PHILLIPS által említett első két költés időpontja egybeesik a hazai fészkelőkével, de há
rom sikeres költést még soha nem tapasztaltam. A brit és a hazai populáció költési sikeressége 
nagyjából azonos.

FULLER vizsgálta a cigány-csaláncsúcs (Saxicola torguata) és a rozsdás csaláncsúcs (Saxi- 
cola rubelra) területi elhelyezkedését. Az európai cigány-csaláncsúcsok a mediterrániumban telel
nek.

összefoglalás

A cigány-csaláncsúcs (Saxicola torquata) legnagyobb számban csatornák partján, vasúti töl
tések oldalában rakta fészkét. A költési sikeresség is itt a legnagyobb (73 %). A fészekaljakat leg
gyakrabban kóbor kutya, macska, sikló pusztította el, de a több napig tartó csendes esők és erős 
zivatarok is nagy veszélyt jelentenek számukra.

A madarak általában március közepén érkeznek a területre. A tojó április elején egyedül 
építi meg fészkét 4-6 nap alatt, és ezután 5-6 tojást rak (naponta egyet). A fiókák egyszerre, 13 
napi kotlás után keltek ki, és kb. ennyi ideig maradtak a fészekben.

A gyűrűzés-visszafogás adatai alapján az öreg madarak egy évi költési idényben terület- és 
pártartóak. A következő évben pedig 30 % jött vissza közülük a területre.
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A KIS LÉGYKAPÓ (FICEDULA PARVA) FÉSZKELÉSI, TÁPLÁLKOZÁSI 
ÉS VISELKEDÉSI SZOKÁSAI

Breeding and foraging behaviour of Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva)

OTT JÓZSEF

Abstract

A tentative description is given on the distribution and typical habitats of Red-breasted 
Flycatcher in Hungary. Breeding and foraging behaviour, food composition and the factors inf
luencing these properties are discussed, too. It is suggested to protect old Fagus forests, the main 
breeding sites of this species.

Bevezetés

A dolgozat célja, hogy a kis légykapó (Ficedula parva) hazai előfordulásait áttekintse, to
vábbá a faj élőhelyigényének, költésbiológiájának és viselkedésének ismeretéhez újabb adatok
kal hozzájáruljon. A dolgozat kitér a faj védelmével kapcsolatos legfontosabb kérdésekre is.

A kis légykapó hazai előfordulása

A magyar faunában mint fészkelőt PETÉNYI fedezte fel 1837-ben. Az első bizonyított 
költést Eperjesnél, a Zár völgyében találta meg. Később már több területről is jelzik a faj jelenlé
tét, ill. fészkelését, így Sopron környékéről, Erdélyből, az Északi-Kárpátokból, a Keszthelyi-hegy
ségből és Horvát-Szalvóniából (CHERNÉL 1899). HERMÁN (1903) e faj költését a Bükk hegység
ből, a Szinva patak völgyéből írja le. SCHENK (1917) a Pilisből és a Budai-hegységből jelzi fészke
lését. FARKAS (1954) szintén fészkelve találja a Pilisben. SZIJJ (1955) szerint a Sátor-hegység 
bükköseiben „közönséges”. KEVE (1955) a Keszthelyi-hegységben, PÁTKAI (1959) pedig a Vér
tesben találkozik a fajjal. KEVE (1960) gyakorlatilag az egész Magyar-Középhegységből, valamint 
a Kőszegi- és a Soproni-hegységből jelzi a faj fészkelését, ill. állandó jelenlétét költési időben. 
TAPFER (1966) a Bakonyból csak Farkas T. adatát említi, viszont a Pilisben több helyen is ész
leli (TAPFER 1973). MOSKÁT (1976) a Medves hegységből említi. Napjainkban BARTA Z. és 
SZÍTTÁ T., valamint HARANGI I. a Bükk hegységből jelzi több ízben is költését, helyenként 
több párról is beszámolnak egyazon helyről. Máshol egyáltalán nem találják. A Zempléni-hegy
ségben, Kőkapu tágabb környékén MOSKÁT 1985-ben 11 párt észlelt, valamennyit öreg bükkös
ben (szóbeli közlések).

Újabb adatok a kis légykapó hazai elterjedéséhez

Madármegfigyelői tevékenységem során először 1971-ben találkoztam e fajjal, a Pilis-hegy
ségben. A Dunabogdány közelében fekvő Kalicsa-völgy felső folyásában, az Édeslyuk kunyhó kö
zelében költött. A Pilis-hegységben még kilenc helyen sikerült megfigyelnem, de fészkét csak egy 
esetben találtam meg. Ezenkívül a Bükkben, a Gerecsében, Vas és Zala megye határvidékén 
(Hegyhátsálon), valamint a Zempléni-hegységben és a Börzsönyben találkoztam kis légykapóval.

A kis légykapó költőhelyének általános leírása és jellemzése

Középhegységeinkben elsősorban idős bükkösökben, esetleg gyertyános-bükkösökben ta
lálható meg. MOSKÁT CS. 1984-ben a Bükk-fennsíkon 5 párt észlelt: 1-et bükkösben, 1-et bük- 
kös-lucos vegyeserdőben, 3-at pedig bükk és gyertyán elegyes hárs-kőris sziklaerdőben (szóbeli
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közlés). A legkülönösebb költőhelyen FESTETICS (1957) találta: a saséri gém telepen nyárfában 
fészkelt. Nyugat-magyarországi vegyes állományú erdeinkben is megtalálható, mint költőfaj. Itt 
is elsősorban azokat a helyeket részesíti előnyben, amelyek szurdokszerű vízmosások mentén he
lyezkednek el, vagy valamilyen állandó vizű forrás környékén vannak. Tapasztalataim alapján az 
állandó vízfolyás jelenléte főleg mint táplálkozóhely játszik fontos szerepet. Ezt HERMAN 
(1903) megfigyelése is alátámasztja. Az ilyen alkalmas fészkelőhelyen akár két-három, eseten
ként ennél több pár is előfordulhat a területen.

Fészkelési és táplálkozási megfigyelések 

Fészkelés

A Nyugati-Börzsöny egyik kis völgyében, idős bükkösben a kis légykapót jellegzetes riasz
tásáról ismertem fel. A rendkívül szépen kiszínezett mellű hím egy juharfa alsó ágain izgatottan 
ugrált. Kissé közelebb érve a tojót is észrevettem, amint egy magas csalánosból előbukkanva hívo
gató hangot adott. A hím és a tojó egymásnak válaszolgattak. Lassú közeledésemre az addig mo
notonnak tűnő hangadásuk egyre hevesebb riasztásba ment át. Ez a változás nemcsak a hangban, 
hanem a külső viselkedésben is észlelhető volt. Elsősorban a tojó viselkedése vált ingerültté. Fel- 
-alá ugrált a juharfán, s közben erős „csekk-csekk-csekk” hangot hallatott, mely „csrrrrrr”  hang
gal fejeződött be. A hangadás után a madár előre bókolt, ökörszem módjára ugrott egyet, s szár
nyát félig leeresztve rezegtette. Farkát háta fölé csapta és azt hirtelen, legyező-szerűen szétnyi
totta. Ekkor minden alkalommal tükörszerűen megvillant a széttárt farkon a fajra jellemző fehér 
szín. Gyakran megfigyelhető volt, hogy prédára lesve a magas csalán tetején ült és farkát gébics 
módjára tekergette.

A hím és a tojó viselkedése hasonló volt. Amikor eltávolodtam a helytől, akkor ismét az 
előző mérsékeltebb hangadásra váltottak át. Távolabbról jól megfigyelhető volt, amint a madarak 
táplálék után kutattak. Heves riasztásuk révén jól elkülöníthető revírhatárt tudtam meghatározni 
(1. ábra). A heves riasztású belső zónán kívül még egy külső revírhatárt is el tudtam különíteni,

1. ábra. Egy börzsönyi kis légykapó (Ficedula parva) pár revírje. (Jelmagyarázat: 1, 2 = játékfé
szek, 3 = lakott fészek, folytonos vonal = a revír külső határa, szaggatott vonal * a heves 
riasztású zóna határa)

Fig. 1. Territory o f  a Red-breasted Flycatcher pair at Börzsöny Mts. 1, 2 -  playing nest, 3 - 
inhabited nest, continuous line = outer border o f  the territory, broken line -  inner part o f  
the territory
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ameddig a madarak követtek, és hangjukkal jelezték ottlétemet. Az általam vizsgált pár a revír- 
ben három fészket épített. Az elsőnek megtalált fészek 7 m magasságban volt egy bükkfán, egy 
letört oldalág korhadt üregében. A gondosan megépített fészekben tojást nem találtam. A mada
rak a fejem feletti ágakon ugráltak és hevesen riasztottak. Azt gondolván, hogy a tojó még csak 
ezután fog letojni, öt nap múlva néztem meg ismét a fészket, de a fészek még mindig üres volt. 
Ugyanakkor a hímet és a tojót többször láttam táplálékkal a csőrében. Újra keresgélni kezdtem, 
miközben folyamatosan kísértek a riasztó madarak. Mintegy harminc m-re az előző fészektől 
megtaláltam a második fészket is. Ez is kitört ágcsonk korhadásában volt, de egy golyvás kinö
vés védelmében. Ebben a fészekben sem találtam tojást vagy fiókát, pedig a fészek — akárcsak az 
előző — rendkívül gondosan volt megépítve. Apró finom gyökerekből, mohából és pehelytollból 
állt. Mindkét fészek szépen kiült csészéje is a használatra vallott. Távolabbról, hosszas megfigye
lés után végül is a hím vezetett a tényleges fészek nyomára. Rövid keresés után sikerült megta
lálni egy bükkfa fagylécrepedésében a fészket. A fészek hat m magasságban volt négy tokosodó 
fiókával. Érdekes módon ennél a fiókás fészeknél volt a leggyengébb a riasztás. Ez a 3. fészek 
kívül esett az általam behatárolt heves riasztási zónán (1. ábra).

A fiókás fészek ellenőrzésekor csak' távolról hallatták egyszerűbb és monotonabb „szip- 
-szip” hangjukat. Feltehetően ez is a védelmi stratégiájukhoz tartozott, éppúgy mint az, hogy 
csak akkor tudtam a madarak etetését megfigyelni a fészeknél, amikor nagyobb távolságra hú
zódtam onnan.

Táplálkozás és táplálék

A táplálékszerzés szintjei. Azt hihetnénk, hogy ez a faj azért kerül ritkán a szemünk elé, 
mivel élete nagy részét a fák felső koronaszintjében tölti. Ott énekel és táplálékát is onnan szer
zi. Ez a megállapítás igaz lehet a nudum bükkösökre, ahol nincs aljnövényzet és cseijeszint, épp
úgy mint a másod-lombkoronaszint. Az általam vizsgált területen azonban több szintet is el lehe
tett különíteni, melyek a kis légykapó táplálékszerző helyei voltak:
— a bükkfák koronaszintje;
— a másod-koronaszintben gyertyán és mezei juhar;
— foltszerűen elhelyezkedő csalánosok a gyepszintben;
— a talajszint csurgó erekkel átjárt részei.
A táplálékszerzési megfigyelések megoszlását a 2. ábra mutatja.

2. ábra. Egy börzsönyi kis légykapó (Ficedula parva) pár táplálékszerző helyeinek százalékos 
megoszlása bükkös erdőben. (Jelmagyarázat: A = lombkoronaszint, B= másod-korona- 
szint, C = a másod-koronaszint és a gyepszint közötti átmeneti zóna, D = gyepszint, he
lyenként 2 m magasra is felnyúló csalános, E = talajszint, főleg annak vízerekkel átjárt 
részei)

%

Fig. 2. Per cent distribution o f  foraging sites o f  a Red-breasted Flycarcher pair at Börzsöny Mts.
A - tree stratum. B - second tree stratum, C - transitional layer between second tree stratum 

and grass layer. D - grass layer, E  - soil
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A bükkfák lombkoronájában mintegy 20 %-ban táplálkoztak, a másod-koronaszintből kb. 25 %- 
ban. A rendkívül magas csalánosból az adatok kb. 40 %-a származott. Ez utóbbi keresőhely fon
tosságát az növelte meg, hogy a madarak a közelben költő szürke küllő (Picus canus) által láto
gatott kidőlt bükkfában lévő hangyavárból könnyen szerezhettek hangyatojásokat. A talajszint 
vízerekkel átjárt csurgó részeiről a táplálékhordás 10-15 %■& származott.

A kis légykapó megtelepedésére alkalmas területek védelmének kérdései

A legfontosabb teendő, hogy az olyan öreg bükkösök, bükkfoltok, melyek állandó forrá
sok, ill. vízmosások környékén helyezkednek el, mindennemű gazdasági tevékenységtől védelmet 
élvezzenek. Az ilyen területek megóvása erdőgazdasági szempontokat sem nagyon sértene, mivel 
az ilyen szurdokszerű erdők kitermelése többnyire nem gazdaságos. Ezért csak rajtunk múlik, 
hogy ilyen területeket védetté nyilvánítsunk.

Az ilyen öreg erdőfoltok védelmét gyakran más védett madárfajok is indokolttá teszik. 
Például az általam vizsgált területen az alábbi védett fajok is megtalálhatók voltak: egerészölyv 
(Buteo buteo), parlagi sas (Aquila heliaca), kék galamb (Columba oenas\ macskabagoly (Strix 
aluco), szürke küllő (Picus canus\ fekete harkály (Dryocopus martius), barátcinege (Parus pa
lustrisX csuszka (Sitta europaea), ökörszem (Troglodytes troglody tes), vörösbegy (Erithacus ru- 
becula), barátkaposzáta (Sylvia atricapilla), csilpcsalp-füzike (Phylloscopus collybita), sisegő fü
zike (Phylloscopus sibilatrix), kormos légykapó (Ficedula hypoleuca), örvös légykapó (Ficedula 
albicollis), erdei pityer (Anthus triviális), barázdabillegető (Motacilla alba\ erdei pinty (Fringilla 
coelebs).
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ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖLTÉSFENOLÓGIAI VIZSGALATOK A PILIS-HEGYSÉG 
ÉS KÖRNYÉKE ODUTELEPEIN

Comparative breeding phenological studies on nest-box colonies in Pilis Mts.

TOTH LÁSZLÓ -  SZENTENDREY GÉZA

Abstract

Breeding phenology of three hole-nesting Passerines (Great Tit, Blue Tit, Collared Flycat
cher) was studied in different habitats of Pilis mountains during almost 20 years.

The optimal habitat for the three species were the oak forests. There was strong positive 
correlation between the nest box density and the Collared Flycatcher breeding density. This 
correlation was slight for tits and their breeding density did not exceed 3 pair/ha. The resident tit 
species lay the first eggs earlier at plots situated lower altitudes than higher altitudes. This diffe
rence in the egg laying date is smaller at the migrant Collared Flycatchers.

Bevezetés

A Pilis-hegység madártani kutatásának történetében jelentős állomás volt a Pilisi Parkerdő- 
gazdaság által az 1960-as évek elején megindított nagyszabású madárvédelmi program. A kiterjedt 
ragadozómadár védelem mellett a másik fontos célkitűzés az odúköltő madárfajok megtelepítése 
volt. Az eltelt 20 év során mintegy 5000 hektáron közel 10 ezer mesterséges fészekodút telepítet
tek azzal a céllal, hogy folyamatosan nyomon kövessék a Pilis-hegység különböző erdőtársulá
saiban a madárfauna változásait. E szerteágazó munka egyes vonatkozásairól már részletes feldol
gozások is születtek (SASVARI 1978; SZEKRÉNYI és SZENTENDREY 1983; TÓTH in Press; 
TÖRÖK és CSÖRGŐ in press; TÖRÖK és TÖTH 1986a„ 1986b., 1986c.).

Módszer

A jelen feldolgozásban 7 élőhely-típusba sorolható 22 odútelep több mint kétezer odújá
nak átlagosan 3 évre vonatkozó adatai szerepelnek (1. táblázat). A telepek egyik részét 3-4 alka
lommal, a másik részét pedig hetente legalább egyszer ellenőriztük a költési periódus alatt.
Ennek következtében az utóbbi telepeken több költésfenológiai paramétert rögzítettünk (a költő 
populáció mennyiségi és minőségi összetétele, az első tojások lerakásának ideje, a lerakott tojások 
száma, költési sikeresség )Az odúk többsége B típusú deszkaodú volt, de jelentős mennyiségben te
lepítettük a Pilisi Parkerdőgazdaság speciális GAB odúját is.

Eredmények és diszkusszió

A 12 megtelepedett odúköltő madárfaj közül az örvös légykapó (Ficedula albicollis), a 
széncinege (Parus major) és a kék cinege (Parus caeruleus) egyedszáma volt a legmagasabb. Bizo
nyos élőhelyeken más fajok domináltak, így pl. egy elegyes állományú erdőtípusban a seregélyek
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1. táblázat. Az odútelepek élőhely szerinti megoszlása 

Table 1. Habitat distribution o f  nest box colonies

Élőhely Telepek
száma

ÖSSZ-
odúszám

Habitat No of colonies No of 
boxes

Cseres tölgyes 
Oak forest

7 790

Gyertyános
tölgyes
Hombeam-oak
forest

3 197

Bükkös 
Beech forest

2 246

Vegyes lomberdő 
(tölgy, bükk, 
hárs)
Mixed forest

6 614

Fenyves 
Pine forest

1 60

Akácos 
Robinia forest

1 30

Park
Park

2 6 6

összesen
Total

2 2 2003

összes
vizsgálati

év
Year

Költő párok 
száma

No of breeding 
pairs

Az elfoglalt 
odúk aránya

(%)
Ratio of 

occupied boxes

18 1497 63

7 217 55

7 392 42

19 984 49

2 30 26

1 23 77

2 30 45

56 3173

(Sturmis vulgaris) telepedtek meg a legnagyobb számban (4 évben átlagosan 51 %-át adták a költő 
populációnak). Egy szintén elegyes növényzetű park jellegű élőhelyen a fenti két cinegefaj mellett 
a barátcinege (Parus palustris)i, és a kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus) is számottevő 
volt, egy vizsgált akácosban pedig szinte kizárólag csak mezei verebek (Passer montanus) költöt
tek. A fenti hét faj mellett a telepeken költött még a csuszka (Sitta europaea), a nyaktekercs 
(Jynx torquilla), a kormos légykapó (Ficedula hypoleuca), a vörösbegy (Erithacus rubecula)és a 
fenyvescinege (Parus ater).

A telepítések során használt odútípus a két cinegefaj és az örvös légykapó megtelepedésé
nek kedvezett. Részben ezzel magyarázható e három faj dominanciája. Ugyanakkor ennek tulaj
donítható a seregélyek alacsony egyedszáma is, mivel ezek a madarak a nagyobb nyílású odúkban 
képesek csak költeni. A fenti seregélyes telepen a harkályok a legtöbb odú nyílását kitágították, 
lehetővé téve a seregélyek nagyarányú megtelepedését. Kísérletesen kimutatták, hogy nagy nyílá
sú odúk esetében a seregélyek kiszorítják a széncinegéket a költőhelyekről és ezért dominálóvá 
válhatnak (BALÉN et al. 1982).
A hazai lomberdei odúköltő madárközösségek legjellegzetesebb faja az örvös légykapó (2. táblá
zat) A mesterséges odútelepeken, ahol általában bőségesen talál fészkelési lehetőséget, igen nagy 
számban költ. A hímek csak az odúk közvetlen környékét védik a szomszédos hímektől. A meg- 
telepedési százalékok mellett az átlagos fészekaljnagyságok is alátámasztják azt, hogy e faj ked
vezőbb költési feltételeket talál a lomberdőkben, mint pl. a tűlevelű erdőkben.
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2. táblázat. A három domináns faj megtelepedési aránya és átlagos tojásszáma a vizsgált élőhely tí
pusokban
( *  az adott faj költő párjainak száma osztva a három faj összes költő párjainak számával) 

Table 2. Relative frequency o f  colonizing pairs and clutch size in three most common bird species

Madárfaj Élőhely

Cseres
tölgyes

Oak
forest

Gyertyános 
tölgyes 

Hombeam- 
oak forest

Örvös légykapó 
(Ficedula albicollis) 
Relatív megtele
pedési arány * 

Átl.tojásszám 
Collared Flycatcher

56
5,8

68
6,1

Széncinege 
(Parus major) 
Relatív megte
lepedési arány 

Átl.tojásszám 
Great T it

26
9,7

28
9,7

Kék cinege 
(Parus caeruleus) 
Relatív meg
telepedési arány 

Átl.tojásszám 
Blue Xit

17
11,2

14
12,1

Bükkös Vegyes
lomberdő

Fenyves Akácos Park

Beech Mixed Pine Robinia Park
forest forest forest forest

55 44 28
5,6 5,7 5,0

33 18 41 9 44
9,7 9,5 8,9 6,5 8,9

11 17 18 14
11,5 10,0 10,3 10,3

Az elsősorban szintén lomberdőkhöz alkalmazkodott széncinegék fékszekaljnagysága a fenyves
ben és a parkokban átlagosan 1 tojással alacsonyabb volt, mint a tölgyerdőkben (2. táblázat). A 
kék cinegék általában kisebb arányban telepedtek meg a széncinegékhez képest. Fészekaljuk a 
tölgyesekben és a bükkösökben volt a legnagyobb.

Költéskezdés

Az élőhelyek tengerszint feletti magasságának növekedésével a madarak költéskezdése ké
sőbbre tolódik (TÖRÖK és CSÖRGŐ in press). A legkorábban költő kék cinegéknél a legszembe
tűnőbb ez a hatás (1. ábra). E fajnál a legalacsonyabban és legmagasabban elhelyezkedő élőhelye
ken tapasztalat költéskezdés között 13 nap a különbség, a később költő széncinegéknél már csak 
10 nap, míg a május elején fészkelő légykapóknál csak 7 nap a magasság módosító hatása. A ma
gasabban fekvő élőhelyeken a hűvösebb mikroklíma következtében a vegetáció fejlődése később 
indul meg, ezért a táplálékkészlet biomasszájának maximuma is később jelentkezik. Mivel a cine
gék a fiókanevelést erre a táplálékgazdag periódusra időzítik, ezért a költéskezdésük is későbbre 
tolódik.

Odúdenzitás. költéssűrűség

Mindkét cinegefaj költéssűrűsége növekedett az elérhető fészkelőhelyek egységnyi területre 
eső számának növekedésével (2. ábra). Mivel ezek a fajok territórium-tartók, egy adott területen a
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1. ábra. A költéskezdés (április 1-hez viszonyítva) változása az élőhely tengerszint feletti magassá
gával (Török és Csörgő 1986, Török és Tóth nem publikált adatok)
O— örvös légykapó (Ficedula albicollis), o — széncinege (Parus major), •  — kék cinege (Pa- 

rus caeruelus)

Fig. 1. Changes in the beginning o f  breeding as a function o f  altitude o f  breeding site, 
D -  Collared Flycatcher, o — Great Tit, •  — Blue Tit

2. ábra. A költéssűrűség függése az odúdenzitástól
O— örvés légykapó, (Ficedula albicollis), o — széncinege (Parus major), •  — kék cinege 

(Parus caeruleus)

Fig. 2. Frequency o f  breeding as a function o f  density o f  nest boxes 
O—Collared Flycatcher, o — Great Tit, « — Blue Tit
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költő párok száma csak egy bizonyos határig nőhet. Egy széncinege pár territóriuma kb. egy 30 
m sugarú körrel fedhető le, így 1 ha-on legfeljebb 2-3 pár fészkelhet, ha más korlátozó tényezők 
nem csökkentik ezt az értéket. Lineáris regresszióval vizsgálva az odúszámmal való költésdenzitás 
emelkedést, a cinegéknél egy igen lapos egyenest kapunk (szénc.: y = 0.04x+0.53, p <0.05; kéke.: 
y = 0.03x ♦ 0.2, p <  0.01), amely alátámasztja a fenti tapasztalati tényt: azaz igen nagy mennyi
ségű odú kihelyezése esetén sem emelkedett a cinegék költésdenzitása 3 pár/ha fölé.
Az örvös légykapónál drasztikus populációnövekedést lehet elérni a fészkelőhelyek számának nö
velésével, ezért a 2. ábrán látható egyenes meredeksége jóval nagyobb mint a cinegéknél (y = 
= 0.38x + 0.49, p <0.001). Alacsony odúdenzitásnál a költő populáció nagysága kb. kétszerese a 
cinegékének. Ennek ellenére a legmagasabb odúdenzitásnál a költő párok száma az eredeti érték 
10-szeresére emelkedett, míg a cinegéknél csak mintegy 5-szörős emelkedést tapasztaltunk. 
TOMPA (1967) vizsgálatai szerint a kormos légykapó (amely északon elterjedt rokonfaja az örvös 
légykapónak) kb. 20 méter sugarú körben védelmezi a fészkelőhelyét a betolakodókkal szemben. 
Ez 5-6 pár/ha denzitásnak felel meg. Ugyanakkor más eredményei azt mutatják, hogy a költésden
zitás ennél nagyobb is lehet és elérheti a 20 pár/ha-t.

összefoglalás

1. A vizsgált élőhelyeken összesen 12 madárfaj telepedett meg, ezek közül a domináló fa
jok a következők voltak: örvös légykapó, széncinege, kék cinege.

2. A három domináns faj számára a legmegfelelőbb élőhelynek a tölgyesek bizonyultak.
3. A vizsgált erdőtásulásokban az állandó fajok (szén- és kék cinege) szaporodási ciklusá

nak megindulása a tengerszint feletti magassággal fokozatosan változott, azaz az alacsonyabban 
fekvő területeken a költéskezdés korábban indult meg, mint a magasabban fekvő területeken. 
A vonuló és később költő örvös légykapónál ez az eltolódás kisebb mértékű volt.

4. Az elérhető fészkelőhelyek számának emelkedésével a nem territoriális viselkedésű ör- 
vés légykapónál tapasztaltuk a legnagyobb arányú denzitásnövekedést.
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AZ ÉLŐHELY HATÁSA A FEKETE RIGÖ (TURDUS MERULA) KÖLTÉSÉRE 
ÉS TÁPLÁLKOZÁSÁRA

The effect of habitat properties on breeding and foraging of Blackbird 
(Turdus merula)

LUDVIG EVA

Abstract

The experiments were carried out in a mixed oak forest near Budapest and in an urban 
park in Budapest during the breeding seasons between 1980 and 1985. Different breeding para
meters (date of the first egg laying, clutch size, height of the nest, breeding success) were me
asured and food samples were collected from the nestlings.

Only the date of the first egg laying differed significantly in the two habitatsdhe breeding 
began earlier in the park because of the warmer climate and the presence of evergreen bushes.

However food composition differed significantly not only in the two habitats but also in 
the earlier and later parts of the breeding seasons. In the park earthworms were the dominant 
food type in May while in June the proportion of the different smaller arthropods increased in 
the diet. In the forest beetles formed file main food type besides earthworms in May while in 
June caterpillars dominated in the diet of the nestlings.

Differences between the habitats can be attributed to the different environmental factors 
(e.g. vegetation, structure of the soil, climatic factors etc.) which determine the stucture of the 
food supply. On the other hand changes of the diet during the breeding are due to the seasonal 
dinamics of the different food types (e.g. earthworms, caterpillars).

Bevezetés

Az elmúlt pár évtized folyamán Európa nagy részén a fekete rigó egyes populációi kife
jezetten városlakókká váltak (KROLL 1975). A bőséges táplálékkészlet és a ragadozók viszony
lagos hiánya kedvező feltételeket biztosított a fekete rigók számára ahhoz, hogy nagy számban 
költsön a városi parkokban és kertekben. Ezen urbanizációs folyamat mellett eredeti élőhelyü
kön sem csökkent egyedszámuk. Mivel eddig kevés tanulmány jelent meg a városi fekete rigók 
költés és táplálkozásökológiájáról (SNOW 1956, HAVLIN 1963, KROLL 1975), a jelen dolgo
zat célkitűzése az volt, hogy összehasonlítsam az erdei és városi populációkat a fenti két szem
pont alapján.

Módszerek

Vizsgálataimat egy budapesti parkban, a Vérmezőn és egy Nagykovácsi (Julianna major) 
melletti cseres-tölgyesben végeztem 1980 és 1985 közötti költési időszakokban. A különböző 
költésfenológiai paramétereket (első tojás lerakás, fészekaljméret, fészkelési magasság, költési si
keresség (kirepült fiókák száma (lerakott tojások száma)) 3-4 naponkénti ellenőrzések adatai
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alapján kaptam, illetve számítottam. Ezzel párhuzamosan táplálékmintákat gyűjtöttem a fiókák
tól a nyakelkötéses módszerrel (KLUYVER 1933, TÖRÖK 1981). A táplálékállatok többségét 
család-szinten határoztam meg. A táplálékminták faj-egyed diverzitását a SHANNON-WEAVER 
(1949) formulával számítottam tíznapos periódusokat alapul véve. A különböző költésfenológiai 
paramétereket t-próbával hasonlítottam össze.

Eredmények és következtetések

1. Költésfenológia
összehasonlítva a költésfenológiai paramétereket, azt találjuk, hogy csak az első öt fészek 

alapján számított első tojás lerakásának időpontja különbözik szignifikánsan a két élőhelyen (1. 
táblázat). Sem a fészekaljméret (amely átlagosan 4 tojás mindkét élőhelyen), sem a fészkelési ma-

1. táblázat. Különböző költésfeonológiai paraméterek összehasonlítása a Vérmezőn és a Julianna 
majorban

Table 1. A comparison o f  different parameters o f  breedingphenobgy in two sites. Vérmező and 
Julianna major

Költésfenológiai Vérmező Julianna major t-próba
paraméter X SD N X SD N t P <

Első tojás lerakása 
First egg laying

0.410 10 19 0.417 6 15 2.339 0.05

Fészekaljméret 
Clutch size

4.15 0.65 65 4.05 0.68 44 0.760 NS

Fészkelési magas-
ság

Height of nest
1.66 0.89 71 1.89 1.12 44 1.205 NS

Költési sikeresség
(%)

Breeding succes 
(%)

39.52 45.1 52 29.15 40.8 40 1.119 NS

gasság nem különbözik lényegesen egymástól. A költési sikeresség esetében sem kaptam szignifi
káns különbséget, bár ez utóbbi kicsit magasabbnak bizonyult a városban.

Az, hogy a költés korábban kezdődik a városban, legalább két okra vezethető vissza. Az 
egyik a város melegebb kiimája, amely tavasszal hamarabb biztosítja a költés megkezdéséhez 
szükséges klimatikus feltételeket. A másik ok az eltérő vegetációban keresendő. Míg az erdei élő
helyen a fészkelési helyül szolgáló fák és bokrok lombhullatóak, a Vérmezőn sok örökzöld dísz
növény található (Thuja, Biota, fenyőfajok, babérmeggy, sóskaborbolya). A korai fészkek nagy 
része ilyen örökzöld fákon, illetve bokrokon épült a parkban, és csak a lombfakadás után vá
lasztották a rigók a többi bokrot fészkelő helyül. Valószínűleg az erdei élőhelyen is a hidegebb 
klíma mellett a lombfakadás késlelteti a fészekrakást, mivel a madarak megvárják a biztonságo
sabb fészkelőhelyet nyújtó lombozat kifejlődését.

2. A táplálkozás
Míg csak egy költésfenológiai paraméter különbözött szignifikánsan, jelentős különbség 

mutatkozott a fiókák táplálékösszetételében nemcsak a két élőhelyen, hanem a költés korai és 
későbbi szakaszában is (1. ábra). A Vérmezőn májusban a hordott táplálék száraztömegének túl-
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1. ábra. A különböző tápláléktlpusok előfordulása a fiókák táplálékában az összes száraztömeg százalékában a Vérmezőn és a Julianna majorban 
májusban, illetve júniusban

Lumbricidae
Gastropoda
Isopoda
Chilopoda
Diplopoda
OrthoptQra
Dermaptera
Heteroptera
Homoptera
Neuroptera
Coleoptera A
Coleoptera L
Lepidoptera A
Lepidoptera L
Diptera A
Diptera L
Hymenoptera
Araneidea

Fig. 1. Frequency o f different food components in the food o f  nestlings in dry weigh t p. c. in Vérmező and Julianna major in May and June



2. ábra. A fiókatáplálék fajdiverzitásának változása tíznapos periódusokat alapul véve a Vérmezőn (o) és a Julianna majorban (•)

Tíznapos gyűjtési periódusok (dprilis 20-tól június 28-ig)

v

Fig. 2. Species diversity o f the nestling food in a ten days- period at Vérmező (o) and Julianna major (»)



nyomó részét (több, mint 80 %-át) gilisztafajok tették ki. A Julianna majori cseres-tölgyesben jó
val kisebb a giliszták aránya (a 25 %-ot sem éri el), itt inkább a bogarak dominálnak májúban. A 
Vérmezőn valószínűleg a nagy kiterjedésű füves területeknek és a talajművelésnek köszönhetően 
nagyobb mennyiségben fordulnak elő a giliszták, különösen Lumbricus terrestris. Ugyan a 
parkban júniusban is jóval magasabb a giliszták aránya a fiókák táplálékösszetételében az erdő
höz képest, a májusi több mint 80 %-ról 50 % alá esik ez az érték. A táplálék több, kisebb ízeltlá
bút tartalmaz, fajdiverzitása megnő (2. ábra). A giliszta-tartalom csökkenése a júniusi csapadék- 
szegényebb időjárás következménye, ugyanis a szárazság alatt a giliszták a talaj mélyebb rétegeibe 
húzódnak, sőt egyes fajok védelmet jelentő tokot is képeznek maguk köré (EVANS és GOULD 
1948), ezért nehezebben hozzáférhetőek a rigók számára.

A Julianna majorban inkább fordított a helyzet. Májushoz képest júniusban kevesebb cso
portból áll a táplálék, s mint a Vérmezőn májusban a giliszták, itt a hernyók teszik ki a száraztö
meg majdnem 70 %-át. Az erdőben főleg lombfogyasztó hernyók élnek és a legtöbb ott élő rovar
evő faj táplálékának jelentős részét hernyók adják. Azoknál a fajoknál, amelyek a lombozatban 
keresnek táplálékot, főleg május második felében legnagyobb a hernyók aránya a gyűjtött táplá
lékban. A rigóknál viszont, amelyek a földről gyűjtenek táplálékot később, május végén, június 
elején jelentkezik a hemyócsúcs a táplálékösszetételben, amikor a hernyók leesnek, illetve le
másznak bebábozódni. A hemyócsúcs a táplálék diverzitásában minimumként jelentkezik, amely 
május és június fordulójára esik (2. ábra). Ezt a minimumot leszámítva azonban magasabb a táp
lálék faj-diverzitása a cseres-tölgyesben, mint a városi parkban. A Vérmező vegetációja igen vál
tozatos, gyakran találunk flóraidegen elemeket (dísznövények), ezért valószínűleg nem alakulnak 
ki az erdei élőlényközösségekhez hasonló közösségek. Valószínűleg azért találunk kevesebb her
nyót a Vérmezőn, mert itt viszonylag sok faj kisebb mennyiségben fordul elő, míg az erdőben 
egységesebb vegetáció miatt kevesebb hemyófaj nagy egyedszámban található.

összefoglalás

Vizsgálataimat a budapesti Vérmezőn és egy Nagykovácsi (Julianna major) melletti cseres 
tölgyesben végeztem 1980 és 1985 közötti költési időszakokban. Különböző költésfenológiai pa
ramétereket ( első tojás lerakás, fészekaljméret, fészkelési magasság, költéssiker) mértem és táp
lálékot gyűjtöttem a fiókáktól.

A mért költésfenológiai paraméterek közül csak az első tojás lerakásának időpontja külön
bözött szignifikánsan a két élőhelyen: a Vérmezőn a melegebb kiima és az örökzöld cserjék je
lenléte miatt korábban kezdődött a költés. A táplálékösszetétel azonban jelentősen különbözött 
nemcsak a két élőhely között, hanem a költés korai és későbbi szakaszában is. A Vérmezőn piá- 
jusban a giliszták domináltak a fiókák táplálékában, júniusban viszont megnőtt a különböző ki
sebb ízeltlábúak aránya. A Julianna majorban májusban a giliszták mellett a bogarak szolgáltak fő 
táplálékul, júniusban pedig a különböző hernyók tették ki a fiókatáplálék nagy részét.

Az élőhelybeli különbségek az eltérő környezeti tényezőkkel (pl. vegetáció, talajszerkezet, 
klimatikus sajátságok stb.) magyarázhatóak, mivel ezek szabják meg a táplálékkészlet szerkezetét. 
A táplálékösszetétel időbeli változásáért viszont az egyes tápláléktípusok (pl. giliszták és hernyók) 
szezonális dinamikája felelős.
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ADATOK A GÓLYATÖCS (HIMANTOPUS HIMANTOPUS) ES KOEGZISZTENS 
FÉSZKELŐ FAJOK KÖRNYEZETI IGÉNYEINEK ÉS PREFERENCIÁJÁNAK

ISMERETÉHEZ

An ecological study on the Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) 
with comparative notes on waders

MOLNÁR GYULA

Abstract

All breeding data ever recorded in Hungary on Black-winged Stilt were collected and it is 
demonstrated, that only 9.3 % of the previous breeding sites exists nowadays. Environmental 
parameters of breeding Black-winged Stilt, Avocet (Recurvirostra avosetta L  X Kentish Plover 
(Charadrius alexandrinus L  ), Redshank (Tringa totanus L  ) and Lapwing (Vanellus vanellus L )  
were recorded between 1982 and 1985 in the Southern Hungarian Plain. It is shown that the 
Kentish Plover and the Black-winged Stilt differ from the other species, because they prefer 
special ranges of environmental parameters and they occur only in a narrow, particular stage of 
alkaline lake succession. It would be possible to maintain the population of these two species on 
the same level or at least to prevent their extinction by artificial management of their breeding 
sites.

Bevezetés

Ritkuló, nagy természetvédelmi értéket képviselő madárfajaink hatásos védelme csak úgy 
valósítható meg, ha ismerjük környezeti igényeiket és trofikus kapcsolataikat. Ilyen ritka fészke
lőnk a gólyatöcs (Himantopus himantopus), melynek töredék-populációi már csak a Dél-Alföldön 
és a Hortobágy környékén élnek hazánkban. Négy éven át, 1982-1985 közt végeztünk felmérése
ket a faj nidobiológiájával kapcsolatban. Ezzel párhuzamosan azonos szempontok szerint vizsgál
tuk a széki lile (Charadrius alexandrinusX a piroslábu cankó (.Tringa totanusX a bíbic (Vanellus 
vanellus) és a gulipán (Recurvirostra avosetta) fészkelésökológiai igényeit, remélve, hogy fény de
rül valamilyen interspecifikus kapcsolatra is.

Anyag és módszer

Első lépésként igyekeztünk összegyűjteni minden fellelhető adatot a gólyatöcs hajdani és 
mai hazai fészkeléséről. A fészkelés körülményeinek felmérésére egy kérdőívet szerkeztettünk, 
melyet a vizsgálatban résztvevőknek juttattunk el. Az adatlap főbb kérdései voltak: a fészek mé
retei, a víz mélysége a fészek mellett, a szárazon lévő fészek távolsága a víztől, a fészkes zsombék 
átmérője, a fészek melletti növényzet magassága, a fészek körüli 1 m -en a növényzet borítottsági 
%-a, 5 m-es sugarú körben a növényzet magassága 4 véletlenszerűen választott ponton, a legköze
lebbi kiemelkedő tereptárgy távolsága, a táplálkozóterület vízmélysége, a víz pH-ja, tojásszám, to
jásméretek, növényfaj vagy asszociáció leírása, talajtípus A mérésekhez mérőlécet, tolómérőt, 
univerzál pH papírt és becslést (borítottsági %, legközelebbi kiemelkedő tereptárgy esetében) 
használtunk. A fészkek távolról történő távcsöves felderítése után az adatok felvétele átlagosan
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3 percet vett igénybe. Emiatt egyetlen fészekalj sem károsodott az utólagos ellenőrzések tanúsága 
szerint.
Az adatokból — az X számítása mellett — a niche-szélességet a Shannon-Weaver

(S)H=-E Pj In Pj

formulával, a niche-átfedést a Schoener

Ci„s 1 - rS>ii - pí2>
képlettel számoltuk.
Az adatokat évenként március 20. — június 30. között a következő területekről gyűjtöttük: kiste
leki Nagy-szék, Bitó-szék, Tóalj, Makra-szék, Fülöp-szék, Sándorfalvi-rét, Fertői halastó, Montág- 
puszta, Hantházi-tavak, (mind Csongrád megye). Adatokat kaptunk a Kiskunsági Nemzeti Park
ból (Kelemen-szék, Fülöpszállás), Cegléd környékéről, a Hortobágyról és környékéről.

Eredmények és értékelésük

A gólyatöcs költőhelyei Magyarországon egy ÉNy-DK irányú törésvonal mentén (a Fertő- 
tótól Szegedig) elhelyezkedő kisebb-nagyobb tavak mellett találhatók (1. ábra.).A Duna-Tisza 
közén uralkodó ÉNy-Dk-i irányú széljárás által kivájt deflációs medrekben kialakult szikes tavak 
is adtak-adnak fészkelőhelyet a fajnak. Az irodalomból (CHERNÉL 1899, CSÖRGEY 1904, 
SCHENK 1917, BERETZK 1943, 1954, 1960, MÁTÉ 1951, MOLNAR-GALLÉ 1964, STER- 
BETZ 1975, RETHY 1977, 1981, KOVÁCS 1978, BANKOVICS 1979, 1983, GRÜLL 1982)le- 
velezések útján és tojásgyűjteményekből kigyűjtött korábbi fészkelési helyek (36) négy csoport
ra oszthatók: 1. Fertő-tó és a Hanság; 2. Balaton és a Velencei-tó környéke; 3. Duna-Tisza köze; 
4. Körös-Maros közti hátság (Békés). A Hortobágyon és Biharban csak az utóbbi időkben jelent 
meg mint fészkelő (1976-tól). A korábbi költőhelyekről teljesen eltűnt, kisebb, rendszeresen köl
tő populációja (2-20 pár) csak a Csongrád megyei kis szikes tavakon maradt fenn. Elvétve költ 
1-2 pár a Fertő-tó mellett és a Kiskunsági Nemzeti Park szikesein. Az összes regisztrált 43 fész
kelőhely közül ma már csak 4 helyen költ rendszeresen (9,3 %).

Visszahúzódásának okai közt legfontosabbak a nagyarányú lecsapolások, melyek foly
tán a fajnak szükséges abiotikus és biotikus faktorok (növényzet, annak magassága, zsombékosok, 
megfelelő vízmélység, táplálékbőség) megváltoztak. Az Alföld általános csatornázása miatt csök
kent a talajvízszint, így a madárnak alkalmas élőhelyek kis területekre szorultak vissza vagy tel
jesen megszűntek. A Duna-Tisza közén fekvő költőhelyeken élő populációknak az 1974. előtt 
folytatott nagyarányú tojásgyfljtés adta meg a kegyelemdöfést (Bocsa, Kondor-tó, Kelemen- 
-szék). Itt éveken át még a pótköltések fészekaljait is begyűjtötték. Egyéb civilizációs tényezők 
sem maradtak hatástalanok: üdülőkörzetté alakítás, mezőgazdasági hasznosítás, halastavak kiépí
tése (Szegedi Fehértó). Ugyanakkor más területeken — kis számban ugyan -  fészkelésre alkalmas 
élőhelyek keletkeztek (Hortobágy, Bihar). Újabban sertéstárgya- szikkasztó tavakon észleltünk 
költő párokat (Szentes, Fábiánsebestyén, Mélykút).

A korábbi költőhelyeken, ahol évenként csak néhány pár fészkelt, néha egy-egy évben 
erősen felszökött a párok száma. Például Seewinkel (Fertő) 1965-ben 20-25 pár (GRÜLL 1982), 
szegedi Fehértó 1951-ben 30 pár (BERETZK 1954), Dongér-tó 1975-ben 14 pár (MOLNÁR L 
levélbeli közlése), Sándoros 1983-ban 19 pár (KOVÁCS G. levélbeli közlése). Hasonló tények 
miatt VOET (1969) inváziós madárnak tartja, hiszen egyes években Európa több országában 
(NDK, NSZK, Hollandia, Anglia) váratlanul megjelent és költött is (MAKATSCH 1982). Ezzel 
szemben Magyarországon, hacsak kis számban is, minden évben költött, tehát létezik egy hazai 
populáció. Inváziós csoportjainak megjelenése feltehetőleg a mindenkori csapadékviszonyok függ
vénye: vízbő években több költ.
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1. ábra. A gólyatöcs költőhelyei Magyarországon 1825-1985 között

F ig .  1. Breeding sites o f Black-winged S til t  in Hungary 1825-1985



Hely Locality Évszám Year Megjegyzés Comment

A gólyatöcs hazai költőhelyei 1825 — 1985 (1. ábrához)

1. Hanság 1825
2. Apaj, Peszér 1830-tól
3. Fertő 1836-1967
4. Sarród (és Mexikó) 1889-90
5. Hanság Ny-i része 1883-1934
6. Velencei-tó 1879

(Dinnyési mocsarak) 1887
7. Békéscsaba 1889

(Nagyrét, Tavaszrét)
8. Fonyódi lápok 1899

(Balaton)
9. Szabadkígyós ?

10. Fertőmenti községek Í 907-1914
(Mosonbánfalva, Illmic,
Hegykő, Valla, Pomogy)

11. Kőrösök mellett 1912-ig
12. Bócsa 1920

Fond-tó, Nagy-rét, Fischer-
-tó, Szappanos-tó) 1965

1966
1967
1977-78-79

13. Szegedi Fehértó 1933-1957
14. Seewinkel (Fertő) 1939-1981

15. Sóstó (Székesfehérvár) 1949
16. Kardoskút 1957

1961
1966
1967
1971

17. Fülöpháza (Kondor-tó) 1961
18. öszeszék (Balástya) 1963
19. Nagy-szék (Kistelek) 1963-1982
20. Sárszentágota 1964
21. Fülöpszállás (Kelemen-szék) 1966

1970
1977

22. Csanyteleki Nádastó 1967
23. Szekercés-tó (Bugac) 1970-ig
24. Makra-szék (Szatymaz) 1970

1973
25. Péteri-tó 1972

1973
1979
1980

26. Acsai-tó (Dóc) 1975
27. Hattyús-szék (Fülöpháza) 1975-ig
28. Dongér-tó (Pusztaszer) 1975

1976
1977
1978
1983

29. Nagyszik (Balmazújváros) 1976
1985

30. Sándorfalvi rét 1977
31. Feketerét (Hortobágy) 1977
32. Zabszék (KNP) 1977

1980
33. Mélykút 1978

Petényi J.S.
Petényi J.S.
megszakításokkal költött
20 pár költött (Chemel 1.)
közli A. Grüli
gyakori
néhány pár
kb. 17 pár költött

rendesen költ

régebben költött 
Schenk, Weninger

szórványosan költött 
1 fészekaljat gyűjtött Cerva F.
1 fészekalj begyűjtve,
5-6 pár költött, Máté L 
17 fészekalj begyűjtve 
9 fészekalj begyűjtve 
1-2 pár költött
kevés kihagyással költött 2-30 pár 
több éves kihagyásokkal költött 1-2 pár, 
1965-ben 20-25 pár
2 pár költött, 2 fészekalj begyűjtve, Máté L. 
1-1 pár költött, 1971-ben 
2 pár (Sterbetz 1.)

2 fészekalj került tojásgyűjteménybe 
2 pár költött
1-6 pár költött megszakításokkal 
1 pár (Radetzky J.)
1 fészekalj került tojásgyűjteménybe 
6 fészekaljat gyűjtöttek be
2 pár költött
1 fészekalj (5-ös) begyűjtve (Ocsovszky L.) 
1-2 pár költött (Gorzó Gy.)
2 pár költött 
1 pár költött
4 pár költött (Bankovics A.)
1 pár
2 pár 
1 pár
1 pár költött
1-2 pár költött (Gorzó Gy.)
14 pár költött (Molnár L )
8 pár költött 
6 pár költött 
1 pár költött 
1 pár költött 
1 pár (Szabó LV.)
1 pár (Kovács G.)
3 pár költött
3 pár (Szabó LV.)
I pár 
1 pár
1 pár félt (Waliczky Z.)
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34. Gömöri-szék (Pusztaszer) 1979 2 pár költött
35. Sándoros (Hosszúpályi) 1981 először költöttek itt (Kovács G

1982 7 pár költött
1983 19 pár költött
1984 4 pár költött
1985 3 pár költött

36. Tóalj (Kistelek) 1981-1985 2-6 pár költ
37. Bitó-szék 1982 1 pár költött
38. Szentes Fertő 1982-1983 1-1 pár (Bod P.)
39. Cegléd 1982-1983 1-2 pár ? (Gábor L.)
40. Fábiánsebestyén 1982 1 pár (Bod P.)

1983 7 pár
1985 11 pár

41. Orosháza 1983 1 pár költött
42. Gátéri Fehértó 1984 1 pár (Bod P.)
43. Hajdúbagos 1984 2 pár (Kovács G.)

Az adatlapok feldolgozása során kiderült, hogy összesen 16 gólyatöcs, 14 széki lile, 51 guli
pán, 29 piroslábú cankó és 100 bíbic fészekről készült felmérés 1985 végéig.
A piroslábú cankó viszonylagos kisebb száma abból adódik, hogy rejtve épített fészkeiket jóval 
nehezebb felderíteni.

A gólyatöcs tojásos fészkeinek felmérése április 17. — június 4. közé esett. A felmért 16 fé
szekből 4 épült szárazra (25 % \ de ezek is közel voltak a vízhez, átlagban 5,6 m-re (1. táblázat). 
Vízben álló zsombékra épült 12 fészek. DARAKCH1EV és NANK1NOV (1978) Bulgáriában a 
gólyatöcs fészkek hat típusát írja le. Nálunk a fészkek nagy része a zsombékra épült típushoz tar
tozik. Az adatlapok szerint 15 fészek Puccinellia zsombékra készült (94 %) és csak egy Bolbo - 
xhoenus maritimus csomóra (ez pótkőltés volt). Az öt faj közül a gólyatöcs ragaszkodik legjob
ban ahhoz, hogy fészkét víz vegye körül. Azokat a vízben álló zsombékokat részesíti előnyben, 
amelyek relatíve „mély” vízben állnak.A víz mélysége a fészek mellett a gólyatöcsnél a legna
gyobb érték (6,7 cm), kisebb a bíbic és a gulipán fészkeinél (4,6 és 4,1 cm). Ezek az értékek a láb 
hosszával hozhatók összefüggésbe. A piroslábú cankónak csak kevés fészke áll vízzel körülvéve 
(2,4 %), s akkor is csak kicsi a vízmélység (0,88 cm átlagosan) (1. táblázat). A széki lile mindig 
szárazulatra építi fészkét, pontosabban a kissé nedves szikes tófenékre. A fenti megállapításokat 
alátámasztják „A szárazon lévő fészek távolsága a víztől” címmel jelzett adatsorok. A gólyatöcs 
szárazra épített fészkei vannak legközelebb a vízszélhez. Jóval távolabbiak a széki lile, a bíbic 
és a piroslábú cankó fészkek adatai. A gulipán vízhez való vonzódását egy, az előzőeknél kisebb 
érték mutatja.

A szárazra épült fészkek számának százalékos arányai a gólyatöcs kivételével magas érté
keket mutatnak. A piroslábú cankó és a bíbic sűrű fű közt, a gulipán többnyire szikpadkákon, a 
széki lile lapos, nagyobb területű szikfoltokon, a gólyatöcs zsombékon és szikpadkán egyaránt 
költ. A vízben épült fészkek számaránya a gólyatöcsnél 75 %, míg a többi négy fajnál 25 % alatt 
van.

A fészek aljának távolsága az aljzattól valójában a fészkes zsombék növényzettől mentes 
magasságát jelenti. Ez a hosszú lábú gólyatöcsnél a legmagasabb érték (8,7 cm), de jelentős a pi
roslábú cankónál is. A bíbic sok esetben zsombék nélküli fűbe, tehát talajszint-közelbe rakja fész
két, a gulipán zsombékra is, de gyakoribb a szikpadkán való költés.

A fészekcsésze mélysége és a fészek átmérője a testméretektől függő adatok. A gólyatöcs és 
a gulipán fészekcsésze mélységének adatai hasonlóak és a törzs méreteihez képest kis értékek 
(2,13 és 2,37 cm). Ez a fészeképítés módjával lehet összefüggésben! sziken kapart mélyedés).
A széki lile fészekgödre sekély (1,5 cm),viszont a két fűben fészkelő fajé mély: piroslábú cankó 
3,0, bíbic 3,3 cm.
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Table 1. Mean values o f  the original data collected by filling forms

1. táblázat. A felmérő lapok adatainak átlagértékei

Fajok
Species

A felvett adat 
Data

H.himan-
topus

Ch.alex-
andrinus

T. tota- 
nus

V.vanel-
lus

R.avo-
setta

1 2 3 4 5 6

Víz mélysége a fészek 
mellett (cm)
Water depth at nest 
sites (cm)

6,7 0 0,88 4,6 4,1

A szárazon lévő fészek 
távolsága a víztől (m) 
Nes t-water distance (m)

5,6 27,7 15,9 30,25 9,8

A fészekcsésze mély
sége (cm)
Depth of nest (cm)

2,13 1,5 3,0 3,3 2,37

A fészek aljának 
távolsága az aljzattól (cm) 
Nest bottom — ground 
distance (cm)

8,7 4,0 1,7 3,6

A fészek átmérője (cm) 

Nest diameter (cm)

13,9
+1,43

8,5
+1,52

11,3
+1,28

13,1
+2,34

17,0
^3,35

A fészkes zsombék 
átmérője (cm) 
Diameter of tussock 
containing nest (cm)

28,8 29,3 40,2 40,4

A fészek melletti 
növ.magassága (cm) 
Vegetation heighth at 
the nest (cm)

29,4 1,83 24,0 10,4 12,2

5 m sugarú körben a 
növ.mag. 4 adata (cm) 
Vegetation height in a 
circle of 5 m radius 
round the nests (cm)

26,2 3,8 21,3 15,5 10,1

A fészek körüli 1 m^-en 
a növ. borítottsági %-a 
Vegetation cover in 1 
m^ round the nest

50,3 38,5 75 66,5 29,6

Táplálkozási terület 
vízmélysége (cm)
Water depth at foraging 
area (cm)

15,3 4,8 11,5 6,6 9,7

A viz pH-ja 
Water pH

10,1
+0,43

9,6
+0,77

9,4
+0,66

8,6
+0,82 <£

>*
> 
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00

 O
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1. táblázat folytatása.

1 2 3 4 5 6

A legközelebbi kiemel
kedő tereptárgy (m)
The nearest protuberant 
object (m)

119 124 100 127 114

Szárazra épült fészkek 
és %
P.c. ratio of nests built 
on dry ground

4 25% 14 100% 22 76% 80 80% 45 80%

Vízben épült fészkek és % 
No and p.c. ratio of 
nests built in water

12 75% 0 0% 7 24% 20 20% 6 12%

összes felmért fészkek 
száma 16 14 29 100 51
No of nests studied

A fészek átmérője is a testméretektől függ. Ezt mutatják a kis szórásértékek is. A bíbicnél, 
de különösen a gulipánnál látható nagyobb szórás azzal magyarázható, hogy az egyes párok a fé
szeképítéshez különböző mennyiségű anyagot használnak. Gólyatöcsnél, kitömött madáron mért 
kotlófolt átmérője 12,5 cm, a fészek átlagos átmérője 13,9 cm.

A fészkes zsombékok átmérője a gólyatöcsnél és a piroslábú cankónál kisebb, viszont ma
gasabb növényzetű zsombékot preferálnak (ld. a fészek melletti növényzet magassága). A bíbic
nél és a gulipánnál fordított a helyzet, a szélesebb, de alacsonyabb növényzetű zsombékot részesí
tik előnyben.

A fészek melletti növényzet magassága a gólyatöcsnél a legnagyobb (29,4 cm). Ez is ösz- 
szefüggésben van a madár testméreteivel. Egy figyelő testtartásban lévő gólyatöcs teljes magassága 
38 cm, hátának magassága 30 cm. Tehát fejét-nyakát lehajtva eltűnik a növényzetben.

A fészek környékének növényzete hasonló magasságú, mint a fészek mellettié (5 m sugarú 
körben mért adatok). A gólyatöcs, a piroslábú cankó és a gulipán fészkei valamivel magasabb nö
vényzetű helyre épülnek, mint a környezet átlagos növénymagassága.

A növényi borítottság százalékos értékei a piroslábú cankónál a legmagasabbak, kisebbek a 
bíbicnél és a gólyatöcsnél. A szikpadkákat kedvelő gulipánnál és széki lilénél jóval alacsonyabbak.

A táplálkozási terület vízmélysége a fajok lábhosszával mutat összefüggést. A gulipánnál ta
pasztalt 10 cm, a gólyatöcsnél a 15 cm-es vízmélység meghatározó lehet a területek kiválasztásá
nál.

A víz pH-ja a három jellegzetes sziki fajnál a legmagasabb. Különösen a gólyatöcsnél (pH 
10,1), ahol a szórás értékei is kicsik. Feltehetően az ilyen vízben, ill. az ehhez szokott növényze
ten élő táplálékállatokhoz ragaszkodik. A piroslábú cankó nagy számban fordul elő kevésbé szi
kes vizeknél is, itt a relatíve magas pH értéket azért találjuk, mert a fészkek többségét szikes ta
vaknál mértük fel.

A legközelebbi kiemelkedő tereptárgyak 100-130 m-es átlagos távolsága mutatja, hogy e 
fajoknak milyen a sík terepen való síé  tte kin rési igényük. Ezek a távolságok a tapasztalat szerint 
megegyeznek a fészkükön ülő madaraknak a közeledő embertől való felriadásuk távolságával.

A fajok környezeti igényeinek összehasonlításánál a felvett adatok közül a következők fog
hatók fel effektiv hatótényezőknek és így niche-dimenzióknak: a víz mélysége a fészek mellett, a 
fészek melletti növénymagasság, 5 m sugarú körben a növényzet magasságának 4 adata, a fészek 
körüli 1 m'-en a növényzet borítottsági százaléka és a táplálkozó terület vízmélysége. A 2-6.
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2. ábra. A víz mélysége a fészek mellett

Fig. 2. Water depth at the nests

ábrán láthatók, hogy a fajok mennyire ragaszkodnak a növényzet és a víz vertikális és horizontá
lis tagolódásának egyes tartományaihoz, vagy éppen hogy hogyan oszlanak meg közöttük azok.

A víz mélysége a fészek mellett (2. ábra): mindegyik faj a kisebbik tartományokat választ
ja, kivéve a gólyatöcsöt, mely ha teheti, vízzel körülvett zsombékon fészkel. A fészeknek a vízzel 
való elöntés-veszélye (pl. záporok alkalmával) miatt a fajok a kisebb vízmélységű területeket ré
szesítik előnyben.

A fészek melletti növénymagasság tekintetében (3. ábra) az arányok az ö t fajnál láthatóan 
megoszlanak. A széki lile csak az egészen alacsony növényzetben (rendszerint Camphorosma an
nua), a gulipánok többsége a 10 cm alatti, a bíbicek 0-20 cm-ig egyaránt, a piroslábú cankó el
sősorban a 10-20 cm közti, a gólyatöcs pedig 5-40 cm-es növényzetbe építi fészkét legszíveseb
ben, függően attól, hogy milyen időszakban történt a tojásrakás. Korai fészekaljnál alacsonyabb, 
későinél magasabb a növényzet.

A fészek környékének növényzete (5 m sugarú körben, 4. ábra) a fajoknál már egyenlete
sebben oszlik meg: a párok többsége az alacsonyabb (10 cm alatti) növényzetet is elfogadja.

A borítottság tekintetében jól láthatóan szegregálódnak a tartományok (5. ábra). A bí
bic és a piroslábú cankó a 70-100 %-os, a gulipán és a széki lile a 0-hoz közelebb eső, a gólya
töcs pedig a közepes borítottságot kedveli leginkább.

A választott táplálkozási terület vízmélysége általában a lábhossz függvénye, hiszen e 
fajok nem szívesen gázolnak hasaljukat is érő vízben. A széki lile a kiszáradó tófenék madara, 
kedveli a visszamaradó sekély víztócsákat. A piroslábú cankó és a bíbic a 0-10 cm közti, míg

202



3. ábra. A fészek melletti növénymagasság

Fig. 3. Distribution o f  vegetation height close by the nests 

4. ábra. ö t  méter sugarú körben a növényzet magasságának négy adata

D-Himantopus ' 
himantopus

* : 25 .2
------------1—«------- 1

Charadrius
alexandrinus

x;3.8
1t■i

Tringa totanus
____ _ x i 21.3

Vanellus vanellus
x I 15.5lIi<

Recurvirostra
avo setta

X ! 10.1

2Ű 40 60 80 cm

Fig. 4. Four data o f  vegetation height in five m distance from the nests
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5. á b ra . A fészek  k ö rü li  1 m ^-en  a n ö v é n y z e t b o r í to t tsá g i  %-a

Pi
Himantopus

himantopus

Charadrius
alexandrinus

Tnnga totanus

Vanellus vanellus

Recurvirostra
a v o se tta

x ,75 .0

3___ Q

2 0  A0 5 0  8 0  100 7 .

Fíg. 5. Vegetation cover in 1 round the nest

6. ábra. A táplálkozási terület vízmélysége

Fig. 6. Water depth at foraging sites

2 0 4



a gulipán és a gólyatöcs a valamivel mélyebb vizekben táplálkozik szívesen (6. ábra). 
A fentieket kiegészítik az öt niche-dimenzió átfedés értékei (2-6. táblázat).

2 táblázat Víz mélysége a fészek mellett. A niche átfedés (C; ) érté kei
TI

Table 2. Water depth at nests: niche overlap values

H.himan- Ch.alex- T.tota V.vanel R.avo
topus andrinus nus lus setta

Khimantopus 1 0,03 0,42 0,13 0,12

Ch.alexandrinus 1 0,58 0,87 0,88

T.totanus 1 0,67 0,68

V.vanellus 1 0,97

R.avosetta 1

3. táblázat A fészekmelletti növényzet magassága. A niche átfedés (C;
1n

) értékei

Table 3. Vegetation height at nests: niche overlap values

H.himan- Ch.alex- T.tota V.vanel R.avo-
topus andrinus nus lus setta

tihimantopus 1 0,28 0,55 0,51 0,51

Ch.alexandrinus 1 0,08 0,45 0,76
T.totanus 1 0,47 0,27

V.vanellus 1 0,58

R.avosetta 1

4. táblázat ö t m sugarú körben a növényzet magasságának 4 adata. A niche átfedés (C  ) értékei
*n

Table 4 Four data o f  vegetation within 5 mdis tánc e from the nest: niche overlap values

H.himan
topus

Ch.alex-
andrinus

T.tota
nus

V.vanel
lus

R.avo-
setta

H.himantopus 1 0,46 0,76 0,55 0,6
Ch.alexandrinus 1 0,52 0,9 0,86

T.totanus 1 0,6 0,65
V.vanellus 1 0,93

R.avosetta 1
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5. táblázat. A fészek körüli 1 m “-en a növényzet bontottsági %-a. A niche átfedés (C  ) értékei
‘n

Table 5. Vegetation cover in I round the nests: niche overlap values

H.himan-
topus

Ch.alex-
andrinus

T.tota
nus

V.vanel
lus

R.avo-
setta

H-himantopus 1 0,59 0,45 0,66 0,6

Ch. alexandrinus 1 0,29 0,42 0,61

T.totanus 1 0,7 0,31

V.vanellus 1 0,65

R.avosetta 1

6. táblázatA táplálkozási terület vízmélysége. A niche átfedés (C  ) értékei
*n

Table 6- Water depth at foraging area: niche overlap values

H.himan-
topus

Ch.alex-
andrinus

T.tota
nus

V.vanel
lus

R.avo-
setta

H-himantopus 1 0,31 0,6 0,55 0,78

Ch.alexandrinus 1 0,71 0,76 0,52

T.totanus 1 0,92 0,7

V.vanellus 1 0,74

R-avosetta 1

A niche-szélesség (7. táblázat) számainál feltűnő, hogy a széki lile a környezeti tényezőket 
szűk intervallumokban használja ki. A gólyatöcsnek a vizsgált dimeziókban relatíve nagy niche- 
-szélesség értékei a faj bizonyos ökológiai plaszticitását mutatják, ami feltehetőleg biztosította, 
hogy a faj eddig is, bár csökkenő számban, de fennmaradt.

7. táblázat. A niche szélesség /S/H értékei az öt fajnál 

Table 7. Niche breadth values o f  the fives species

A víz mélysége 
a fészek 
mellett

Fészek mel
letti növ. 
magasság

5 m sugarú 
kör növ. 

mag.4 adata

2
1 m -en a 

növ.boritott- 
sági %

Táplálkozási 
terület víz
mélysége

Water depth 
at the nest

Vegetation 
heigth at 
the nest

Vege tat. 
height 

in 5 m2 
circle

Vegetat. 
cover in 

1 m2 round 
the nest

Water depth 
of foraging 

area

H. himantopus 1,93 1,84 1,82 2,1 1,06

Ch.alexandrinus 0 0 0,49 1,69 0

T.totanus 0,68 1,35 1,96 1,84 0,8
V.vanellus 0,43 0,84 0,76 2,16 0,7
R.avosetta 0,41 0,91 1,03 1,87 0,86
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összefoglalás

A gólyatöcs és koegzisztens fészkelő fajok környezeti igényeire felmérő adatlapos módszer
rel próbáltunk választ kapni. Megállapítottuk, hogy különösen a széki lile környezeti igényei spe
ciálisak, épp ezért elkülönülnek a többi, szikeseken és nedves réteken fészkelő fajétól.

A gólyatöcsnél jónéhány felvett adat tekintetében (a víz mélysége a fészek mellett, a szára
zon lévő fészek távolsága a víztől, a fészek aljának távolsága az aljzattól, a fészek melletti növény
zet magassága, a fészek környékének növénymagassága, a táplálkozási terület vízmélysége, a víz 
pH-ja és a vízben zsombékra épült fészkek száma) az átlagértékek erősen különböznek a többi 
négy fajétól, ami rámutat e faj környezeti preferenciájára.

A széki lile, de különösen a gólyatöcs fészkelés előtti explorációs mozgása igen nagy (áp
rilis). Környezeti igényeik késztetik erre, hogy alkalmas fészkelőhelyet találjanak. Bár megszo
kott költőhelyeik száma lecsökkent, a fentiek miatt megtelepedhetnek váratlan helyeken, ahol 
megfelelő környezetet találnak. E két faj erősen ragaszkodik a szikes tavak szukcessziójának bi
zonyos szűk stádiumához: sok vizű, kevés növényzetű korai szakaszban (tó állapot) még nem, ma
gas, sűrű növényzettel benőtt későbbi állapotban lévő tavakon már nem telepszenek meg. E szűk 
ökológiai intervallum egyre kevesebb szikes tavunkon található meg elsősorban emberi beavatko
zások következtében (pl. lecsapolások), s ez magyarázza számuk csökkenését. Anyagi ráfordítá
sokkal mesterségesen fenntarthatok lennének e fajoknak szükséges állapotok, de természetvédel
münk még csak most kezdi kihasználni e lehetőségeket (pl. hortobágyi árasztások). A vizsgálatok 
közben kiderült, hogy a környezeti igények mellett erősen közrejátszanak e fajok trofikus igényei 
is. E nehezebben megvalósítható vizsgálatokat a jövőben próbáljuk véghezvinni.

Köszönyetny il vánítás

Hálás köszönet illeti SZELL ANTALT, aki az adatlap összeállításánál és a terepi felméré
seknél is sok segítséget nyújtott. Úgyszintén DR. KOVÁCS GÁBORT, MOLNÁR LÁSZLÓT és 
GÁBOR LAJOST, aki a hortobágy-bihari, KNP-beli és Cegléd környéki megfigyeléseikről tudó
sítottak folyamatosan. Köszönöm DR.GALLE LÁSZLÓNAK a dolgozat összeállításánál nyújtott 
útbaigazításait, s annak a 25 MME-tagnak a szíves segítségét, akik az adatlapok kitöltésével és ada
taik átengedésével nagyban hozzájárultak e munka elvégzéséhez.
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A HORTOBÁGYI MESTERSÉGES VIZISZÁRNYAS NEVELÖK MADÁRVILÁGA

The effect of waterfowl farms on the birdlife of Hortobágy

BODNAR MIHÁLY

Abstract

Many artificial waterfowl ponds have been established since the late seventies in Hungary 
destroying original vegetation and intensively polluting the adjacent areas. The have various 
effects on wild birds. After the disappearence of temporary wet habitats by the end of spring 
the artificial waterfowl ponds provide suitable habitats with rich food supply for some shore- 
-birds.

Majority of Avocets (Recurvirostra avosetta) breeds at these ponds in Hortobágy. Little 
Ringed Plover (Charadrius dubius) and Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) have also 
been recorded as occasional breedeis.

Nests of these species are endangered by humanactivity and by the domestic waterfowls. 
The magpies and the rooks attracted by waterfowls’ corpses and litter can also cause nest-failure. 
Wild birds are also liable to some diseases of domestic waterfowls.

Data of this paper are based on field observations between 1982 and 1985. Diversity and 
eveness values were computed too.

Bevezetés

Az egész országban, de különösen a Hortobágyon, a 70es évek végétől a házikacsa és há
ziliba nevelése, tenyésztése egyre jobban elterjedt. így például 1983-ban 34 ezer tonna liba- és 
24 ezer tonna kacsahús került ki a nevelőkből.

STERBETZ (1970) és FINTHA (1978) vizsgálta, hogy a területet erősen megváltoztató, az 
eredeti növényzetet kiirtó, és ruderális növényeket terjesztő lúd- és kacsatömegek milyen hatást 
gyakorolnak a madárvilágra. Ezen vizsgálatok adatainak kiegészítésére többéves kutatásaim ered
ményeit az alábbiakban foglalom össze.

Anyag és módszer

Az adatgyűjtést 1982-85 között végeztem. Az utolsó 3 évben havonta legalább egy, de in
kább több megfigyelést tettem. A madarak számlálását 10 x 50-es kézi távcsővel, ritkábban 40- 
szeres nagyítású teleszkóppal végeztem.
A nevelők viszonylag kicsi vízfelülete miatt a kisebb létszámú fajokat egyedenként számoltam 
meg, a tömegfajok egyedszámát pedig kerültem.
Három indexszel jellemeztem a megfigyelt madáregyütteseket: a Shannon — Weaver és a 
Simpson — Yule féle diverzitás-indexszel, illetve az előzőből számítandó egyenletességgel.

J =az egyenletesség. Értéke 0 és 1,0 között mozog.
Minél inkább közelít az 1,0-hoz, annál egyenletesebb a fajok eloszlása.
H = a diverzitás értéke a vizsgált élőhelyen.
Hmax = 'n S, ahol S = fajszám. Az élőhelyen lévő fajok egyenlő létszámban való előfordulásakor 
elérhető maximális diverzitásérték.
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A területek leírásához felhasználtam KOVÁCS G. cikkeit is (1978, 1983, 1984 a, b).
Borzasi kacsanevelő. Madártanilag igen értékes terület. Ritka átvonuló-kóborló fajokat is si

került itt megfigyelni: szerecsensirályt (Larus melanocephalus), a kis sirályt (Larus minutus), 
kőforgatót (Arenaria interpres), vékonycsőrű víztaposót (Phalaropus lobatus), sárjárót (Limicola 
falcinellus). Kedvelt gulipán (Recurvirostra avosetta) fészkelőhely, 1983-ban 2 pár, 1984-ben 4 
pár fészkelt itt.

Vágóhídi kacsanevelő. Viszonylag nagy és állandó vízfelülete, kopár partjai, szigetei a leg
jobb gulipán fészkelőhellyé és igen jó Limicola-vonulóhellyé teszik. Az utóbbi évek gulipán- 
-fészkelési adatai: 1975-ben 3 pár, 1983-ban 24 pár, 1984-ben 18 pár, 1985-ben 10 pár. 1986. áp
rilis 5-én 28 párt számoltam meg itt, amelyből néhány már fészken ült.

Kisszegi kacsanevelő. A megfigyelt nevelők közül a legnagyobb felületű. Itt nevelték fel a 
legtöbb kacsát, madárvilága azonban meglehetősen szegényes volt.

Villongói kacsanevelő. Az utóbbi években már csak rendszertelenül használják. Amikor a 
használat miatt vízzel árasztották el, a partfutók és lilék gyakori vonulóhelye volt.

Elek-tanyai libanevelő: A Kondás-lapos £K-i nyúlványa szolgált a libák fürösztő-helyéül. 
A kiszikesedett, kopár terület nyár végén a halastavakon beinduló lecsapolásokig kedvenc tartóz
kodási helye a kis lilének (Charadrius dubius) és a széki lilének (Charadrius alexandrinus), vala
mint az apró partfutóknak (Calidris minuta) és a havasi partfutóknak (Calidris alpina).

Bivalylapos. Madárvilága rendkívül változó, ami a közeü Bocalapos természetes vízállásnak, 
és a szintén közeli Hortobágy-Halastónak tudható be. Tavasszal a vonulásban lévő madarak kere
sik fel nagy csapatokban,nyarai jelentős táplálkozási helye a közeli halastavakon költő nagy kócsa
goknak (Egretta alba), kanalasgémeknek (Platalea leucorodia). Augusztusban a vadászatok elől ide 
menekülő récék gyülekező helye (BODNÁR 1982).

Kiskecskési elhagyott libanevelő. A Boca-lapos természetes vízállás egyik nyúlványa. Majd
nem teljesen regenerálódott a növényzete. A gémfélék kedvelt táplálkozó helye.

Kungyörgyi törzsliba-telep. Kopár partjai, szigetei kedvelt gulipán fészkelőhellyé teszik. 
1982-ben 8 pár, 1983-ban 4 pár, 1984-ben 2 pár, 1985-ben 4 pár fészkelt itt. A közeli Hortobágy- 
Halastón költő kanalasgémek (Platalea leucorodia) táplálkozó egyedei megfigyelhetők itt.

Akadémia-tavai törzsliba-telep. Hagyományos vonulási állomás nagy, ki nem száradó víz
felülete miatt. A gulipánok fészkelési adatai:
1980-ban 6 pár, 1981-ben 2 pár, 1982-ben 1 pár, 1983-ban 2-3 pár 1984-ben 5-6 pár, 1985-ben 4-
4-5 pár. 1986. április 5-én 61 példányt figyeltem meg itt.

A felsorolt víziszámyas nevelők elhelyezkedését az 1. ábra szemlélteti.
A minta-területként szolgáló borzasi kacsanevelő egyenletesség értékeinek változásairól (2.

ábra).
Az adatokat összehasonlítva 1985. áprilisában az egyenletesség igen alacsonynak mutatko

zott (0,071), ami ilyenkor a sekély pusztai vadvizeknél természetes, hiszen az adatfelvételezés a 
Limicola-vonulás fő időszakában történt. A kacsanevelőt éppen hogy elkezdték feltölteni, ezért 
nem sokban különbözött egy sekélyvízű pusztai vízállástól. 1984-ben, amikor az adatfelvételezés 
15 nappal későbbre esett, a nevelő egy részébe már megtörtént a fiatal házikacsák betelepítése, a 
víz mélyebb, még zavartalanabb részein sok szárcsa volt, a Lámicolákat csak egy kisebb csapat 
pajzsoscankó (Philomachus pugnax) képviselte. Ez kiegyenlített egyenletességi értéket (0,278) 
adott. Az 1984. május 6.-án végzett újabb megfigyelés az itt tartózkodó fajok létszámának továb
bi kiegyenlítődését, és így egy magasabb egyenletesség-érték kialakulását eredményezte. Az 1984- 
es esztendő meglehetősen száraz volt. Az ilyen években hamar kiszáradó időszakos természetes 
vizek nem nyújthatnak megfelelő tartózkodó helyet a madaraknak. Ezt az esetet tükrözi a június 
19-i adatfelvételezés. Ilyenkor a madarak a víziszámyas-nevclőket, és azok szökött vizeit, esetleg a 
valamilyen okból lecsapolás alatt álló halastavakat keresik fel. 1984. július 5-én a Borzasi kacsa
nevelő teljes nagyüzemben működött, a rengeteg leadás előtt álló kacsa nagy területet foglalt el, 
és így a vadmadarak zömét elriasztották. Ez a hatás kiegyenlített dominancia értékekhez, és ma
gas egyenletességi értékekhez vezetett (J = 0,448).

Az egyenletességi érték jóval alacsonyabb (0,247) volt 1985. július 5-én, mert a medencék 
egy részére már nem telepítettek kacsát, víz viszont volt bennük. így néhány faj tömegesen gyü
lekezett itt. Pajzsoscankót (Philomachus pugnax) 500 példányt, seregélyt (Stumus vulgáris) 450 
példányt, dankasirályt (Larus ridibundus) 250 példányt, godát (Limosa limosa) 140 példányt fi
gyeltem meg ekkor. A július közepétől meginduló tarlóhántások, és a nevelők üres medencéi, szö
kött vizei kitűnő táplálkozó, illetve pihenő helyet kínálnak a sirályoknak, amit azok magas do
minancia értéke jelez. Dankasirályból 1200 példány (D = 65 7c), ezüstsirályból (Larus argentatus) 
200 példány (D = 11 %) volt itt 1984. augusztus 4-én. 1985. július 26-án 1200 példány (0 * 4 6  
%) dankasirályt (Larus ridibundus) figyeltem meg. Ez természetesen alacsony egyenletességi ér
tékhez vezetett (1984 = 0,043, 1985 = 0,132). 1984-ben augusztus végén még mindig a sirályok 
abszolút dominanciája volt a jellemző, dankasirály (Larus ridibundus) (D = 89 %\ A Limicolák

A vizsgá lt te rü le te k  leírása
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1. ábra. A vizsgált víziszámyas nevelők elhelyezkedése

1. Vágóhídi kacsanevelő
Duck culture at slaughter-house

2. Borzasi kacsanevelő 
Duck culture at Borzas

3. Kisszegi kacsanevelő 
Duck culture at Kisszeg

4. Villongói kacsanevelő 
Duck culture at Villongó

5. Elekt-tanyai libanevelő 
Goose culture at Elek-tanya

6. Bivaly-lapos 
Bivaly-lapos

7. Kiskecskési elhagyott nevelő 
Abandoned pond at Kiskecskés

8. Kungyörgyi törzslibatelep 
Goose culture at Kungyörgy

9. Akadémia tavi törzslibatelep 
Goose culture at Akadémia tó

Fig. 1. A map o f the studied artificial waterfowl ponds
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2. ábra. Az egyenletesség értékeinek alakulása a Borzasi-kacsanevelőn

J

Fig. 2. Values o f  eveness in the duck-culture pond at Borzas

3. ábra. Az összes víziszámyas nevelő egyenletesség értékeinek alakulása 1984-85-ben

j

Fig. 3. Eveness values o f  all artificial waterfowl ponds in the period 1984-85 
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ekkor kis számban voltak itt két közeli árasztás nagyobb vonzereje miatt. 1985. augusztus 14-én 
már csak a nevelő fele területén voltak házikacsák. A medencék egy részében már a víz is apadt, 
kedvező táplálkozási lehetőségeket teremtve ezzel a parti madaraknak. Ezt bizonyítja az, hogy 
igen sok (22) fajt számláltam, és emelkedett az egyenletességi érték (J = 0,176). Augusztus 22-én 
további kiegyenlítődése volt tapasztalható a dominancia értékeknek, amit az egyenletességi érték 
emelkedése is bizonyít (J = 0,203). Ezt a közeli halastavon folyó lecsapolás tömegfajokat elvonó 
hatásával magyarázom. Augusztus 30-i megfigyelésem során az egyenletességi érték (J = 0,207) 
közel azonos maradt. Az egyes fajok egyedszáma azonban egyenletes mértékben emelkedett az 
őszi gyülekezés kezdete miatt.
Az 1985. szeptember 7-i megfigyelés az egyenletességi érték csökkenését (0,122) jelezte. Ez a 
környező szántóföldeken és legelőkön táplálkozó és itt tömegesen pihenő dankasirályok miatt 
(Larus ridibundus) alakult így. A sekély, táplálékban gazdag víz a Limicolák gyülekezését ered
ményezte. Szeptember végén a kacsanevelő tavak nagy részében már megszűnt a termelés, a víz 
utánpótlásáról nem gondoskodtak, így a tavak az esőmentes hortobágyi őszelőben kiszáradásnak 
indultak. Ekkor már javában folynak a halastavakon a lecsapolások, amelyek sekély, táplálékban 
gazdag vize elvonja a nevelők madarait. Ez a megfigyelt madarak összlétszámúnak csökkenéséhez, 
a dominancia érték kiegyenlítődéséhez, és így az egyenletesség értékének emelkedéséhez vezet. 
Példa erre az 1984-es év, amikor szeptember 28-án 0,057 volt az egyenletességi érték, a csörgő ré
cék (Anas crecca) 800 példány és a pajzsoscankók (Philomachus pugnax) 2000 példány nagy 
száma miatt. Ez az érték október 21-ére 0,336 csökkent, ugyanekkor az összlétszám 117-re 
fogyott.

Az összes vizsgalati terület egyenletesség értékének alakulása

Itt csak az átlagtól eltérő értékek vizsgálatát végeztem el (3. ábra). 1984. április 23-án az 
Akadémia tavon igen alacsony (0,066) egyenletességi érték adódott. A tó vízszintje ekkor a szo
kottnál alacsonyabb volt, és kiváló táplálkozási lehetőséget kínál a pajzsoscankóknak, (Philomac
hus pugnax) (D = 66 %) havasi partfutóknak (Calidris alpina) (D = 15 %) és godáknak (Limosa 
limosa) (D = 7,2 %). A többi Limicola faj csak néhány egyeddel képviseltette magát, mivel zömük 
ekkorra már tovább vonult a Kárpát-medencén. 1984. május 5-én a vágóhídi kacsanevelőn végzett 
megfigyelés során rendkívül alacsony egyenletességi-értéket kaptam. Ezt néhány faj nagyszámú je
lenléte eredményezte. Kiváltó oknak a többi nevelőn már beinduló „nagyüzem” és az a tényező 
említhető meg, hogy itt ebben az évben pecsenyekacsa növendék kihelyezés nem történt. A tó 
vízellátása is kedvező volt. Ugyanitt 1984. június 9-én igen magas egyenletesség-értéket tapasztal
tam. Magyarázatot erre a víz nagy részének elpárolgása, a környéken költő fajok kiegyenlített lét
számú jelenléte ad. 1984. szeptember 4-én az Ágota-pusztai kerülő-érben egy régen használaton 
kívül helyezett, megfigyelésem idején egy kevés vízzel rendelkező nevelőnél végeztem adatfelvé
telezést. Az össz-egyedszám mindössze 86 példány volt. Domináns faj a víz felett rajzó rovarok
ra vadászó kék vércse (Falco vespertinus) volt (30 példány). 1984. május 6-i megfigyelésemkor 
Borzason minden nevelő-medence üzemelt, ami a vadmadarakat nagyon zavarta. Ennek eredmé
nyeképpen csak igen alacsony egyedszámban, fajonként kiegyenlített létszámban voltak jelen. 
Ez eredményezte a 0,397-es egyenletesség-értéket. 1985-ben az átlagtól igen nagy mértékben el
térő adatokat csak az Elek-tanyai libanevelő vizsgálata során tapasztaltam. Mindhárom esetben 
magas egyenletességi értékeket kaptam, amelyek a fajok egyedszámának kiegyenlítettségére utal
nak. A magyarázat szerintem a tó kicsiségében (kb. 1 ha) és zavartságában rejlik, mivel így sem 
táplálkozás, sem pihenés céljából nem keresi fel nagyobb számú madár.

összefoglalás

A víziszámyas nevelők jelentős szerepet töltenek be tágabb környezetük madárvilágának 
életében. A Hortobágyon, mint másodlagosan kialakult szikes pusztán a halastavak és a rizsföldek 
létesítése után ez a harmadik olyan gazdasági tevékenység, amely visszahozza a vizet a múlt szá
zadban ármentesített pusztára. Ennek következtében itt főleg a parti madarak találnak kitűnő 
élőhelyet a tavaszi vadvizek kiszáradása és a halastavi lecsapolások közötti időszakban. Ritka szi
ki fészkelők is megtelepedtek a víziszámyas nevelőkön, a gulipán (Recurvirostra avosetta) Horto
bágyi terjedése is a javukra írható. Ezen védett fajok költését nagy mértékben veszélyeztetik a 
szerte hulló takarmányra, az össze nem szedett döglött háziszárnyasokra gyülekező varjúfélék. 
Az emberi zavarás, a növekedése során mind nagyobb területet igénylő, a költő madarakat a fész
kéről leszorító kacsa vagy libatömeg is sikertelen költéshez vezet.

A nevelő negatív hatásaihoz tartozik az eredeti növény- asszociációt eltüntető, és ruderális 
növényeket terjesztő hatásuk. Vizsgálataim szerint az eredeti növénytársulás regenerálódási ide
je szélsőségesen szikes területeken néhány év, a löszhátakon azonban a legrégebben (kb. 10 éve) 
felhagyott libanevelő helyén sem állt helyre a jellemző asszociáció.
A zsúfoltan tartott háziszárnyasok között járványok pusztíthatnak, amelyek az itt megforduló
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vadmadarakat is veszélyeztetik. A rendszerint össze nem szedett dögök, az élővizekbe vezetett 
szennyvizek a járványok további terjedését eredményezik. Különleges jelentőségűek a nevelők 
szökött vizei. Kitűnő élő- és táplálkozóhelyet jelentenek a madaraknak. A Petenye-éri pecsenye- 
liba nevelő szökött vízén egy kb. 45 párból álló fehérszámyú szerkő (Chlidonias laucopterus) te
lep alakult ki 1981. nyarán (BODNÁR 1982).

A különböző hatások komplex vizsgálata után a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága a 
víziszámyas nevelők további üzemeltetését, létesítését megtiltotta területén. A nevelők pozitív 
hatásainak megőrzése végett régen elhagyott rizsföldön, mesterségesen kialakított kis szikes tava
kon árasztásokat tervez. A cél megfelelő fészkelő- és táplálkozóhely kialakítása.
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A KERECSENSÓLYOM (FALCO CHERRUG) NAPI AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
A SZAPORODÁSI PERIÓDUS ALATT

Breeding activity of Saker (Falco cherrug)

DUDÁS MIKLÓS -  SZÍTTÁ TAMÁS

Abstract

Behavioural observations were performed on a pair o f Saker in the Bükk Mts. in North 
Hungary from the 1st of April to 16th of June 1984. We divided the reproductive season into 
three periods, namely to incubation, to nestling and to fledgling period. The following behaviou
ral activities were distinguished: (1) exploration, (2) territorial defence, (3) direct flight to the fe
eding areas and return, (4) prey catching and return to the nest with prey, (5) leaving the nest 
and return flight, (6) preening. During the incubation the nest leaving and the return flight were 
the most frequent, while in the nestling period the frequency of exploration and of direct flight 
to the feeding areas were enhanced. The parents preened a lot when the nestling fledged. We 
suppose, the breeding activity of Saker was regulated not only by the internal factor of birds e.g. 
reproductive condition, but the environmental ones too.

Bevezetés

Az utóbbi öt év vizsgálatai alapján megállapítottuk, hogy a Bükki Nemzeti Park területén 
költő kerecsensólyom párok egy részének fészkelése évről-évre meghiúsul. A fészekaljak különbö
ző fejlődési stádiumban elpusztulnak, vagy „rejtélyes” módon eltűnnek, és az öreg madarak visel
kedése nem mutatja a fajra jellemző jegyeket A kiváltó okok tekintetében -  konkrét vizsgálat hí
ján — csupán feltevésekbe bocsátkozhatunk. A számításba jövő tényezők között elsőként a fész
kek kiszedését, majd a táplálékok által bejutó peszticid- és nehézfémszennyezést, továbbá a szőr
més ragadozók (nyest, nyuszt) kártételét tételeztük fel. Természetesen számításba vettük a mada
rak ivaréretlenségéből adódó terméketlenséget is.

A fészkelési sikertelenség ismeretében szükségesnek láttuk a kerecsennel kapcsolatos komp
lex kutatási program beindítását, amely részeként a veszélyeztetett fészkeknél folyamatos fészek- 
őrzést végeztünk. A gyűjtött adatok adták a lehetőséget a fészkelőpárok napszakos aktivitásának 
vizsgálatára. Az ilyen típusú vizsgálat annál is indokoltabb, mivel a rendszeresen sikertelenül költő 
párok költésénél és fiókanevelésénél feltehetően hormonális okok miatt viselkedéstorzulások lép
hetnek fel. Ennek regisztrálása természetvédelmi szempontból is fontos, mert lehetővé tenné, 
hogy egyszerű, vizuális megfigyelés útján észleljünk olyan elváltozásokat, amelyeket egyébként 
csak bonyolult vizsgálatokkal tudnánk kimutatni.

Vizsgálati módszer

Jelen dolgozatunk egy 1984-es adatsor kiértékelése. A vizsgálatot április 1-től június 16-ig 
folytattuk a Bükki Nemzeti Park területén. Az adatszolgáltatók — a szerzőkön kívül — főleg a 
MME Bükki és Debreceni helyi csoportjának aktivistái, akiknek e helyütt is köszönetét mondunk.
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A költőüreg megfigyelésére a vizsgálati idő alatt csak ritkán nyílt lehetőség, így az ottani 
történéseket nem, vagy csak feltételezések alapján tudtuk rögzíteni.

A vizsgálati időtartamot három időszakra osztottuk:
1. kotlási (április 4-30.)
2. fiókanevelési (május 1-31.)
3. fióka-kirepülési periódus (június 1-16.).
A három időszak során a következő viselkedési formák gyakoriságát rögzítettük:
1. Explorációs viselkedés -  felderítő repülések
2. Territórium-védés
3. Táplálkozóterületre ki- és beszállás
4. Zsákmányolás és zsákmánnyal érkezés
5. Fészekre ki- és beszállás
6. Komfortmozgások

Elemzés

A szülőpár napi aktivitása az egyes mozgásformák alapján.
Az elemzésnél előre kell bocsátani, hogy a különböző időszakokban az adatgyűjtés körülményeire 
való tekintettel eltérő pontossággal tudtuk regisztrálni a különböző mozgásformákat.
A kotlási szakaszban a fészekről ki-, és beszállás, ill. a felderítő repülések voltak jellemzőek, a fi
ókanevelési szakaszban a felderítő repülések és a táplálkozással kapcsolatos mozgásformák, a fi
ókanevelés utolsó fáziásban a szülőpár komfortmozgásai váltak meghatározóvá (1. táblázat).

1. táblázat. A vizsgált mozgásformák gyakorisága a három időszakban

Table 1. Frequency o f  behavioural elements in three periods

Mozgásformák 
Elements of behaviour

Kotlás
Incubation

Fiókanevelés 
Brood rearing

Fiókaröptetés
Fledgling

Felderítő repülése 
Exploration

22,37% 26,79 % 25,98%

T erri tórium védés 
Territory defence

1,32% 4,78% 6,30%

Táplálkozóterületekre 
ki- és berepülés 

Prey catching and return 
with prey

19,74% 22,01 % 10,24%

Zsákmányolás, zsákmánnyal 
érkezés

Prey catching and return 
with prey

5,26 % 10,53% 7,09 %

Fészekbe ki- és berepülés 
Leaving the nest and return

30,26 % 19,14% 14,17%

Kom fortmozgások 
Preening

21,05% 16,75% 36,22 %

összesen:
Total

100,00% 100,00% 100,00%

Megfigyelésszám 
No of observations

76 209 127
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A területvédő és zsákmányoló viselkedés-formák előfordulása nagyjából hasonló a három 
időszak alatt.

Az első időszak gyakori fészek-elhagyásai feltehetően abból adódnak, hogy a tojó a kottást 
időnként szünetelteti, felderítő repüléseket és komfortmozgásokat végez. A második időszakban 
a táplálkozással összefüggő mozgásformák dominanciája annak köszönhető, hogy a fiókák táplá
lékszükséglete ebben az időszakban a legnagyobb. A fiókanevelés utolsó fázisában a komfortmoz
gások gyakoriságát azzal magyarázhatjuk, hogy a fiókák táplálékszükséglete ekkor csökken, képe
sek a zsákmányt önállóan elfogyasztani. Ekkor már a szülőpár ritkán tartózkodik a fészken, de 
valamely őrhelyről megfigyelés alatt tartja azt. Eközben gyakran végez komfortmozgásokat.

A különböző mozgásformák napszakos megoszlása a három periódusban

1. Explorációs mozgások, felderítő repülések (1. ábra)
A felderítő (explorációs) repülések az első időszakban 13 és 15 óra között dominálnak, ma

gas értékű még a 15-17 óráig tartó időszak is. A fiókanevelési periódusban nagyjából egyforma, 
kiugró mennyiségű a felderítő repülések száma a 9-15 óráig terjedő szakaszban, ezt követően fo
lyamatosan csökken 19 óráig. Ebben a két időszakban 19-21 óra között hiányoztak ezek a moz
gásformák. Az utolsó időszakban 9-19 óráig nagyjából hasonló, magas értékek jelentkeztek, kis 
visszaesés a 13-15 óráig terjedő időszakban volt tapasztalható. Érdekes, hogy viszonylag gyako
riak a felderítő repülések 19-21 óra között.

1. ábra. Az explorációs mozgások, felderítő repülések napszakos gyakorisága (N) kétórás időkö
zönként feltüntetve a kotlás ( HDD ), a fiókanevelés ( I 1 ) és a fiókarőptetés ( E B ) alatt

FIÓKANEVELÉS 
HEARING OF YOUNGS

FIÓKARŐPTETÉS 
FLIGHT-TIME OF YOUNGS

Fig. 1. Daily frequency o f  exploration behaviour observed in two hours intervals in different 
periods
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Minthogy a fészek környéki megfigyelések jelentős része a tojóra vonatkozik, így feltehető, 
hogy az explorációs célú repülések alakulása a napsütéses órák számával, illetve a fészekalj fejlett
ségi állapotával van összefüggésben. Ezt igazolják az adatok is. Kotlási időszakban a kora délutá
ni (13-15) órákra koncentrálódnak a repülések. Májusban, amikor a napsütéses órák száma jelen
tősen megnő, de a tojó még fészekhez kötött, 9-15 óra között vannak a csúcsértékek. Az utolsó 
szakaszban a napszaktól függetlenebből 9 és 21 óra között kiegyenlítetten jelentkeznek a repülé
sek.

2. A territóriumvédések napszakos elemzésétől eltekintünk, hiszen ezek valószínűleg napszaktól 
függetlenül, alkalomszerűen lépnek fel.

3. Tdpldlkozóterületre ki- és beszállás (2. ábra)
Az első időszakban 13-15 és 9-11 óra között mutatkozott csúcsérték. A 7-9-ig és 19-21 óra 

közötti időszakban egyáltalán nem volt értékelhető adat. A fiókanevelési időszakban szintén kora 
délutáni (13-15 óra) kiugró csúcs, előtte és utána egyenletesen csökkenő értékek adódtak. A har
madik időszakban 9 és 11 óra között jelentkezik egy csúcs, ezt követően 17 óráig nagyjából 
egyenlő értékeket tapasztaltunk. 19 óra után itt sem volt értékelhető adat.

2. ábra. A táplálkozóterületre ki- és beszállás gyakorisága (N) a három időszakban

Fig. 2 .Frequency o f  direct flight to the foraging area and return

A táplálkozóterületre való ki- és beszállásnál, tehát az első két időszakban egymáshoz hasonló ak
tivitás-görbét kapunk, 13-15 óra közötti és 9-1 1 óra közötti csúcsokkal. Az első időszakban a ko
ra reggeli és késő esti időszakban nem történt ilyen jellegű mozgás, ez nyilván abból adódik, hogy 
a kotlási időszakban kisebb a táplálék-igény. A  harmadik vizsgált időszakban, a nagy fiókás fészek
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esetén a táplálkozás érdekében történt helyváltoztatások időbeni megoszlása jóval kiegyenlítet
tebb. Mindhárom időszakban a mozgásforma legjelentősebb része 9-17 óra között jelentkezik.

4. Konkrét zsákmányolás, zsákmánnyal érkezés (3. ábra)

3. ábra. A zsákmányolás, zsákmánnyal érkezés gyakorisága (N) a három időszakban

FIÓKANEVELÉS 
REARING OF VOUNGS

FlÓKARÖPtErÉS 
FLIGHT-TIME OF YOUNGS

Fig. 3. Frequency o f  prey catching and returning with prey in the three periods

A vizsgált fészekalj esetén — ahol négy fióka volt — a három időszakban jelentősen különbözött 
a zsákmányolással, zsákmányhordással kapcsolatos mozgásformák gyakorisága.
Az első időszakban a kevés zsákmányhordás természetesen a kotló tojó táplálékigényéből adódik.
11-19 óra között történtek a zsákmányhordások, 13-15 óra között volt a legtöbb. A korai fióka
nevelési szakaszban a nagy értékek nyilvánvalóan a fiókák nagy táplálékigényéből adódnak. A 
napi csúcsok 9-11 és 15-17 óra között voltak, aránylag nagy értékkel szerepel a 11-13 óra közötti 
időszak is. A fiókák kirepülése alatt 9-től 17 óráig egyenletesen csökkenő gyakoriságúak az 
etetések. A táplálkozóterületre ki- és beszállás, továbbá a zsákmányolás, és zsákmánnyal érkezés 
összesítése alapján a következő megállapítások tehetők (2., 3. ábra).

A kotlási időszakban a táplálkozóterületre való kirepülés és az első zsákmányolás leggyak
rabban 9-11 óra közé esik. A második zsákmányolás egyenlő eséllyel történik 13-17 óra között. 
A korai fiókanevelési időszakban 7-9 óra között indult el a hím első zsákmányszerző útra, az ete
tés túlnyomórészt 9-11 óra között történik. Érdekes, hogy a 13-15 óra közötti időszakban egyál
talán nem történt etetés, viszont az aduit madarak nagy valószínűséggel ekkor indulnak a táplál
kozóterületre. 15 és 17 óra között ismét nagyon valószínű egy etetés. A 17 óra utáni zsákmány- 
szerző utak már nagy valószínűséggel sikertelenek.

A harmadik időszakban is a reggeli órákban indulnak zsákmányszerzésre, az etetések zöme 
13 óráig lezajlik. Nagyon valószínű, hogy ez a periodicitás összefüggésben van a zsákmányállatok
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— nagyobbrészt galambfélék és egyéb, közepes nagyságú madarak, kisebb részben rágcsálók — na
pi aktivitásával.

5. Fészekre ki- és beszállás (4. ábra)

4. ábra. A fészekre ki- és beszállás gyakorisága (N) a három vizsgált időszakban

FIÓKANEVELÉS

Fig. 4. Frequency o f  leaving and returning to the nest in the three periods

A fészekre való ki- és beszállásnál az első két időszakban az aktivitásgörbe lefutása nagyon 
hasonló, 15-17 óra közötti csúcsértékkel. Magas értékkel jelentkezik a 13-15 és a 9-11 óra közötti 
időszak, viszont 11-13 óra között csekély a fészekről való ki- és beszállások száma. 17-21 óráig 
egyenletesen csökkennek az adatok és a korai fiókanevelési periódusban magas értékű a 7-9 óráig 
terjedő szakasz.

A harmadik vizsgált fázisban a fenti periodicitás megszűnik és 19-21 órai csúcsérték adó
dik, ami nyilván az éjszakázni a fészekbe repülő madarak következménye. Érdekes, hogy 13-15 
óra között teljesen hiányoznak az adatok.

6. Komfortmozgdsok (5. ábra)
Az elemzésnél előre kell bocsátani, hogy csak a fészken kívüli komfortmozgások megfigye

lésére volt lehetőségünk. A komfortmozgások jó részét egy jellegzetes „őrfán” , ill. az ún. „tépő
sziklán” figyeltük meg.

A komfortmozgások nagy része a táplálék elfogyasztása után volt, ez legélesebben az első 
periódusban figyelhető meg. Itt a zsákmányolás-zsákmánnyal érkezés grafikonjához hasonlóan jól 
elkülönülnek a 11-15, és a 17-19 órás csúcsok.
Hasonlóan főleg a táplálkozásnál figyelhetők meg a komfortmozgások a II. vizsgált időszakban is. 
A III. periódusban ugrásszerűen megnő a komfortmozgások száma — ez összefüggésbe hozható a
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5. ábra. A komfortmozgások gyakorisága (N) a három időszakban

Fig. 5. Frequency o f  preening in the three periods

szülőpár megnővekedett „szabadidejével”, de esetleg azzal is, hogy a költés elején kezdődő toll- 
váltás ekkor már előrehaladottabb stádiumba kerül, s így a tollazat rendezésével kapcsolatos moz
gások gyakoribbá válnak. 11-13 és 15-19 óra között tapasztaltunk csúcsértékeket.

A napi aktivitás ás az időjárás összefüggése

A megfigyelések időtartama alatt az időjárást 5 kategóriába soroltuk:
1. esős, párás, szeles idő (összesen 14 nap)
2. napsütés, erős szél (17 nap)
3. napsütés, szélcsend (21 nap)
4. borult ég, szélcsend (13 nap)
5. borult ég, erős szél (9 nap).

Vizsgáltuk az összes mozgásforma gyakoriságát a kotlási, fiókanevelési és fiókaröptetési pe
riódusban az öt időjárási kategória függvényében (6. ábra).

A fiókák kelésétől a kirepüléséig a mozgásformák gyakorisága és az időjárás között feltűnő 
összefüggés volt. Szélcsendes időben jóval nagyobb az aktivitás. Legkedvezőbb a helyzet, ha a 
szélcsend napsütéssel párosul, ekkor ugrásszerűen megnőnek az értékek. Legcsekélyebb mértékű 
borult égnél és erős szélnél. A kotlási szakaszban ezek a logikusnak tűnő összefüggések nem ér
vényesülnek. Legnagyobb volt az aktivitás mértéke a borult égnél és erős szélnél, jelentős volt 
napsütéses, erősen szeles napokon és csak harmadik helyen szerepeltek a napsütéses, szélcsendes 
napok.
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6. ábra. A szülőpár napi aktivitása (M = összes mozgásforma/nap) az időjárás függvényében. Az 
időjárási kategóriák (1-5) jelentése:
1. esős, szeles; 2. napsütés, erős szél; 3. napsütés, szélcsend; 4. borult ég, szélcsend; 5. bo
rult ég, erős szél

CATEGORY'S 
OF WEATHER

Fig. 6. Daily activity o f  parents as a function o f  weather (M = total behavioural elements! day). 
Weather categories: 1. rain, 2. sunshine with strong wind, 3. sunshine without wind, 4. 
cloudy, without wind, 5. cloudy with strong wind

Összességében az adatgyűjtés hiányosságait is beszámítva megállapíthatjuk, hogy a kotlási 
időszakban az aktivitás nem, ezt követően jelentősen függ az időjárástól.

A jövőbeli kutatásokra vonatkozó elképzelések, elvek

Dolgozatunkban a kerecsennel kapcsolatban összegyűjtött ismereteinkből a szülőpár napi 
aktivitására vonatkozókat ismertettük. A jövőre nézve hasonló jellegű vizsgálatainkál töreked
nünk kell minél több értékelhető anyag gyűjtésére, a terepi megfigyelés célirányosabbá tételére. A 
feldolgozás során — az adatmennyiségtől függően -  a három vizsgált szakaszt minél több rész-in
tervallumra célszerű bontani, melyeket külön-külön kell elemezni.
Célszerűbb az anyag ilyen értelmű feldolgozása olyan esetekben, ahol a fészekben történő moz
gásformák megfigyelésére is lehetőség van. Megfelelő mennyiségű anyag esetén célszerű azok szá
mítógépes feldolgozása.
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ÁTVONULÓ ES TELELŐ VADRÉCÉK ÁLLOMÁNYVISZONYAI MAGYARORSZÁGON
AZ 1982-84-ES ÉVEKBEN

Population size of migratory and overwintering ducks in Hungary in the period of 1982 and 1984

BANKOVICS ATTILA

Abstract

In the first part o f the paper the author describes the sampling methods of waterfowl 
poulations employed in Hungary providing a methodological basis for the present study. The im
portance of waterfowl synchron observations and their organization are also discussed.

The monthly pooled quantitative data of waterfowls are shown in different parts of Hun
gary, „Ramsary areas” are treated separately and the importance of continuous observations on 
areas of international interest is emphasized.

Bevezetés

A Madártani Intézet évtizedek óta országos szervezője és irányítója az ún. egyidejű (szink
ron) vízimadár számlálásoknak. A felmérő munka szervezését az 1970-es évek végén néhány év
re a Magyar Madártani Egyesület vette át, ugyanakkor elhelyezési nehézségek miatt a korábbi 
évek Intézethez beérkezett szinkron jelen tései is lekerültek a Kiskunsági Madárvártára, ahol MOL
NÁR LÁSZLÓ évenként gondosan rendszerezte és dokumentációs célra elhelyezte azokat.

Kedvező tendencia, hogy mind többen érdeklődnek és kapcsolódnak be a madárszámlálá
sokba. Addig, amíg az 1970-es évek elején 30-40 fő vett részt a szinkron felmérésekben 
(SCHMIDT 1975), az 1982/83-as idényben 148, az 1983/84-es idényben pedig 170 megfigyelő 
társunktól érkeztek be jelentések az ország különböző területeiről. Jelen munkám a két említett 
idényben az öt leggyakoribb, egyben vadászható récefaj országos állományviszonyainak kiérté
kelésére terjed ki a számlálások alapján.

Módszer

A havonta végzett állományfelmérések ideje szeptembertől májusig minden hónap 15-éhez 
legközelebb eső vasárnap. A felmérést akadályoztatás esetén el lehet végezni a szinkron-napot 
megelőző, vagy azt követő napon is.
A beérkező jelentésekről megyénkénti, illetve országos összesítés készül. A két év során 1380 je
lentés érkezett be (1. táblázat).

1. táblázat. A szinkron jelentések számának havi megoszlása 

Table 1. Monthly distribution o f  synchron reports

1982/83 hó 1983/84

77 Szeptember 70
85 Október 97
77 November 92
60 December 70
84 Január 82
83 Február 58
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1. táblázat folytatása.

össz.:

1982/83 hó 1983/84

87 Március 118
70 Április 76
46 Május 48

669 711 =

Tekintettel arra, hogy a megfigyelő hálózat még nem fedi le teljesen összes fontos vizün
ket, a felmérések eredményei csak hozzávetőleges képet adnak az egyes fajok országos állomány 
helyzetéről. Az állományfelmérések pontossága országrészenként, megyénként is eltérő. A ha
lastavakra és a természetes állóvizek nagy részére jó, viszont a Balaton, a Duna és a Tisza vonat
kozásában a megfigyelőhálózat további kiépítése szükséges.

Tekintettel a felmérő munka rendszerességének fontosságára, az alábbiakban közlöm azon 
megfigyelőink névsorát, akik a legtöbb szinkronon részt vettek és megküldték jelentésüket. Mun
kájukat ezúton is köszönjük. Természetesen köszönet illeti minden résztvevő munkáját, azokét 
is, akik csak egyszer tudtak részt venni a felmérésekben (2. táblázat).

2. táblázat. A szinkron megfigyelésekben rendszeresen résztvevő munkatársak névsora

Table 2. Enumeration o f  the persons taking part in synchron observations

Bakacsi Gábor (Szeged)
Balikó Árpád (Pécs) 
Dr.Bankovics Attila (Budapest) 
Dr.Bod Péter (Szentes)
Demeter László (Tiszavasvári) 
Dunai Imre (Pécsszabolcs) 
Emmer József (Nagymaros) 
Győrösy Tamás (Debrecen) 
Halmosi János (Székesfehérvár) 
Dr.Havranek László (Fonyód) 
Havranek Mihály (Fonyód) 
Herczeg Ferenc (Tiszavasvári) 
Dr.Kasza Ferenc (Szeged)
Kis Borbás Lajos (Pécs)
Dr. Kovács Gábor (Nagyiván) 
Kurpé István (Szeghalom) 
Lipcsey Imre (Poroszló) 
Losonczi Lajos (Szigetbecse) 
Mercsák J. László (Tárcái) 
Mercsák J. Lászlóné (Tárcái) 
Mihály László (Szeged)
Mihály Lászlóné (Szeged) 
Molnár István (Pécs)
Musicz László (Tata)

Nagy Antal (Budapest)
Nagy Imre (Budapest)
Nagy Lajos (Győr)
Nagy Pál (Zsadány)
Dr.ÓItai László (Pécs)
Petrovics Zoltán (Sajólád)
Dr.Rékási József (Pannonhalma) 
Dr.Sághy Antal (Süttő)
Sáfár Antal (Szentes)
Selmeczi László (Szeged)
Dr.Simai Attila (Egyek)
Somodi István (Mártély)
Dr.Sóvágó Mihály (Hajdúböszörmény) 
Staudinger István (Isztimér)
Szabó Ferenc (Szentes)
Gy.Szabó István (Szentes)
Szalai László (Koroncó)
Szani Zsolt (Zsadány)
Szatori János (Siófok)
Szép Tibor (Nyíregyháza)
Tajti László (Pusztaszer)
Wágner László (Pécs)
Zölei János (Dinnyés)
Zsótér László (Csanytelek)

A számlálási eredmények 

Tőkés réce (Anas platyrhynchos)
Mind a fészkelő, mind az átvonuló populációkat tekintve, a legtömegesebb récefajunk. A 

legnagyobb számolt mennyiségek a két idényben az alábbiak: 155 935 példány (1982. szeptem
ber), illetve 134 913 példány (1983. november) (1. ábra).

A szeptemberi kiugró érték a vedlőhelyeken való többezres gyülekezeteivel magyarázható. 
1983. szeptembere ugyan alacsonyabb értékeket hoz mint a megelőző é--', ami valószínű, az aszá
lyos nyár következtében kiszáradt vedlőhelyek kiesésével hozható kapcsolatba.

A két október közel azonos mennyiségéhez képest (125 000 körül) a november mindkét 
évben emelkedést mutat, ami az évenként átvonuló tömegek beözönlésével magyarázható. De
cemberre jelentős csökkenés mutatkozik mindkét évben, mivel egy részük tovább vonul, illetve —
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1. ábra. A tőkés réce (Anas platyrhynchos) mennyiségének alakulása a vonulás során Magyarorszá
gon

Fig. 1. Number o f  Mallards in Hungary in migration periods

főként a tavak befagyása után — a maradék áttelepszik a Duna vagy a Tisza vizére. Enyhe tél ese
tén januárban is meghaladja a számolt mennyiség a 100 ezret. 1983. januárjában a be nem fagyott 
Balatonon is 19 400 példány tartózkodott (BANKOVICS 1986).

A mindkét évben mutatkozó jelentős februári csökkenés a keményebbre forduló időjárás
sal, a tavak befagyásával magyarázható. A Dunán és Tiszán tartózkodó tömegeknek ugyanakkor 
a folyók kis arányú megfigyelése miatt csak töredéke kerül becslésre. Márciusban kisebb csúcs 
mutatkozik a kiolvadó tavakra való visszaözönléssel, áprilisra viszont a maximum 1/10-alá csök
ken a becsült mennyiség, mivel a korán fészkelő faj ezidőre párokra szakadva szétszóródik a vi
zektől távolabb eső területekre is.

Böjti réce (Anas querquedula)
Állománynagyságát tekintve a harmadik leggyakoribb fészkelő récénk. Igazi trópusi költö

ző madár. A telet Nyugat-Afrikában tölti. A téli hónapokban így csak elvétve mutatkozhat. A té
li időszakból jelentett megfigyelések többsége valószínűleg a csörgő récével való tévesztésen alap
szik.

Legnagyobb számban tavaszi átvonulásán márciusban és áprilisban tartózkodik vizeinken. 
A legtöbb számolt mennyiség 3716 példány (1983. márciusában), illetve 2982 példány (1984. 
márciusában) volt. Májusra számuk erősen lecsökken, mivel szétszóródnak fészkelő helyeiken. 
Augusztus végén szeptemberben a gyülekező helyeiken találhatók ismét. A szeptemberi számolt 
mennyiség 2000, ill. 1 500 körül alakult a vizsgált 2 évben. Számuk ezt követően rohamosan le
csökken, október közepén már minimális, a vizsgált években 46, illetve 311 példány volt (2. áb
ra).

Csörgő réce (Anas crecca)
Minimális nyári fészkelő populáció után szeptember elején kezd felszaporodni az átvonu

lok száma, őszi érkezésével mintegy váltja az épp elvonuló böjti récét. Szeptember közepén vi
zeinken már 8 ezres nagyságrendben találjuk, októberre száma még tovább nő. őszi átvonulási 
csúcsa október közepén 9546, illetve 12252 példány volt. A zöme tovább vonul, de enyhe tele
ken (pl. 1982/83) többezres nagyságrendben áttelelhet. Keményebb teleken (pl. 1983/84) is ki
tart néhány száz, elsősorban a Dunán és a Tiszán. A tavaszi átvonulási csúcs márciusban van. 
A legnagyobb számolt mennyiség 14500 körül alakult (1984. mácius). Átvonulása gyors, április 
közepén már 1 000 alá csökken, s májusra ezek nagy része is tovább vonul (3. ábra).
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2. ábra. A böjti réce (Anas querquedula) mennyiségének alakulása a vonulás során Magyarorszá
gon

Fig. 2. Number o f  Garganeys in migration periods in Hungary

3. ábra. A csörgő réce (Anas crecca) mennyiségének alakulása a vonulás során Magyarországon

Fig. 3. Number o f  Hals in migration periods in Hungary

Fütyülő réce (Anas penelope)
Vizeinken tipikus tavaszi átvonuló. Kis számban (200 alatt) jelen van az őszi hónapokban, 

olykor kiemelkedő novemberi csúccsal. Néhány százas nagyságrendben át is telelhet, főként a Du
nán. Száma azonban a jég kiolvadásával február közepétől hirtelen emelkedik, márciusban tetőz. 
Csúcsértékei 1983. márciusban 2301 példány; 1984. márciusában 2887 példány. Április közepére 
száma néhány százra csökken, májusban csak elvétve mutatkozik vizeinken (4. ábra).
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4. ábra. A fütyülő réce (Anas penelope) mennyiségének alakulása a vonulás során Magyarországon

Fig. 4. Number ofWigeons in Hungary in migration periods

5. ábra. A barátréce (Aythya ferina) mennyiségének alakulása a vonulás során Magyarországon

Fig. 5. Number o f Pochards in Hungary in migration periods 

Barát réce (Aythya ferina)
Elterjedését és állománynagyságát tekintve a második leggyakoribb fészkelő réce-fajunk. 

Szeptemberben már jelentős számban található, elsősorban a mélyebb vizű halastavakon. A vizs
gáit két évben 4-5 ezer körül alakult a szeptemberi állománya. Észak-európai populációkból szár
mazó jelentős átvonuló tömegei októberben érkeznek, novemberben kulminál a számuk, majd 
nagyrészük rendszerint tovább vonul. Kisebb mennyiségben (1000 alatt) keményebb időjárás ese
tén is áttelel, főként a folyókon. Enyhe tél esetén azonban, a Balatonon többezres nagyságrend-
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ben is áttelelhet, mint azt az 1983. januári balatoni számlálás bizonyította. Tavaszi átvonulási 
csúcsa márciusban van, a legnagyobb nagysága is ebben a hónapban került felmérésre. 1984-ben 
közel 7000 példányt. Ezt követően száma lecsökken, április végére csak a hazai fészkelő populá
ciót képező 2000 körüli állomány marad.

3. táblázat. Vadászható récefajok országos állománynagysága az 1982/83-as és 1983/84-es vo
nulásai időszakban

Table 3. Population size o f  dusks allow ed to hunt in 1982/83 and 1983/84 migration periods

1982/83 S. O. N. D. J. F. M. A. M.

Anas platyrhynchos 155935 121712 150758 102077 106271 82572 35502 12671 8522
Anas querquedula 1921 46 1 0 41 217 3716 2376 267
Anas crecca 8066 9746 8725 4557 3657 3668 6551 960 10
Anas penelope 104 185 177 103 216 1045 2301 123 0
Aythya ferina 5127 4674 6378 1365 5134 1319 6192 2096 1182

1983/84

Anas platyrhynchos 92078 129691 134913 60199 60274 27445 58441 12980 9524
Anas querquedula 1122 311 212 0 10 10 2982 1349 319
Anas crecca 8358 12252 4479 159 71 561 14505 1100 3
Anas penelope 22 147 614 95 209 116 2887 387 32
Aythya ferina 4124 4882 4785 82 438 258 6984 1574 1702
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A Magyar Madártani Egyesület II. Tudományos Ülése, Szeged, 1986.
The 2nd Scientific Meeting of Hungarian Ornithological Society, 1986. Szeged

A GÖLYAKUTATÁS ES VÉDELEM HELYZETE ÉS FELADATAI MAGYARORSZÁGON 

Current status of White Stork in Hungary

JAKAB BÉLA

Abstract

The White Stork population of Hungary has been surveyd in every fifth year since 1958 
(Table I.) As a consequence of the desappearance of foraging and breeding habitats the White 
Stork populaton declined by 46 %. Since many artificial nests were established on electric poles, 
52 % of the nests were found on poles in 1984. Meanwhile the population increased by 10 %. The 
densitys o f Stork the were highest both in the NE and SW part of Hungary rich in precipitation 
and in wet habitats. In the Great Hungarian Plain temporary shallow lakes have an important 
role supporting foraging habitats for the breeding Storks nearby. A correlation was found bet
ween the weather und breeding success.

Bevezetés

A nemzetközi gólyakutatásötvenévesszakasza zárult le 1984-ben. A Nemzetközi Madárvé
delmi Tanács (JCBP) E. Schüz Rosittenben tett indítványára 1934-ben szervezte az első nemzet
közi gólyaszámlálást. Ezt követte további három, 1958-ban, 1974-ben és 1984-ben. Magyarország 
1958 óta vesz részt e munkában. Ettől kezdve ötéves időközökkel összesen hat felmérést végez
tünk az ország egész területén az 1958, 1963, 1968, 1974, 1979 és 1984 években (1. táblázat, 
MARIÁN 1962, 1971; MARIÁN -  MARIÁN jr. 1968; JAKAB 1978a, 1985, 1986a).

A Nemzetközi Gólyaszimpózium

Az ICBP 1983-ban az egész világon a gólya- íbisz- és kanalasgém-félék kutatásával és védel
mével foglalkozó szakembereket egy speciális munkacsoportba szervezte (ICBP Specialist Group 
on Staks, Ibises and Sponbills), melynek székhelye Walsrode (NSZK). Itt rendezték 1985. októ
ber 14-19. között 21 államból több mint 70 résztvevővel az első Nemzetközi Gólya-szimpóziu
mot, ahol 60 előadás 30 ország területéről számolt be a számlálások és az ökológiai kutatások 
eredményeiről, továbbá az újratelepítési akciókról és a védelmi intézkedésekről (LUTHIN 1985).

E. SCHÜZ, a nemzetközi cenzusok koordinátora beszámolójában kiemelten említette, hogy 
a kutatások különösen alaposak Lengyelországra, Csehszlovákiáraés Magyarországra vonatkozólag. 
Ez az elismerés kötelezettséget ró ránk a továbbiak folyamán, annál is inkább, mivel a tervek sze
rint a következő szimpózium házigazdája Magyarország lesz — előreláthatólag 1990-ben.

Fontos ezért a MME Vízimadárvédelmi Szakosztályának a munkatervébe is felvett prog
rampont: ,,A fehér gólya állomány összetett vizsgálata egy-egy település területén vagy tájrészlet
ben.,, Ez egybeesik a Szimpózium záróhatározatának többek közt két felhívásával: 1. munkacso
port alakítása a gólyakutató és -védelmi program támogatására, 2. a tízévenkénti nemzetközi és az 
ötévenkénti országos felmérések mellett évenként kisebb területek megfigyelése. Mi már az 1970- 
es évek első felétől végeztünk, bár nem központilag szervezetten, az ország kisebb területein fel
méréseket (JAKAB 1978b, 1983, 1984, 1986b; KURPÉ 1982), sőt vannak tízéves felmérésről is 
adataink, Észak-Bácskából Rékási, Nagyiván községből Tölgyes Lászlóné közlése alapján 
(RÉKÁSI -  JAKAB 1984; 4. táblázat), Öcsáról pedig 1945-1978 évekből (DARÁZSI 1979).

Módszerek

Ahhoz, hogy tisztában lehessünk a nemzetközi „Vörös könyv” listájára felvett fehér gólya 
védelmi teendőivel, figyelemmel kell kísérnünk a gólya-populációk ökológiáját, és ehhez a rend
szeresen végzett alapozó felmérések nélkülözhetetlenek.
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1. táblázat. A fehér gólya állomány Magyarországon 1958-1984 között 

Table 1. Size o f  White Stork population in Hungary between 1958 and 1984

HPa
No -n%

HPm HPo

1958 7473 1661 151
1963 5908 21 % 2584 299
1968 4439 40% 1920 250
1974 4005 46% 2590 632

20%
1979 4774 36% 3701 450 

11 %
1984 4696 37% 3245 739

19%

HPx HE JZG JZa JZm StD

5661 51 4641 2,50 2,79 8,0
3025 146 6651 2,30 2,57 6,2
2269 97 4781 2,21 2,49 4,8

783 65 6042 1,88 2,33 4,2

623 84 9717 2,34 2,63 5,12

712 138 8172 2,05 2,52 5,04

Betűjelek: HPa: fészkelőpárok általában, számuk (N°) és számuk csökkenése százalékosan 1958- 
hoz viszonyítva (-n %). HPM: fészkelőpárok kirepülő fiókákkal. HPo: fészkelőpárok kirepülő 
fiókák nélkül. HPx: fészkelőpárok, melyeknél az új nemzedék nem ismert. HE: a fészket magá
nyosan lakó gólya. JZG: a kirepülő fiókák összmennyisége. Egy fészkelőpárra eső fiókák átlag
számai: JZA: JZG osztva HPm és HPo összegével, JZm: JZG osztva HPm.

Abbreviations: HPa: N o o f  breeding pairs (No) and their p.c. change relative to 1958 (-n%). HPm: 
No o f  nesting pairs with young about to fledge, HPo: No o f  nesting pairs without young leaving 
the nests; HPx: No o f  breeding pairs with unknown new generation: He: stork living in the nest 
alone: JZG: total number o f  fledglings; JZA : average number o f  fledged young in relation to 
whole number o f  nesting pairs; JZM - (JZG)I(HPM); StD: no o f  breeding pairs per 100 sq. km.

A felmérések nemzetközi szempontjai (ICBP 1983) figyelemmel vannak a populációdina
mika mutatóira, ezért nagyon fontos, hogy megfigyeléseinket és adatgyűjtéseinket ezek szem
elő» tartásával végezzük.

Óriási tudományos értéket képvisel a már hat alkalommal végzett országos felmérések adat
lap-gyűjteménye, levelezése, jelenleg a szegedi Somogyi-könyvtárban őrzött gólyakataszter. A 
nagy mennyiségű és összevetésre alkalmas megfigyelési adatot mind nagyobb részletességgel dol
goztuk fel az ökológiai tényezők figyelembevételével. Ennek eredményeképpen néhány lényege
sebb összefüggésről is be tudunk számolni.

Eredmények

A fészkelő párok térbeli megoszlása összefüggést mutat az ország csapadék-megoszlásával, 
az egyes területek vízhálózatával vagy vízgazdálkodásával (1. ábra). A csapadékban és felszíni vi
zekben gazdagabb észak-északkeleti és nyugat-délnyugati részeken a gólyapárok sűrűsége átlagon 
felüli. 1984-ben a sűrűség országos átlaga 5,04. E fölötti megyei átlagok: Szolnok megyében 5.86, 
Hajdú-B.-ban 7,36, Szabolcs-Sz.-ban 8,17, Borsodban 8,93, Somogybán 5,68, Zalában 7,13, Vas 
megyében 7,4 (1. táblázat).

A Tisza vízgyűjtő területén jelentős tényező, hogy a Nagyalföld felszínének legnagyobb ré
sze vízzáró felszín (Lászlóffy 1982). Ezért a csapadékszegény területeken, a folyók árterein kívül 
is, gyakoriak a tavaszi, nyáreleji időszaki vizekben bővelkedő tájak, bennük a már több helyen lé
tesített mesterséges tavakkal, víztározókkal is. Már Homonnay is felhívta a figyelmet a szikesek
re, mint a gólyák kiváló élőhelyére (HOMONNAY 1964). E területeken szintén átlagon felüli a 
gólyapárok sűrűsége, pl. Balmazújváros és környékén (82743 ha) 12,41, Hajdúnánás és környé
kén (64813 ha), 9,1, Kisújszállás és környékén (46545 ha) 8,59, Csongrád megyében Csongrád és 
környékén (33924 ha) 7,07, Kistelek és környékén (41009 ha) 7,31. Legnagyobb sűrűségi érté
keket találunk Tiszavasvári és környékén (38187 ha) 17,02, Tiszafüred és környékén (60831 ha) 
15,12, Szentgotthárd és környékén (2334 ha) 15,85, Leninváros és környékén (53903 ha) 12,98, 
Mezőkövesd és környékén (72385 ha) 12,98 (2. ábra).

Nagyon fontos mutató a populáció reproduktív értéke, a szaporodási ráta, azaz a fiókák 
egy gólyapárra eső átlagszáma. Egyik paramétere az eredménytelenül költő, kirepülő fiókák nél
küli párok száma és aránya. Több egyéb tényező mellett, mint pl. a gólyák érkezése, a páralkotás, 
életkor, stb., főleg az időjárási tényezőkkel, elsősorban az április és május hónap időjárásávalmutat
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1. ábra. A gólyapárok szám szerinti megoszlása 1984-ben városkörnyékenként (a városok és kör
nyékükhöz tartozó települések területe). A megyék 1-19 sorszáma a 2. táblázat sorszámai
val azonosítható. A párok számának jele: 1 -• 5:-, 10:1, 40: A , 50: <©, 100: ($. Pl. Debrecen 
és környékén 85: ©IIl-(Rajzolta Kórász Mária)

Fig. 1. No of pairs breeding in the vicinity of settlements. Abbreviation of figures: 1:.; 5:-? 10:1; 
40:éÜk; 50 :© ; 100:J7E.g. 85:© «I-

2. ábra. A gólyapárok sűrűsége (StD: a 100 km “-re eső párok száma. Az ábrán az értékek kike
rekítettek) a városkörnyékek területén 1984-ben. (Rajzolta Kórász Mária)

Fig. 2. Density of breeding pairs/100 sq.m, in 1984
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Table 2. Pooled data o f  Stork census in 1984. Abbreviations as in Table 1.

2. táblázat. Az 1984. évi gólyaszámlálás összesített eredménye

Megyék HPa
N° ±n%

HE HPm HPo HPx StD JZm JZm JZG

1. Bács-Kk. 257 -51 % 6 161 28 68 3,1 2,67 2,27 430
2. Pest 152 -43% 4 83 17 52 2,31 2,49 .2,07 208
3. Csongrád 176 -21 % 9 126 44 6 4,12 2,70 2,00 341
4. Békés 248 - 9% 14 190 46 12 4,40 2,66 2,14 505
5. Szolnok 329 -30% 10 228 52 49 5,86 2,57 2,10 587
6. Hajdú-B. 457 -42% 11 275 64 118 7,36 2,24 1,81 615
7. Szabolcs-Sz. 485 ^ 0 % 13 284 68 133 8,17 2,48 2,00 702
8. Borsod-A. Z. 647 -26% 20 449 137 61 8,95 2,33 1,79 1053
9. Heves 139 -32% 4 95 24 20 3,82 2,38 1,90 226

10. Nógrád 78 -42% 4 63 12 3 3,06 2,46 2,07 155
11. Komárom 31 -43 % 1 22 6 3 1,38 2,81 2,21 62
12. Fejér 105 -48% 4 63 21 21 2,40 2,63 1,97 166
13. Tolna 187 -28% 9 139 21 27 5,05 2,50 2,17 347
14. Baranya 251 -32% - 198 37 16 5,06 2,54 2,14 504
15. Somogy 345 -31 % 2 266 36 43 5,72 2,52 2,21 670
16. Zala 270 -23 % 6 212 37.. 21 7,13 2,65 2,26 562
17. Vas 247 +13 % 7 182 55 10 7,40 2,73 2,10 497
18. Győr-S. 155 -19% 7 116 17 22 3,86 2,60 2,27 302
19. Veszprém 136 -50% 7 94 16 26 2,90 2,55 2,18 . 240

összesen: 4696 -37% 138 3245 739 712 5,04 2,52 2,05 8172

Rövidítések: HPa: fészkelőpárok általában, számuk (N°) és számuk csökkenése vagy növekedése 
százalékosan 1958-hoz képest (+n %). HPm: fészkelőpárok kirepülő fiókákkal. HPo: fészkelőpá
rok kirepülő fiókák nélkül. HPx: fészkelőpárok, melyeknél az új nemzedék nem ismert. StD: sű
rűsége, 100 km2-re eső gólyapárok száma. JZG: a kirepülő fiókák összmennyisége. Egy fészkelő- 
párra eső fiókák átlagszámai: JZm: JZG osztva HPm, JZa: JZG osztva HPm és HPo összegével. 
HE: a fészket magányosan lakó gólya.

összefüggést. Ha ennek az időszaknak az időjárása huzamosan hideg, esős, napfényszegény, a fió
kát nem röptető párok aránya magas (17-20 %). A szaporodási ráta alacsony, 2,1 alatti, mint 
1974-ben és 1984-ben (1. táblázat).

A másik paraméter az eredményesen költő, fiókákat a kirepülésig felnevelő párok mennyi
sége és fiókaszám szerinti megoszlásuk aránya. Ez is az életkor, érkezés, de legnagyobb részben a 
klimatikus viszonyok függvénye. Magyarországon az átlagos és főleg a kedvező viszonyok mellett 
a 3-4 (5) fiókás fészkek aránya a nagyobb. Általában az ország napfényes órákban gazdagabb és 
melegebb vidékein, elsősorban az alföldi megyékben van ez így (JAKAB 1982, RÉKÁSI — JA
KAB 1984; 3. táblázat). Ezzel szemben az egész országra kiterjedően esős, hideg, napfényszegény 
áprilisi és májusi időjárás — mint 1974-ben — országosan az 1 és 2 fiókás fészkek kiemelkedően 
magas arányát eredményezte (JAKAB 1982; 4. táblázat) és a szaporodási ráta 1,8 volt (1. táblá
zat). Hasonlóan kedvezőtlen év volt 1984 is, amikor a fiókát nem röptető párok aránya szintén 
magas, kereken 19 % volt, de az 1-2 és a 3-4 fiókás fészkek megoszlása kiegyensúlyozottabb ma
radt. így sok, fiókát nem röptető pár dacára a szaporodási ráta értéke az 1974 évihez viszonyítva 
jobb, 205. A hat felmérési év eredményei alapján a magyarországi gólyapopuláció reproduktív ér
téke elég jónak mondható: középértéke 2,21.

A biotikus tényezők mellett az antropogén faktorok szerepe megnőtt a civilizáció előhalad- 
tával (nagyobb részben negatív hatások). Szembetűnő az összefüggés az állománycsökkenés és a 
szokott fészkelési lehetőségek (épület, kémény, fa, ól, szalmakazal, stb.) megfogyatkozása között, 
de ugyanígy a fészkelő párok számának növekedése és a villanyoszlopokra épült fészkek számá
nak gyors megszaporodása között is (5. táblázat). Ez utóbbi az 1958 évi 1974 között bekövetke
zett 46 7c-os állománycsökkenést 1984-re 37 %-ra változtatta. Szerepe volt ebben a 70-es évek
től intenzívebbé vált természet- és madárvédelmi intézkedéseknek, a Magyar Madártani Egyesü
let tevékenységének is (Gólyavédelem éve 1980-81). Különösen a fészkelési lehetőségek elősegí
tésében tettünk sokat a közreműködő áramszolgáltató vállalatokkal együtt a gólyavédelem te
rén, ti. a villanyoszlopokon 1600 fészek tartószerkezettel vezetékek fölé van emelve és felszere
lésük a továbbiakban folyamatos. Az akcióra kezdettől fogva felfigyelt az 1CBP is (SCHÜZ 1978).
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Table 4. Stork population in N-Bdcska between 1973 and 1984. For abbreviations see Table I.

3. táblázat. Gólyaállomány £szak-Bácskában 1973-1984 között

HPa HPo HPm JZG JZa JZm
1 2 3 4 5

1973 43 13 15 10 3 2 82 1,9 2,7
1974 57 20 7 25 5 - - 72 1,26 1,95
1975 55 11 7 11 20 6 - 113 2,1 2,57
1976 58 9 3 10 32 4 - 135 2,33 2,75
1977 56 2 2 12 24 14 2 164 2,9 3,0
1978 58 14 6 12 19 6 1 116 2,0 2,64
1979 57 17 4 11 22 3 - 104 1,82 2,6
1980 57 7 4 22 20 4 - 124 2,18 2,48
1981 52 5 2 9 29 6 1 136 2,6 2,89
1982 51 9 7 10 19 6 - 108 2,12 2,57
1984 46 8 2 18 14 4 - 96 2,1 2,52

Rövidítések: HPa: fészkelőpárok általában, HPo: fészkelőpárok kirepülő fiókák nélkül. HPml-5: 
fészkelőpárok fészkenként 1-5 kirepülő fiókával. JZG: kirepülő fiókák összmennyisége. Egy 
fészkelőpárra eső fiókák átlagszámai: JZa: JZG osztva HPm és HPo összegével, JZm: JZG oszt
va HPm.

4. táblázat. A fészkek százalékos megoszlása a kirepülő fiókák száma alapján 1974, 1979 és 1984 
években

Table 3. Relative frequency o f  nests as a function offeldlings in 1974, 1979 and 1984

Fiókaszám

No.of feldlings
£v

Year
0 1 2 3 4 5 6 n

1974 20,0 % 9,6 % 40,2 % 22,0 % 7,7% 0,4% 0,03 % 3222
1979 11,4% 5,6% 36,1 % 31,1 % 14,0% 1,7% 0,02 % 4151
1984 18,6 % 6,2% 34,0% 32,0% 9,0% 0,2% 0,1 % 3981

n * összes vizsgált fészekszám abban az évben.

5. táblázat. A fészkelőpárok számának és a fészekaljzatok megoszlásának változásai 1958-1984 
között

Table 5. No o f  breeding pairs and the distribution o f  breeding sites between 1958 and 1984

HPa G B A LM

1958 7473 4630 1919 1255 _
1963 5908 3699 1634 684 4
1968 4439 2738 1202 479 91
1974 4005 2190 1020 305 555
1979 4774 2011 906 285 1656
1984 4696 1498 639 192 2502

Rövidítések: HPa: fészkelőpárok általában, G: épület, kémény, B: fa. A: egyéb aljzat,LM: villany- 
oszlop.
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Az állománycsökkenés fennmaradt 37 százalékáért, a határainkon kívüli okokat leszámítva, 
a civilizációs ártalmakat (iparosítás, nagyüzemi mezőgazdaság, monokultúra, kemizálás, ésszerűt
len, eltúlzott víztelenítés, stb.) tehetjük felelőssé. Mutatóink nincsenek e civilizációs ártalmakról, 
csak a gólyapárok megyénkénti 20-50 %-os fogyatkozása bizonyítja az ezen a téren fennálló ve
szélyeztetettséget (1. és 2. táblázat).

összefoglalás, feladataink

A gólyák védelme feladatunkká teszi a propagandát a gólya életterének megőrzése és visz- 
szaállítása érdekében. Egzaktabbá kell tenni vizsgálatainkat a vegyszerek, egyéb káros anyagok 
természetet szennyező, a gólyára és szaporodására ártalmas hatásairól. Vizsgálnunk kell a gólya 
speciális táplálkozási igényét is.

Civilizációs ártalom az egyre sűrűsödő vezetékhálózat. Még a védelmi berendezések sem 
oldják meg teljesen a problémát (nyugati tapasztalat), de nálunk ezek sincsenek. Magyarországon 
1984-ben a gólyák pusztulásánál az okok 41 százaléka áramütés, ütközés vezetékekkel; ebből a 
kirepült fiatalok elhullása 31 százalékot tesz ki. Tervet kell készíteni olyan áramvezetés kiépítésé
re, amely a gólyára és más madárfajokra is veszélytelen (SCHÜZ 1979).

A gyűrűzést a Szimpózium csak abban az esetben szorgalmazza, ha nincs elég információs 
adatunk a gólyáról. A gólyák vonulási útját és a kóbor gólyák előfordulási helyeit többé-kevésbé 
ismerjük. Nálunk a gyűrűzés folytatását, több évi megszervezését és intenzívebbé tételét az teszi 
indokolttá, hogy a hazai populációnál még nincsenek megfigyelési adataink — a gyflrűzés adta 
azonosítás lehetőségeivel (4 cm méretű, távcsővel leolvasható gyűrűk alkalmazásával) — a gólyák 
életéről, mozgásukról, megtelepedési szokásaikról, fészek- és fészkelőhely-hűségeiről, párválasz
tási szokásairól, ivarérettségük, párbaállásuk idejéről stb. (CREUTZ 1985, 1986).

A feladatokat tekintve mégis a legfontosabb -  és amiben az MME tagok nagyobb közremű
ködését is várjuk — hogy folyamatossá tegyük a gólyakutatás alapját képező felméréseket. Ha eze
ket a nemzetközi irányelvek szerint végezzük — akár évenként kisebb területeken, akár az orszá
gos felméréseknél gyűjtjük hozzá a megfigyelési adatokat -  megkapjuk a populáció-dinamika leg
fontosabb mutatóit, annak tendenciáiról. Kiértékelésük, feldolgozásuk a környezeti hatások függ
vényében közelebb visz a gólyák életének alaposabb ismeretéhez és szolgálja gyakorlati védelmü
ket is. Ajánljuk a felméréseknél az országos felmérésekhez kiadott kérdőív használatát (Madártani 
Tájékoztató, 1984. 75. oldal).
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A Magyar Madártani Egyesület II. Tudományos Ülése, Szeged, 1986.
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TÚZOK (OTIS TARDA) POPULÁCIÓK SZÁMÍTÓGÉPES TÖRZSKÖNYVI 
NYILVÁNTARTÁSA MAGYARORSZÁGON

Computer registration of Hungarian Great Bustard (Otis tarda) populations

FARAGÓ SÁNDOR

Abstract

The computer registration of Hungarian Great Bustard populations is organized by the De
partment of Wildlife Management, University of Forestry and Wood Industry. The basic data of 
the registration are as follows: whole area, area of Great Bustard habitat and estimated popula
tion size. From the basic set of data provided by the hunters the following structural elements of 
populations can be computed: population size, density and the sex ratio. The Great Bustard has a 
disjunct distribution in Hungary, the main areas are Kisalföld, Balaton, Mezőföld, Duna district, 
N-Alföld and Tiszántúl. The data set of Great Bustard is suitable for comparing populations of 
these areas. The registration also helps to organize the protection of Great Bustard populations.

Bevezetés

Túzokállományunk nagysága, az alfaj összegyedszámából való részesedése (cca. 17 %) szük
ségessé teszi, hogy fontosságának megfelelően „napra” kész információkkal rendelkezzünk róla.

Dolgozatomban az Erdészeti és Faipari Egyetem Vadgazdálkodástani Tanszékén végzett 
,,A túzok (Otis tarda) vizsgálata Magyarországon” kutatás B résztémájaként feldolgozott „A tú
zokpopulációk vizsgálata” c. program során elért eredményeket ismertetem (FARAGÓ, 1984).

A túzokállományok nyilvántartása hagyományos módon a vadállománybecslési statiszti
kákon alapult, melyeket szüli ég szerint korrigáltak más megfigyelések adataival. A kapott ered
ményeket megyei összesítőben közölték. Ily módon ismertette FODOR (1975) a magyar túzok
állomány létszámalakulását 1973-ig, majd STERBETZ és PÁLNIK (1980) az 1977-1979-es évek 
eredményeit. E közigazgatási alaprendszerű nyilvántartás a gyakorlat számára ad ugyan informá
ciókat, de populációökológiai tájékoztatást nem nyújt. Ezt felismerve dolgozta ki STERBETZ 
(1978) az ország túzokállományát 1977-ben úgy, hogy annak megnőtt a biológiai információ tar
talma, mivel az adatokat már populáció szinten tárgyalta. Ez volt a későbbiekben bázisa azon 
rendszer kidolgozásának, mely a fent nevezett kutatási program keretében történt. Ennek alapja 
egy számítógépre adaptált kódrendszer kialakítása, aminek segítségével a populáció azonnal el
helyezhető az alfaj areáján belül. A 3 betűből és 2 számból álló alfanumerikus kód megmutatja, 
hogy a populáció a diszjunkt-diszperz areán belül melyik régióban (= 1. betű), a régión belül me
lyik országban (= 2. betű), az országon belül melyik elterjedési körzetben 0= 3. betű) található. A 
kétjegyű szám a körzeten belül a populáció azonosítási sorszáma (FARAGÓ 1985). Ez alapján pl. 
a Dévaványai túzokpopuláció KHT-13 kódja megmutatja, hogy az a Kárpát medencei (= K) régió
ban, Magyarországon (= H), a Tiszántúli (= T) elterjedési körzetben van és sorszáma 13. Már ezzel 
a módszerrel ismertette FARAGÓ (1986) a hazai túzokállományt az 1981-1985 évi állományfel
mérések tükrében. A felmérés módszereit és annak értékelését ugyanezen munka tartalmazza, 
így arra itt nem kívánok kitérni.

Módszer

Az adatok tömege és kezelhetősége tette szükségessé, hogy a túzoktörzskönyvet korszerű 
számítástechnikai módszerekkel vezessük. A munkát IBM 51 10 számítógépen végeztük. A prog
ram BASIC program-nyelven íródott, a file-szervezése random szerkezetű. Egy év adatai mintegy 
10 kB-nyi nagyságú területet foglalnak el, a futtatás memóriaigénye 64 kB.
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A törzskönyvnek feladata a gyakorlati munkához, ill. a populációökológiai kutatásokhoz 
az alapadatbázis biztosítása. Létrehozása tehát a későbbi kutatások és a gyakorlati munka alapfel
tételeit teremtette meg. Kialakításával hármas célt kívántunk elérni: 1. A magyar túzokpopuláci
ók nyilvántartása, állományalakulásának, a populációk struktúrelemeinek nyomon kísérése. 2. A 
vadgazdálkodók informáltságának biztosítása az esetleges operatív beavatkozás céljából. 3. A ter
mészetvédelmi hatóságok munkájának elősegítése, védelmi feladatok megoldásához alapadatok 
szolgáltatása.

1. ábra. A számítógépes túzok-törzskönyv adatfeldolgozási folyamatának vázlata

Fig. 1. Scheme o f data-processing o f  theGreat Bustard registration

Az adatfeldolgozás folyamatát az 1. ábra szemlélteti. A feldolgozás menetét az alábbi lép
csőfokokkal érzékeltetjük.
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1. lépcső: Alapadatok
Az egyes vadgazdálkodók kódjához és nevéhez a túzok számára élőhelyül szolgáló mező- 

gazdasági területek nagyságát (hektár) rendeljük. Egyúttal megtesszük a populációba való beso
rolást is. Ezen állandó adatok mellé évente az állománynagyság (későbbiekben az ivari megosz
lás is) kerül.

Az 1981-1985 közötti időszakban kereken 100 olyan vadgazdálkodási egység volt, mely
nek a területén észleltek túzokot.

2. lépcső: Populáció-összesítés
Ebben a stádiumban az azonos populációkhoz sorolt vadgazdálkodási egységeket összegzi a 

program. A populációk kialakításával együtt jár az élőhelynagyság és az évenkénti állománynagy
ság összegzése, továbbá az egyik származtatott struktúrelem, a sűrűség értékének (pd/km2) kiszá
mítása. Egyúttal megkapjuk, hogy a populációt képző vadászterületeken élő túzokállományok 
milyen mértékben részesednek az elterjedési körzet, ill. az ország túzokállományából (%) (1. táb
lázat).

1. táblázat. A KHT-13 Dévaványai populáció összesítése (1984) 

Table 1. Data o f  KHT-13 population at Dévaványa

V APGAZDALK O L* U i íj z o k MEGGSZLA3
kljfi 1« Rnjmn7TT?sr---------------- niüli . 

ha
'M  .
p «1

-uaiM.
r- d/k m 2 X

iTmízT
X

[EC MANAGER ORCAT DÚSTARP DISTRíruriüN
nouF nah;. •' .t i r ha

no
No

PENG . 
No/k«2

C.0UM 1 R Y
z

a;:: ..

SIÓI VÖRÖS CSILLAG V.T.; KÜZEbÜYrtRflA 1 
(MEGYE: bEKfeü)

11 75* tíl 0 . ó? 2.85 . HG

SÍ 02 TöVlSKlcSI V . 1 . SZEGHALOM 
(MEGYE: bfekkS) 5 625 110 ?. ?. 0 i*.15 6.52

5103 PfcVAVANYAI V.I.J PfeVAVANYA 
(MEGYE: BfcKfcS*

m 1ÜU 300 2. 1 2 10.55 16.57

51 HUNOR V. 1 . ; SZEGHALOM 
(MEGYE: HEKfcS)

íi i»5 7 Al| 0.52 2.11 3.31

5105 KoRoSLAL'ANYI V.T.; KöNóSI.Al'AN Y 
(MEGYE: EfcKfcS)

1 3 7H6 50 0.36 1 . 76 2.76

510 7 KÓHÖSMEN11 V . 1 . J GYOMA 
(MEGYE: PfcKfcS)

l»l 5*P*J é . 7 •1 . '»6 2.36 3.70

5100 OfeKE V.r.: ENDRoD
(mc«ye: UfcKfeS)

10 308 V0 0.07 3.16 * .97

51*5 KUNSÁGI V . I .; ECSEGÍALVA 
(MEGYEI HfcKfeS)

? 1 75 26 0.36 0.91 1 .»♦«♦

POf'ULAClü ÖSSZESEN: 80 79 7 7V,> 0.09 27.05 «*3.76

Itt kell tisztáznunk, hogy mit tekintünk populációnak. A tradicionális, szaporodási közös
séget alkotó állományok mellett megjelenhetnek eddig nem regisztrált helyen a túzokok. Ennek 
kettős oka lehet. Egyik — s ez az optimális eset —, amikor egy terjeszkedő progresszív folyamat
nak vagyunk a tanúi. Itt is két eset van. Első amikor a populáció által elfoglalt terület nő, s meg
jelenik egy szomszédos vadgazdálkodó területén. Ekkor a hovatartozás egyértelműen az anyapo
pulációhoz köthető. Második, amikor egy elkülönülő populációról van tudomásunk, olyanról, 
mely valamilyen okból levált egy nagyobb populációról. Ebben az esetben az újratelepülést, mint 
új populációt tartjuk nyilván. Példa erre a KHT-26 Nagyszénási populáció esete. 1983-ban meg
települt (újratelepült) a túzok 3-6 példánya, s ez a mennyiség 3 éven át tartósan megmaradt.

A másik -  s nem optimális -  változat, mikor a becsléskor történő észlelés csak alkalmi elő
fordulás. Az összegzés m iatt azonban ezeket is nyilván kell tartanunk. A következő évek vagy 
megerősítik létezését, vagy bebizonyítják az alkalmi előfordulást. Példa erre a KHK-06 Aszári 
megfigyelés, 1982-ben 1 példánnyal, vagy a KHD-08 Kerepestarcsai megfigyelés 1985-ben 6 pél
dánnyal. Ezek a későbbiekben nem állták meg önálló populációként helyüket, így töröltük a nyil
vántartásból.

3. lépcső: Körzet kialakítása
A populációk által elfoglalt élőhelyek területének összegzésével határozható meg az elter

jedési körzet élőhelyeinek nagysága, a túzok-állomány nagysága és sűrűsége. Egyúttal megkapjuk 
az egyes populációk részesedését az ország, illetve a körzet túzokállományából.
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Ez a tevékenység egyes körzetekben pl.: Mezőföld = KHM) csupán 1, a Tiszántúl körzet ese
tében (KHT) viszont 39 populáció összegzéséből adódik (2. táblázat).

2. táblázat. A Tiszántúli elterjedési körzet (KHT) összesítése (1984) 

Table 2. Summarization o f  data from Tiszántúl distribution area

sz PUPULAClU 1 J Z U K .1* U« j3ZLAS
K Of JA flEONEVEZfebE feLoH. SZ • ABUN . UR5Z . KoRZ .

Oá Pd P d/ k m2 / . %

NO POPULATION cr DICTSI
CODE NAME LALIT. I* i_ ft 3 . CQUNTRY AREA

T.u '*

1 KHTOl UJSZEN t'MARGl FA 6 7 4 70 2 c» 0 . »J4 0.91 1.44
2 KHT03 HORTOBÁGY 65 VV7 134 0.20 4.71 7.40
3 KHT07 KARLAG 26 604 ÓV 0.26 2.4 3 3.81
4 KHTU8 PÜSPÖKLADANY 31 182 140 0.45 4.92 7.73
5 KHT10 BOCSA 2U 718 120 0.58 4.22 6.63
6 KHTll NAGYRABte 27 49V 134 0.49 4.71 7.40
7 KHT12 BERETTYÓÚJFALU 20 4V 0 So 0 . 15 1.05 1.66
8 KHT13 DfcVAVANYA 88 7V7 7V2 0.89 27.85 43.76
V KHTli* CSÓK *10 27 429 55 0.20 1.93 3.04

10 KHT15 KOrtADI 21 315 47 U . 22 1.65 2.60
11 KHT16 BIHARKERESZTEG 21 761 10 0.05 0.35 0.55
12 KHT17 ZSADANY 12 132 24 0.20 0.84 1.33
13 KHT19 SARKAL' 7 22 V 9 0.12 0.32 0.50
14 KHTZO HEZoVUR 25 711 20 0.08 0.70 1.10
15 KHT21 CSEKKESZoLo 16 752 15 0 . OV 0.53 0.83
16 KHT22 KUNSZEN1MARTUN li* SO 7 18 0.13 0.63 0.99
17 KHT24 CSABACSÜD 7 8 d7 22 0.26 0.77 1.22
18 KHT25 CSEREBoKtNY 4-1* 582 VI 0.20 3.20 5.03
IV KMT26 NAGYSZfeNAS 15 33s 6 0.04 U . 21 0.33
20 KHT28 SZÉKKUTAS 14 377 2 0.01 0.07 0.11
21 KHT32 PIfVARUS 3 V325 30 0.08 1.05 1.66
22 KHT33 TÍSZASZIÜET 21 231 5 0.02 0 . 18 0.28
23 KHT31* HODrtr.ZoVASARHEL J 12 55o 2 U . t*2 0.07 U . 11
2* KHT37 TURKEVE 14 302 9 0.06 0.32 0.50

KÖRZET ÖSSZESEN: 664 756 1 810 0.27 63. c»4 100.00

4. lépcső: Országos állomány
Az elterjedési körzetek összegzésével megkapjuk az ország túzokállományát az adott évre. 

Az összeg jellemzi a túzokélőhelyek nagyságát, az országos egyedszámot és a közepes sűrűséget 
(3. táblázat).

3. táblázat. A magyar túzokállomány (KH) összesítése az elterjedési körzetek értékei alapján 
(1985)

Table 3. Data o f the Hungarian Great Bustard populations on the basis o f  values o f  distribution 
areas (1985)

s z K Ö R Z E T
M E G N E V E Z É S E

T U Z O K
f e L ö H  . 

h  a
S Z .  
p  <1

ADUN .
p d / k m 2

O R S Z  .
V

AREA
CODE NAME

GRZ AT DUGTA Kjj
H A D I T , NO

It.'*
i.' •... l i U » 1 
• v •• - U ff« 7.

X i U N T R Y

l KHD D U N A - M E N T E I I 0  1 8 5 5 3 8 0 , 0 9 2 1 . 0 3
2 KIIT T I S Z Á N T Ú L 6 3 8  2 5 0 1 Ó / . 3 0 . 2 ( 3 Ó 5 , 2 1
3 KHE É S Z A K - A L T  ÖLD 1 3 8  1 3 9 0 . 1 9 1 0 , 1 3
<4 KHM M E Z Ö F Ö L D 1 0  V 0 9 3 0 . 0 3 0 . 1 2
5 KHK K I S A L F Ö L D <+A 8 5 ? 9 0 0 . 1 9 3 . 5 2

M A G Y A R O R S Z A G  Ö S S Z E S E N : 9 9 3  ? R 8 2  5 5 8 0 , 2 7 1 0 0 . 0 0
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5. lépcső: Rendezés I.
A gép a kívánt szempontok szerint rendszerezi az elterjedési körzetek, ilL az ország túzok

populációit. A megadott 4 szempont a következő: 1. A populációk sorrendje állománynagyság 
alapján egyes elterjedési körzetekben; 2. Az elterjedési körzetek sorrendje; 3. A 67 túzokpopulá
ció abszolút sorrendje sűrűség szerint.

6. lépcső: összevetés a bázisévvel
A populációk dinamikájának ismerete alapvető védelmi jelentőségű. Éppen ezért szükséges 

az egyes populációk -  példánkban az 1985. évi — összehasonlítása a megelőző évivel.
Az összehasonlítás szempontjai a kővetkezők: 1. A populációk összevetése elterjedési kör

zetenként (4. táblázat); 2. Az elterjedési körzetek állományváltozásának vizsgálata (5. táblázat).

4. táblázat. A Tiszántúli elterjedési körzet (KHT) populációinak nagyság és sűrűség különbsége az 
1984. és 1985. évek között

Table 4. Differences in population size and density o f  Tiszántúl distribution area population 
(KHT) between 1984 and 1985

N A
r u 
G Y

: o X
A

A L 
G A

L O 
A B

MAN 
U M

Y
A N C I A

32 POPULÁCIÓ F7Ü*“
pd

iWS
pd

d i t . 
P d

TT575* 198* 
p d/k »2

1903 
P d / k m 2

dif . 
pd/km2

85/8*
1

POPULATION 3 J - r V *“ - Ar I 0 N
C N 3 I T Y

.10 CODE NAME .73*
•'lo - •No -L/C* . 73* 

No/km2
1735

No/k«2
dif . 

No/k m2
3 5/5*

l KHTÖ1 UJSZCNTNARGITA 26 12 -1* *6.15 0 . 0* 0.05 40.01 125.73
2 KHT03 HORTUbiGY 13* 130 -* 77.01 0.20 0 . 16 -0.0* ftl . 13
3 KHT07 KARCAG 69 73 4* 105.80 0.26 0.27 40.02 105.80
* KHT08 PÜSPÖKLADÁNY 1*0 130 10 72.36 0 .*5 0 .*2 -0.03 92.06
5 KHT10 DUC 3 A 120 120 Ml 100.00 0.58 0.58 40.00 100.00
f t KHT11 NAGYRABk 13* l*u 4-6 10*.*3 0 .*9 0.51 40.02 10*.*8
7 KHT12 BERETTYOUjr ALU 30 30 Ml 100.00 0 . 15 0. 15 40.00 100.00
8 KHT 13 DfcVAVANYA 772 70 0 -92 33.33 0.39 0 . OR -0.01 98.63
9 KHT1* CSÖKMÖ 55 55 40 100.00 0.20 0.20 40.00 100.00

1 0 KHT15 KOHADI *7 30 1 7 63.03 0.22 0.19 -0.03 8*. 32
11 KHT 16 BIHARKERESZTES 10 22 412 220.00 0.05 0 . 06 40.01 12*.98
12 KHT17 ZSADANY 2* 13 11 5*. 17 0.20 0.11 -0.09 5*. 17
13 KHT 19 SARKAD 7 7 ♦ 0 100.00 0 . 12 0 . 12 40.00 100.00
I*« KHT20 MEZŐTÚR 20 2* 4* 120.«0 «I . 03 0.09 40.02 120.00
15 KHT21 CSERKESZöLó 15 16 41 106.67 0.09 0.05 -0.0* 55.1616 KHT22 KUNSZENTMARTON 1U 27 49 ISO.00 0 . 13 0 . 19 40.06 150.00
17 KHT2* CSABACSOD 22 22 100.00 u . 28 0.28 40.00 100.00
ia KHT25 CSEREBöKkNY 91 60 -31 63.73 0.20 0.22 40.01 107.17
19 KHT26 NAGYSZfcNAS 6 4|) 100.00 Ü . 0* 0.0* 40.00 100.00
20 KHT27 KARDOSKUT 0 2 42 779.97 0.01) 11.01 ♦0 .01 999.99
21 KHT28 SZfcKKUTAS 2 2 4rt 100.00 0.01 0 . 01 40.00 100.00
22 KHT32 PITVAROS 30 31 + 1 103.33 0.08 0 . 08 40.00 103.33
23 KHT33 TISZASZIGET 5 3 -2 60.00 0.02 0.01 -0.01 60.00
2* KHT3* HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2 0 -2 0.00 0.02 0.00 -0.02 0.00
25 KHT37 TURKEVE 9 11 ♦ 2 122.22 0 . 06 0.08 40.01 122.22

KÖRZET VÁLTOZÁS* ÖSSZESEN! 1 810 1 668 -1*2 92.15 0.27 0.26 -0.01 9 5 . 9 8

5. táblázat. Az elterjedési körzetek nagysága és sűrűségkülönbségei az 1984. és 1985. évek között 

Table 5. Size and density differences o f  distribution areas between 1984 and 1985
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1 KMD DU NA-M ENTE •..Mi ••1 . - . í . •í . 3 6 . ) .  * 7 - 0 . 0 7 0 7 . 1 3
2 K I IT T I S Z Á N T Ú L 1 u t ó 1 6 6 8 - i * 2 ■ ' 3 . 1 5 •». 2 7 n . 2 6 - 0 . 0 1 9 5 . 9 0
3 XT IE É S Z A K - A L F Ö L D 3 * 7 : : 5 7 7 * . 2 ) •». 1 7 0 . 1 9 4 0 . 0 2 1 1 1 . * 5
* K MM M E Z ó F ö L D 9 3 -o. . 3 3 .  . '-3 . n o n . 0 3 - 0 . 0 6 3 3 . 3 3

KHK K IC A I .F Ö LD 0 3 V0 . 2 •1. 1 0 0 . 1 9 4 0 . 0 1 1 0 6 . 1 0

M A G Y A R O . u S S Z E S E N ; 2  3 * * 7  5 5 0 - 2 3 6 0 7 . 7 * 0 . 3 0 0 . 2 5 - 0 . 0 5 8 1 . 9 3

2 4 0



Mindkét esetben az egyedszám és sűrűség egyaránt elemzésre kerül.
A védelmi gyakorlatban jelentőségük a különbségeknek van, mivel legjobban szemléltetik a 

dinamika tendenciáit.

7 lépcső: Rendezés II.
A képzett különbségértékek alapján sorrendet képez a program. Elkülöníti a sor végén azo

kat a még nyilvántartott populációkat, amelyek kipusztultak. A csökkenő sorrend azt eredmé
nyezi, hogy a lista végén szerepelnek azok a populációk, melyek helyzete a legkritikusabb, ahol a 
bázisévhez képest a legnagyobbak a kedvezőtlen differenciák. A védelmi gyakorlatnak ezen terü
leteken kell mihamarabb operatívan közbeavatkoznia.

Következtetések

A kapott eredmények azt mutatják, hogy a leírt információk mind a kutatás, mind a véde
lem céljainak megfelelnek. A karakterisztikák lehetővé teszik olyan populációs-ökológia és area- 
geográfiai kérdések felvetését és megoldását, melyek enélkül fel sem merülnének.

A védelmi gyakorlat olyan infomráció-bázisra tesz szert, mely eddig nem állt rendelkezésé
re, így munkáját elősegíti, hatékonysága jelentősen megnövekedhet.

Köszönetnyilvánítás

Itt köszönöm meg FACSKÓ FERENC erdőmérnöknek a program elkészítésével nyújtott 
segítséget.
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A Magyar Madártani Egyesület II. Tudományos Ülése, Szeged, 1986.
The 2nd Scientific Meeting of Hungarian Ornithological Society, 1986. Szeged

A SZEGED-FERTŐI TÁJVÁLTOZASOK MADÁRTANI VONATKOZÁSAI 

The effect of habitat alteration on the birds of Szeged-Fertő

SZELL ANTAL

Abstract

The establishment of Fertő fishpond introduced new habitats for some waterfowls, but the 
birds of the original grassland habitats had disappeared. The species richness has grown continuo
usly in the bird assemblages predominated by common species typical for fishponds. The impor
tance of this fishpond in migration is similar to that of the Szeged-Fehértó. Several rare birds 
were recorded in this new area. The bottom of some empty fishpond provided suitable breeding 
habitat for some strictly protected birds e.g. Avocet, Kentish Plover but the controversy between 
the economical management a fishponds and the interest of nature conservation has remained.

Bevezetés

Csongrád megye madárvilága tájadottságai folytán még ma is fajgazdag, bár az emberi tevé
kenység majd valamennyi tájformában fellelhető hatásait a madarak érzékenyen jelzik. A szikes 
puszták, rétek és tavak sajátos kémiai-fizikai tulajdonságaiknál fogva megszabták a hasznosítási 
lehetőségek körét is. A századunk közepétől intenzívebbé váló szikes-hasznosítás számos terület 
adottságait és életközösségét átformálta. A szikes talajokon, jó vízzáró réteggel rendelkező tulaj
donságaiknál fogva főként kétféle vízkultúra létesült: halastó vagy rizstelep. Mindkét formáció 
maradványait vagy jelenlegi üzemelését fellelhetjük megyénkben. A szikes puszták terjedelme a 
különböző hasznosítási formák következtében egyre zsugorodik. A jelenkor ezekből jórészt csak 
rezervátumokban található maradványokat őriz.

A Péteri-tó, a Csaj-tó, a Szegedi Fehértó halastavai közismerten nevezetesek madárviláguk
ról. A halastó, mint vízi élettér egész éven át kedvező adottságokat nyújt a vízimadaraknak. E ta
nulmány egy új halastó madárállományában bekövetkezett hatásait vizsgálja a Szegedi Fertőn, 
mely a Szegedi Fehértótól mintegy 400 m-re épült ki.

Szeged környékén a Ferhértó ős-szikesének halastóvá kiépítése ismert (1929-1958-ig). A 
rezervátum madárvilágának előtörténete pedig BERETZK PÉTER munkássága alapján látott nap
világot. Számos tanulmányában feldolgozta a fehértói tájváltozások madártani problémáit (BE
RETZK 1962). Nem fűződött azonban ilyen előtanulmány a szomszédos Szegedi Fertőhöz. He
lyenként BERETZK (1962) tesz említést, főként a pólingvonulással kapcsolatban a területről, és 
STERBETZ (1962) is szerepeltet a godával kapcsolatban itteni adatokat. A 60-as években üze
melt itt egy rizstelep is, mely a későbbiekben megszűnt. Ezek madárvilágáról MAGYAR (1965, 
1969) két dolgozatában számol be.

Terület és módszer

Tanulmányomban azt vizsgáltam, hogy egy környezetváltozást, nevezetesen a halastóvá va
ló kiépítést a fertői madárvilág hogyan viseli el, illetve milyen változásokkal reagál erre: milyen di
namikával foglal el a vízi madárvilág egy új élőhelyet, s mint „friss” környezet, milyen madár-for
galmat bonyolít le vonulások idején, milyen féáíkelési jelenségek észlelhetők?

A vizsgálati terület a Szeged-Fertő egykori padkás szikes pusztája, majd a helyén létesített 
576 ha-os halastórendszer. A táj uralkodó eleme az ürmös szikespusztai gyep (Artemisio-Festu- 
cetum pseudovinae) volt.

Az előmunkálatok egyes fázisai már 1979-ben megindultak, de a nagyobb arányú földmun
kákat 1980-81-ben végezték. 1980-ban töltötték fel az első tavakat, s 1983-ra már az egyes ütem 
4. tava és a kettes ütem 8. tava is vízborítást kapott. A területnek csak az Algyői főcsatornától
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északra felevő tavai esnek a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetbe, a déli 4 tóegység, mintegy 233 ha 
már nem. Lecsapoláskor, hasonlóan a Fehértóéhoz, a vizet az Algyői főcsatornába engedik, s a 
feltöltés is innen történik. A rendszeres Tisza-vízzel való feltöltés meghatározója a halastavi nö
vénytársulások kialakulásának s a sok kolloidális iszapanyaggal való feltöltődési folyamatnak, A 
tórendszer Tiszától való távolsága 1,5 km. A szikes pusztai állapotról sajnos csak egy év (1979) 
megfigyeléseit használhattam fel, míg az üzembehelyezéstől (1980) folyamatosan, hetenként egy
szer bejártam az új tavakat 1985-ig.

Eredmények

A fertői tájváltozás során kialakult változatos főleg vízi, élőhelyek megemelték a madárfa
jok számát (1. ábra). Ez általánosan elmondható a fészkelési időszakra is, de különösen az őszi — 
tavaszi átvonulások idején volt szembetűnő. Az évek során 1979-1985-ig fokozatosan egyre több 
Anatidae (2. ábra), Gaviidae és Podicipitidae fajt (3. ábra) figyelhettem meg az új halastavon.

1. ábra. Az évenkénti fajszám alakulása a Fertőn (fészkelő és átvonuló együtt)

Fig. 1. Number o f  observed bird species in successive years (both breeding and migrating)

A Szegedi Fertő legnagyobb jelentősége abban mutatkozik, hogy ősszel és tavasszal nagy 
vízimadár-vonulásnak teremt kedvező környezetet. Igen fontos tényező, hogy az őszi — tavaszi 
vonulások szerencsésen egybeesnek az őszi — tavaszi lecsapolások idejével, így számos faj használ
ja ki a kedvező táplálkozási, pihenési, ivási és éjszakázási lehetőséget.

Érdekes kérdés, hogy egy új vízkultúra milyen hatással van a szomszédos Fehértói rezervá
tum madárvilágára. Erződik-e a feltételezett elszívó hatás, s ha igen, akkor mely fajokat érinti fő
ként és milyen mértékben? Hogy ezt megválaszolhassam,felhasználtam a tíz éve végzett fehértavi 
felvételezéseim eredményeit is.

A két halastórendszer avifaunájának összehasonlítása során a következő főbb változási 
formákat lehetett elkülöníteni (1. táblázat).

Áttelepiilés: azok a fajok tartoznak ide, melyeknek sokkal kedvezőbb feltételeket terem
tett az új halastó, ezért főként ennek a környezetében fordultak elő.

243



2. ábra. Anatidae fajainak megjelenése a Fertőn (satírozott rész = minimum 1 példánnyal figyel- 
meg meg.)

Fig. 2. Observations o f  Anatidae species at Fertő (shaded area: observation o f  at least one indi
vidual)

3. ábra. Gaviidae és Podicipitidae fajainak megjelenése a Fertőn (satírozott rész = minimum 1 
példánnyal figyeltem meg)

Anas clypeata
Anas acuta
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas querqueaula
Melamtta tusca
Anser ‘abalis
Ar.ser albifrons
Anser anser  
TaCorna ‘.adorn  a

a ha las tó  uzembehelyezese 
Putting in operation of fish pond)

vek 
(Vears)

Fajok (Species)

Mergus merqus
Mergus a lbe l lus
Bucephala clangula
Aythya nyroca
Aythya tuliguta
Aythya fe rm a
Anas s tepe ra
Anas peneiope

Fig.3. Observation o f  Gaviidae and Podicipitidae species at Fertő
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1. táblázat. A Fertő avifaunájának változási formái a Szegedi Fehértóval összehasonlítva (ma
gyarázat a szövegben)

Table 1. Changes in bird fauna o f Fertő in comparison to Szeged Fehértó

Változási forma 
(Type of change)

Fajok ( Species)
Fészkelő ( Nesting) Vonuló (Migratory)

Attelepülés
(Transcolonization)

Sterna hirundo Pluvialis squatarola 

Larus minutus

Megoszlás
(Distribution)

Acrocephalus
arundinaceus

Fulica atra
Podiceps ruficollis
Podiceps cristatus

Hydroprogne caspia 

Larus ridibundus 

Larus argentatus 
Numenius arquata

Új m eg je len és  

(New appearance)

Recurvirostra avosetta  
Charadrius

alexandrinus

Phalacrocorax carbo 
Haematopus

ostralegus  
Arenaria interpres 
Tringa s tagn a lis

Változatlan e lő 
fordulás  
( U nchanged  

occurrence )

Vanellus vanellus Grus grus  
Anser - fajok

E ltűnés
(D isappearance)

Alauda arvensis  

Motacilla f lava  

Tringa to ta n u s  
Limosa l im osa

Mennyiségi megoszlás: itt azok a fajok szerepelnek, melyeknek mindkét tórendszer adott
ságai hasonlóképpen megfelelnek.
Uj megjelenés: azon fajokat érinti, amelyek a Fehértó területén rendkívül ritkán és jelentéktelen 
egyedszámmal voltak képviselve és az új környezet hatására jelentek meg fészkelőként, vagy át
vonulóként a Fertőn.
Változatlan előfordulás: állományuk nem változott jelentősen.
Eltűnés: a fajok megjelenése vagy fészkelése teljesen elmaradt, de vonulás során még fellelhetők. 

Attelepülés

A Korom-sziget sirálytelepén bekövetkező változások (növényzet elburjánzása) hatására a 
küszvágó csérek (Sterna hirundo) számára alkalmas költőhely alig van. Csak néhány pár fészkel év- 
ről-évre. Természetes és mesterséges fészkelőhelyek hiányában az új halastóra települtek át a köl
tő párok. A kora nyárig alacsony vízszinten tartott medencék szikes tavakhoz hasonló zátonyos 
környezete 1985-ben 20 párból álló kolónia letelepedését tette lehetővé. A fészek-telep kialaku
lása után a halastavak vízszintjét megemelték, így veszélybe kerültek a fészekaljak. Éppen ezért 
fontos a gazdasági tevékenység és a természetvédelmi kezelés munkájának összehangolása.
Az átvonulok közül szembetűnő az ujjaslile (Pluvialis squatarola) és a kis sirály (Larus minutus) 
áttelepülése. F. két faj a jelenben ritkán lelhető fel a fehértói tavakon, ugyanakkor a Fertőn vonu
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lási időszakban szinte állandóan jelen van. Az ujjaslile, ha alkalmas tavakat talál, akkor koranyári 
időszakban is megfigyelhető (május - júniusban), illetve az őszi vonulás alkalmával augusztustól 
novemberig. A kis sirály itt áprilistól októberig van jelen augusztus kivételével.

Mennyiségi megoszlás

A fertői tavak 1980-as árasztása után két-három évvel már homogén, zárt állományt alko
to tt a partvédelmet szolgáló nád (Phragmites communis). Benne elsők között telepedett meg a ná
dirigó (Acrocephalus arundinaceus), mely igen gyakori dajkamadara a kakuknak (Cuculus cano- 
rus). A búbos vöcsök (Podiceps cristatus), a kis vöcsök (Podiceps ruflcollis) és a szárcsa (Fulica út
ra) ma már elterjedt fészkelő a területen. A lecsapolás alatt álló halastavak kedvező táplálkozó, pi
henő és éjjelezőhelyet biztosítanak a dankasirály (Larus ridibundus) és ezüstsirály (Lotus argenta- 
tus) számára. A dankasirályok vonulási időben a tavak 10-20 km-es környezetének mezőgazdasági 
területein, szeméttelepeken, szerzik meg táplálékukat. Alkonyaikor húznak be a tóra több százas 
csapatokban. Nem ritka 7-8 ezer példánynak a gyülekezése sem. Az ezüstsirályok halastavi kör
nyezetben szerzik táplálékukat, de a környező mezőgazdasági területeken is megfigyelhetők ki
sebb csapatai. Alkalmas mederviszonyok esetén a nagy pólingok (Numenius arquata) is éjjelező
helyként használják a területet. Ma már a kis pólingok (Numenius phaeopus) tavaszi átvonulása 
szinte teljesen elmarad a Fertőn, időnként megjelenő néhány kisebb csapata nem számottevő. Kü
lönösen akkor növekszik meg a halastavak szerepe a pólingvonulásban, amikora pusztai rezervá
tumok (Kardoskút, Pusztaszer) tavai kiszáradnak, így vonuló tömegeik nagyrésze halastavi élet
térbe kényszerül.

A 80-as évek szembeötlő jelensége a kárókatonák (Phalacrocorax carbo) számának ugássze- 
rű emelkedése. Alföldi viszonylatban a Szegedi Fehértó vonzza a legnagyobb vonuló tömegeket, 
mivel legközelebb terül el a Tiszához, a népes állományt koncentráló jugoszláv kőltőtelepekhez és 
kedvező a táplálékkínálat. A Szegedi Állami Gazdaság egy eredményességre törekvő nagyüzem, 
ezért az itt időző, halevő kárókatonák jelenléte mindenképpen hátrányosan hat a gazdaságos ter
melő munkára. Néhány példány megjelenése még nem okozna gondot, de a mintegy 1500 pél
dány állandó jelenléte már komoly problémák forrása. Ez a mennyiség mintegy 5 hónapon át tar
tózkodott a halastavakon (1985. júliustól novemberig), a Saséri Természetvédelmi terület holt
ágán éjszakázott, s onnan húzott ki a kora reggeli órákban a szegedi halastavak irányába. Mivel a 
fertői tavak kis területűek, éppen ezért háborgatottabbak is, így a kárókatonáknak csak kis szá
zaléka volt itt fellelhető. Indokolttá vált károsításuk különböző módszerekkel való csökkentése. 
Az utóbbi néhány évben a-természetvédelmi hatóság engedélyezte lőfegyverrel való gyérítésüket. 
Ez nem járt látványos eredménnyel, de mindenesetre csökkentette itteni mennyiségüket. A lelőtt 
egyedek néhány példányát gyomortartalom vizsgálatnak vetették alá, melyből adatokat kaphat
tunk a táplálékukról, mely minden esetben pontyból (Cyprinus carpio) állt. Ebből a halfajból ma
ximum 25 cm-es példányokat találtunk. Mivel a kárókatonának rendkívül gyors az anyagcseréje, 
így az egésznapos táplálkozás folyamán reálisnak ítéljük a 0,5-0,75 kg-os táplálékfogyasztást pél
dányonként. Zömében fiatal példányok képezték a lelőtt egyedek jelentős százalékát, mivel ezek 
még tapasztalatlanabbak voltak, s az összlétszám nagyobb részét is ezek alkották. A legtöbb lelőtt 
példány gyomrában nem volt kimutatható szinte semmi, mivel kora reggeli gyűjtésből származ
tak. A másik eredményt a gyűrűzések adatai szolgáltatták. Ha lehet a kézrekerült hét gyűrű (5 
jugoszláv, 1 dán, 1 magyar) adatai alapján valószínűsíteni, akkor a tavon károsító kárókatonák je
lentős többsége a jugoszláviai fészkelőállományból származik. Ez ugyan kártételen nem változtat, 
de költés utáni mozgalmukra is rávilágít.

Uj megjelenés

A szikesek madártársulásainak két jellegzetes képviselője is megjelent költő fajként a Sze
gedi Fertőn. A gulipán (Recurvirostra avosetta) és a széki lile (Charadrius alexandrinus) alkalmas 
mederviszonyok esetén költésre is visszamaradt néhány párban. A nyáridőn is sekély vízen tartott 
halastó zátonyos, szigetes környezete kiváló fészkelőhely. A széki liléből maximum 5 pár települt 
le, a gulipánnak 50-80 párja is megkísérelte a költést. A tavak üzemi vízszintre való emelésénél ve
szélybe kerülhetnek a talajon levő fészekaljak.

Szembetűnő néhány olyan fajnak az itteni megjelenése, amely ezidőtájt a Fehértón egyál
talán nem mutatkozott, mint például a csigaforgató (Haematopus ostralegus), a kőforgató (Áré
rt aria interpres) és a fenyérfutó (Calidris alba). Ezek a fajok az ős-Fehértónak rendszeresen 
átvonuló madarai közé tartoztak, azonban a tájváltozást követően ottani megjelenésük elmaradt. 
Ettől függetlenül rendszeresen átvonulnak a Fehértó légterén, csak alkalmas környezet hiányában 
nem szállnak te. A fertői megjelenések magyarázata az lehet, hogy még „fiatal” halastóról van 
szó, melynek szikes jellegű sekély vize és talaja megfelelő táplálékot nyújt.
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Változatlan előfordulás

A bíbic (Vanellus vanellus) azért került e kategóriába, mert kb. azonos állománynagyság
ban van jelen megfelelő mederviszonyok mellett a halastavi környezetben, mint a korábbi szi
kespusztai életterében. A halastavi fészekaljak éppúgy veszélynek vannak kitéve, mint pl. a széki 
lile vagy gulipán esetében.

A vonulók közül ezt a változási formát a tőkés récével (Anas plathyrhynchos), a daruval 
(Grus grus) és a vadlúd fajokkal (Anser fabalis. Anser albifrons) kívánom érzékeltetni. A tőkés 
réce számára kedvező lenne az élettér, de a túlzott mértékű háborgatás nem teszi lehetővé a ko
rábbi szikespusztára jellemző mennyiségnél nagyobb tömegek gyülekezését. Ezzel szemben a Sze
gedi Fehértón összegyűlő tőkés récék száma sokkal nagyobb (4. ábra). A darvak és a vadludak ko
rábban is főként csak átrepültek a terület fölött s a jelenben is ez tapasztalható.

4. ábra. A tőkés réce (Anas platyrhynchos) létszámának alakulása a Szegedi Fehértón és a Fertőn 
1985 év második felében

Fajok (Species)

—  A halastó üzem behelyezese
(Putting in operation of fish pond)

(Years)

Fig. 4. Number o f Mallards in lakes Szeged Fehértó and Fertő in the second part o f  1985

Eltűnés

Az egykori környezet két jellemző költőfaja a goda (Limosa limosa) és a piroslábú cankó 
(Tringa totanus) eltűnt az új környezetből, de vonulás alkalmával nagyobb csapatokban észlelhe
tők. Ez mondható el a mezei pacsirtáról (Alauda arvensis) és a sárga billegetőről is (Motacilla fla
va).

A Szegedi Fertő egy részén 1960-tól közel 10 évig foglalkozott a Szegedi Felszabadulás Tsz 
rizstermesztéssel. Itt MAGYAR L. 1963-tól 1966-ig végzett ökofaunisztikai jellegű vizsgálatokat 
(MAGYAR 1965, 1969), melyek során a mintegy 116 hektárnyi területen 95 madárfaj előfordu
lását állapította meg. összehasonlításképpen az 576 hektáros Szegedi Fertőn 7 év alatt 157 fajt fi
gyeltem meg.

összefoglalás

A mesterséges vízi életterek vizsgálata a MME Vízimadárvédelmi Szakosztálya programjá
ban is szerepel. Jól kapcsolódik ebbe a munkába a Szegedi Fertő kutatása. Az élőhelyváltozások 
hatásait a madárvilág vizsgálatán keresztül is megfigyelhetjük. Ebben egyik feladatunk a környe
zet változásainak nyomon követése, s a védelemmel kapcsolatos problémák megoldása az avifauna 
minél teljesebb ismeretében. Tanulmányomban a Szegedi Fehértó halastó-rendszerétől keletre, at
tól mintegy 400 m-re kialakított és 1980-tól üzembehelyezett Szegedi Fertő új halastavi madár
világának változásait vizsgáltam. Megállapítottam az előzőleg itt létezett szikespuszta egyes ma
dárfajainak eltűnését. Megvizsgáltam az új halastavak hatásait a Fehértó madárvilágára fészkelési 
és vonulási vonatkozásban. E tekintetben megfigyelhető volt: a; áttelepülés, b; mennyiségi meg-

247



oszlás.., c; új megjelenés, d; változatlan előfordulás, e; eltűnés. Rávilágítottam egyes ritka sziki 
fészkelő fajok (gulipán, széki lile) halastavi fészkelésének természetvédelmi problémáira is.
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A Magyar Madártani Egyesület II. Tudományos Ülése, Szeged, 1986.
The 2nd Scientific Meeting of Hungarian Ornithological Society, 1986. Szeged

MADARAK KARTÉTELÉNEK ELHÁRÍTÁSI LEHETŐSÉGEI A SZEGEDI FEHÉRTÖN 

Prevention of demages caused by birds in Lake Fehértó at Szeged

CSIZMAZIA GYÖRGY

Abstract

A team of five researchers studied the demages caused by the Cormorants (Phalacrocorax 
carbo), the Grey Herons (Ardea cinerea), the Mallards (Anas platyrhynchos), the Coots (Fulica 
atra), the Herring Gulls (Larus argentatus) and the Black-headed Gulls (Larus ridibundus) in Sze
ged Fehértó fishponds both 1984 and 1985. Only a few techniques tested to prevent demages 
were successful with short term effects. Some new techniques have been introduced. The density 
of Cormorants and Mallards was also estimated.

Bevezetés

A Szegedi Fehértó az 1929-ben megkezdett átalakítási munkálatok után nagy változáso
kon ment keresztül. A hajdani 14 km2-es ősszikes tóból -  amely hazánk negyedik legnagyobb 
természetes tava volt — tógazdaság lett (BECSEI — TASNÁDI 1979). A vízgazdálkodásban beál
lott változás a vegetáció átalakulását hozta magával, melyet a madárvilág megváltozása követett. 
BERETZK (1956) 245 madárfajt észlelt összesen itt, míg ez a szám 1977-ig 158 fajra csökkent. 
Elsősorban a sziki madárfajok és egyéb átvonuló parti madarak tűntek el a területről a számukra 
alkalmas élő- és táplálkozóhelyek megszűnésével. Ezzel párhuzamosan mélyvízi és nádi madárfa
jok jelentek meg, de a legfeltűnőbb, hogy egyes fajok egyedszáma a korábbinak a sokszorosára 
emelkedett. Az 1939-től részben, majd később a tórendszer egészére is kiterjedő védettség a ma
darak számára a nyugalmat jelentette. Ez és a haltenyésztés miatti táplálékbőség eredményezhet
te egyes fajok egyedszámának felszökését. A nagy példányszámban jelenlévő madarak táplálko
zásukkal a halgazdaságnak jelentős károkat is okozhatnak. Ilyen probléma Európában mindenütt 
tapasztalható, legközelebb pl. a Carska-Bara-i (Jugoszlávia) halgazdaságban is.

Módszerek

A szegedi Állami Gazdaság a következőkben adta meg a madarak kártételét: 1. pusztítja a 
tenyészanyagot, felsérti az áru-halat; 2. a sérüléseken keresztül teijeszti a ligulózist; 3. fogyasztja 
az értékes haltakarmányt. A felsoroltakban a következő madárfajok lehetnek érdekeltek: a káró
katona (Phalacrocorax carbo), a szürkegém (Ardea cinerea), a tőkés réce (Anas platyrhynchos) 
esetleg más récefajokkal együtt, a szárcsa (Fulica atra), az ezüstsirály (Larus argentatus) és a dan
kasirály (Larus ridibundus). E fajok közül csak azok okozhatnak tetemes kárt, melyek nagyobb 
egyedszámban vannak jelen. Ezért távcsöves megfigyelésekkel, tavankénti számlálásokkal állapí
tottuk meg e fajok állománynagyságát, ill. évszakos változását, visszamenőleg is kigyűjtve az ada
tokat az itt megfigyelők naplóiból. A ligulózis veszélyére a haltetemek tanulmányozásával és a 
fejlődésmenet mikéntjéval adtunk nemleges választ.

A legnagyobb egyedszámmal előforduló fajok távoltartására, riasztására különféle helyszí
ni kísérleteket végeztünk (a technikai berendezésekről az egyes fajoknál teszünk említést). Végül 
javaslatokat adtunk a tógazdaságok számára a madarak riasztására. A vizsgálatokban a szerzőn kí
vül Molnár Gyula, Gyovai Ferenc, Széli Antal és Tóth Sándor vett részt.

Eredmények

Először a felvetett problémák 2. pontjára adtunk választ. A Ligula nemzetségbe tartozó 
galandférgek tógazdasági halainkban, mint azok ligulózisát okozó élősködők fordulnak elő. Fej
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lődésük átalakulással és gazdacserével történik. A halevő vizimadarak belében élő ivarérett galand- 
férgek petéket termelnek, melyek az ürülékkel vízbe jutva koracidium lárvákká fejlődnek. Ezek a 
Diaptomus és Cyclops rákokba jutva procerkoid lárvákká válnak, melyeket a halak elfogyasztva 
testüregükben plerocerkoidokká alakulnak át. Ha a madarak ilyen halat fogyasztanak el, belük
ben az ivarérett galandféreg (Ligula intestinalis) fejlődik ki. Fejlődésük tehát két közti gazdával 
(rákok és a hal) biztosított. A plerocerkoid lárvák akadályozzák a hal rendes fejlődését, legyen- 
gülését, esetleg elhullását okozzák. Magyarországon főleg a keszegfélékben a leggyakoribb a ligu- 
lózis, így a Szegedi Fehértón valószínűleg nagyobb kárt nem okoz. A fejlődésmenetből pedig lát
ható, hogy sebzett bőrön át nem kerülhet a halak szervezetébe!
A másik két pontban (1. és 3. pont) jelzett károsításokra az egyes fajoknál térünk ki.
A vöcsökfélék (Podicipitidae) közül a búbos vöcsök (Pocüceps crista tus) és kis számban a kis vö
csök (Podiceps ruficollis) költ a tavon. Sem fészkelési időben, sem vonuláskor nincsenek jelen oly 
nagy számban a tavon, hogy a kisebb halak fogyasztásával károkat okozának (főleg szeméthallal 
és vízirovarokkal táplálkoznak).

A kárókatona (Phalacrocorax carbo)

Számuk az utolsó évtizedben a korábbinak sokszorosára emelkedett Európa-szerte. BE- 
RETZK (1929-1948) a negyvenes évek végéig néhány példány őszi megjelenését regisztrálta. A 
hetvenes években is csak az 50 példány alatti létszám volt jellemző a Fehértóra. A Saséri gémte
lepen csak néhány pár költött rendszertelenül. A hetvenes évek végétől jelezték számuk fokozatos 
megnövekedését a Fehértavon. A költő állomány a Tisza II. tározó területén is erőteljes növeke
dést mutatott (1. ábra). A Mártélyi Tájvédelmi Körzetben, a Barci réten 1983-ban költöttek utol
jára (1982-ben 65 pár fészkelt), ekkor ugyanis OKTH engedéllyel lőfegyverrel gyérítették, ill. el
riasztották a telepről a madarakat. Attól az évtől kezdve a Labodári gémtelepen költenek mintegy 
130 párban. Így a fészkelési időszakban a Fehértóra kevesebb kárókatona jár táplálkozni az előző 
évekhez viszonyítva. A madarak elsősorban a Labodárhoz közel fekvő halastavakon és más vize
ken táplálkoznak. A Csaj-tavon 1985. július 6-án 55 példány, a Csaj-tó II. ütemű tavain 40 pél
dány, a Felgyői halastavakon 12 példány és a Tisza kiöntéseiben 15 példány halászott. Megfigye
léseinket megerősítette Zsótér L  is, miszerint a környékbeli kisebb vizekre is jár jónéhány madár 
(csatornák, kubikok és holtágak). Itt Csanytelek környékén tehát nem okoznak olyan károkat, 
mint a Fehértón, mert mennyiségük megoszlik a táplálkozóhelyeken, s így kártételük sem kon
centráltan jelentkezik.

1. ábra. A Tisza II. tározó területén fészkelő kárókatonák számának alakulása 1981-1985 között 
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Fig. 1. No o f  breeding Cormorant pairs at Tisza II artificial water reservoir between 1981 and 
1985
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A költési időszakon (VI. - VII. hó) kívül a nyár végi és őszi időszakban szökik fel számuk 
erőteljesen (augusztus végétől novemberig). Ekkor a mái felnövekedett áru-halban tett pusztítá
suk jelentős veszteségeket okoz a Halgazdaságnak. Egy 1985-ben végzett felmérés szerint a mada
rak egyedszáma jelentős különbséget mutat a Fehértó és a Fertő között (2. ábra). Számuk novem
ber 4-én kulminált 1622 példánnyal. A két tó közti különbség valószínűleg a lehalászás időbeli 
eltolódása és a Fertő kisebb területe miatt adódott. 1984-ben a kulmináció október 21-én volt 
1441 példánnyal.

2. ábra. A kárókatonák számának változása a Szegedi Fertőn és a Fehértón 1985-ben

Fig. 2. Changes in the number o f  Cormorants at Szeged Fertő and Lake Fehértó in 1985

Ai  OKTH Dél-Alföldi Felügyelősége 1984-85-ben engedélyezte a Fehértón a lőfegyverrel 
való gyérítést. A jórészt fiatal egyedekből álló lelőtt madarakban kilenc esetben 20-25 cm-es pon
tyot, egy esetben busát találtunk. A lőtt madarak közt lévő külföldi gyűrűs példányok (jugoszláv, 
dán) bizonyítják, hogy az őszi csapatok egy része már nem a magyar állományból származik. Az 
alföldi őszi állományok között valószínűleg a Szegedi Fehértavon találjuk a maximumot. Ennek 
okai lehetnek: a tó az alföldi tósorozat legdélibb és legterjedelmesebb tagja. Ezen kívül a Tisza kö
zeli hullámtéri erdeje kitűnő és nyugodt éjszakázóhelyet biztosít számukra (pl. 1984. július 7. 
708 példány, I. Csongrád megyei TOT megfigyelése, 1985. augusztus 19. 1500 példány húz be a 
Sasér fáira éjszakázni, BAKACSI G. szóbeli közlése). A távcsöves számlálások szerint az őszi csa
patokban 30 % az aduit, 70 % a fiatal egyed.

A kárókatonák lőfegyverrel való gyérítése, ill. riasztása csak ideiglenes módszer lehet. A 
madarak a nagy távolságok miatt könnyen elkerülik az álló vagy mozgó fegyveres halőröket. A 
fegyverropogás pedig a madárvonulás nyugalmát is erősen zavarja.

A kárókatonák által szárítkozásra és pihenésre használt etetőkarókra alumínium kúpokat 
helyeztünk, amelyekre így a madarak nem tudtak rászállni (lásd. még a szürkegémnél, ill. a 4. 
ábrát).

A fentebb leírt Labodári tapasztalatok alapján javasolhatjuk a Tisza és a tórendszer közé 
épített 2-3 kisebb ún. ,,puffer”-tó kialakítását. Ezekbe a zavarásoktól mentes tavakba piaci szem
pontból értéktelen halakat kellene behelyezni nagy számban, így a Tisza felől beszálló madarak 
itt táplálkoznának — minthogy egyidőben a tógazdaságokban fegyveres riasztás folyna. 
Technikailag nehezebben kivitelezhető módszer lehetne, a rakétahálós befogás és a befogott ma
darak elszállítása nagyobb távolságra. A vízen úszva halászokat madárszemes léggömbökkel nem 
sikerült távol tartani a megszokás miatt.
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A szürkegém (Ardea cinerea)

A Sasérben 50-60 pár fészkel évente. A Fehértó állandó táplálkozási területükhöz tarto
zik. Vonulásidőben is, egészen decemberig folyamatosan megfigyelhető három fő tartózkodási he
lyén: az etetőkarókon, a nádszéleken vagy a gátakon. A tavak leeresztésekor az alacsonyabb víz
ben állva is halászik. Megfigyeltük etetőkaróról történő vadászatát is: gyors vízbevetődéssel fogta 
ki a 20-25 cm-es pontyot. Kártétele a megvágott, de elmenekült halak későbbi pusztulása miatt is 
jelentős. Az etetőkarókra helyezett alumínium lemezkúpok távoltartották innen a gémeket. A gá
takról és nádszélből a halőröknek a gátak rendszeres bejárásával lehetne elriasztania őket.
Három télen át tapasztaltuk áttelelő szürkegémek (40-50 példány) kártételét a teleltetők vízbe
folyásánál. A kisebb tavakon a műanyag hálóval történő befedés védelmet nyújthat.

A tőkés réce (Anas platyrhynchos)

Először e faj éves állomány-eloszlását vizsgáltuk. Két nagy kulmináció figyelhető meg (3. 
ábra). Az első a tavak jégpáncéljának felolvadásával kezdődik (I.—IL hónap), s a kora tavaszi ré
cevonulással függ össze. Ekkor azért nem olyan nagy a tömegük, mint ősszel, mert a sok tavaszi 
vadvízen eloszlik a vonuló récetömeg. Március — áprilisra szétszélednek az alkalmas költőhelye
ken, s a halastavakon csak kevés költőpár marad vissza. Nyár végén a lohosodó récék a gátakon, a 
nádban és sásban gyülekeznek. Augusztustól decemberig az őszi kulmináció a 20-25 ezret is el
érheti. A vadászati idény megkezdésével a védett halastavi környezetbe kerül a récék tömege. 
Ehhez hozzájárul az is, hogy a környékbeli kisebb-nagyobb szikes tavak ekkorra teljesen kiszárad
nak.

3. ábra. A tőkés réce szezonális dinamizmusa a Szegedi Fehértavon 1974-1984 között

Fig. 3. Seasonal dynamics o f  Mallard population at Szeged Fehértó in the period 1974-1984

A tőkés réce halastavi megítélése kettős. A halastavak plankton-biomasszájának növelése ré
vén (trágyázzák a vizet) hasznos. Bizonyos egyedsűrűség esetén feleslegessé teszi a trágyázást 
(PÖCSI 1963). Ezen kívül az alámerüléssel, a víz áramoltatásával, az iszap fellazításával elősegítik 
a víz jobb oxigénellátását, akadályozzák a káros bomlástermékek leülepedését (KISS -  RÉKÁSÍ 
— STERBETZ 1985). Másrészt haltakarmány fogyasztásuk is jelentős, mert alámerülési mélysé
gük is megnövekedett (SCHWEDE -  RUTSCHKE 1978). A halak táplálék-konkurrensei is 
lehetnek, mert Daphnia spp.-t, lárvákat stb. fogyasztanak nagy mennyiségben (OLNEY 1964). 
Haltakarmány-felvételükre az irodalomban sincs pontos adat, mégis feltűnő az etetőkarók köré 
sereglő és táplálkozó tőkés récék és szárcsák több százas csapata. Más récefajok haltakarmány-fel-
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vételét nem figyeltük meg. Riasztásukra az etetőkarók köré szerelt csengők vagy zsinórok alkal
mazása nem vált be (KOVÁCS, 1981). Az őszi kulminációs időszakban az etetőkarók köré a víz 
alá telepített fém-védőhálók (30x30 cm-es szembőség) jó eredményt adtak (4. ábra). A récék az 
előnedvesített haltakarmánynak csak a pontyok által felkavart kisebb mennyiségéből tudtak fo
gyasztani. A védőhálók környékén egy hét alatt negyedére csökkent a récék száma.

4. ábra. Az etetőkarók körüli vízalatti háló megakadályozza a récék és a szárcsa haltakarmány fel
vételét

Fig. 4. Submerged net to prevent birds to eat fish food  round feeder column

Zárt rendszerű hal-őnetetők alkalmazása is megfelelő lenne, de nem olcsó, így használata 
nem terjedt el.

lüpróbálható lenne a takarmány diffúz (egyenletes) terítése. Számításba jöhetne a vízszint 
jelentősebb emelése, így a récék a mélyebb vízbe nem tudnának lebukni.

A szárcsa (Fulica atra)

Eves populációdinamikája hasonló a tőkés récéjéhez, de összállományuk annak mintegy 
ötöd része. Őszi tömege 5-6 ezer példány is lehet. Itt jegyezzük meg, hogy az etetőkarók körül 
rendszerint tiszta állományú tőkés réce vagy szárcsa táplálkozó csoport jön létre. Nagyon ritka a 
réce-szárcsa kevert állományú közösség itt. A koncentrált táplálékbázis közeléből a tömegesebb és 
élelmesebb tőkés réce kiszorítja a szárcsát, ill. a többi récefajt is.

A szárcsa esetében is bevált a védőhálós megoldás.

Az ezüstsirály (Larus argentatus)

Számuk augusztusban a legnagyobb, általában 1500 példány körüli. Tavasszal, nyár elején 
a jelen lévő 50-100 példány fészekrabló tevékenysége sem elhanyagolható. Nagyobbrészt haldög
gel táplálkozik. Néhány esetben más madaraktól rabolja el zsákmányukat. Lehalászáskor élőhal 
fogyasztása is jelentős, lévén, hogy e tógazdasági művelet kulminációs idejükkel esik egybe. Élő
hal zsákmányolása sok esetben olyan tavaknál figyelhető meg, ahol ammóniás, ill. oxigénhiányos 
gyengülés kezdeti állapotai jelentkeztek. A teleltető tavak körül felgyűlt ezüstsirály tömegek a 
tenyészállományból zsákmányolnak, s ezzel nagy kárt okoznak.

Védekezésként a lőfegyveres gyérítést, riasztást, vagy a teleltető tavaknál a szegfűhálós le- 
borítást javasoljuk.
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A dankasirály (Lotus ridibundus)

A nyár végén és ősszel megjelenő óriási csapataik (5-15 ezer példány) elsősorban pihenésre, 
éjszakázásra használják a tavat. Táplálékbázisaik a szeméttelepeken, a szántókon és a folyókon 
vannak (CSIZMAZIA 1983). Kártétele nem jelentős, annak ellenére, hogy állománya az Alföldön 
mindenütt megnövekedett. Az apró ivadékhalban tehet kárt. Megfigyeltük még,hogy lehalászáskor 
a sekély vízben mozgó pontyok hátára csapnak, s csipkedésükkel felsebzik azt. Engedéllyel kilőtt 
dankasirályok gyomra apró szeméthallal volt tele (28-60 mm nagyságig).
Ivadéknevelök mellett ultrahangos riasztással is kísérleteztünk, de ez nem vált be. A léggömbös ri
asztás néhány napig hatott. Kisebb tavakon a szegfűhálós beborítás eredményes volt.

összefoglalás

A tógazdaságokban halkárokat okozó madárfajok közül a kárókatona, a tőkés réce és a két 
sirály-faj elszaporodása antropogén tényezőkre vezethető vissza. Számuk növekedéséhez a fajok 
védelme is hozzájárult. A kárókatona esetében fészkelésre alkalmas élőhelyek mindig is megvol
tak nagyobb folyóink mentén, mocsarainkban. Elszaporodásukat a halgazdaságok számának, ill. 
vízfelületének növekedése, így a koncentrált táplálék jelenléte okozhatta (lásd. még a nagy kó
csag esetében). Természetes vizeink egyre csökkend halállománya nem tudott volna eltartani ek
kora tömegű kárókatonát, így számukat a természetes körülmények limitálták volna. Mivel az 
emberi tevékenység következtében szaporodtak el a fenti fajok, s ma az ember gazdaságát károsít
ják, az embernek kellene számukat is limitálni. Ilyen módszereket próbáltunk kidolgozni, de na
gyon valószínű, hogy sem lőfegyverrel, sem egyéb technikai berendezéssel nem lehet majd a káro
sítások mértékét nullára csökkenteni, hiszen azok eredeti okai mélyen a gyökeres környezetválto
zások tényezőiből erednek.
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A NAGY KÓCSAG (CASMERODIUS ALBUS) TERJESZKEDÉS MAGYARORSZÁGON 

Expansion of Great White Egret (Casmerodius albus) in Hungary 

KÁRPÁTI LÁSZLÓ -  BANKOVICS ATTILA -  NECHAY GABOR

Abstract

The Great White Egret is one of the most important protected bird of Hungary. Before the 
seventies only small populations bred in Transdanubia. Since the mid-seventies it has been an 
expanding species colonizing artificial pools, fishponds and marshes and now it breeds in all 
suitable habitats of Hungary. The causes of this expansion are suggested in this paper.

Előzmények, cél

A hazai kócsagállomány ügye és a magyar madártani kutatás mindig szoros kapcsolatban 
volt, hiszen a dunántúli fészkelőhelyek — Kis-Balaton, Nagyberek, Velencei tó — a Madártani In
tézet alkalmazottainak kiemelt megfigyelési területei voltak. Mivel Nyugat-Európában e faj már 
nem fészkel, a külföldi ornitológia is élénken érdeklődött a magyarországi kócsagok helyzete 
iránt. Erre, és a hazai érdeklődésre adott választ ornitológusaink ezirányú, gazdag munkássága 
(SCHENK 1918; WARGA 1935; SZIJJ 1951; KEVE 1976; SCHMIDT 1977; MOLNÁR 1982; 
HARASZTHY és NECHAY 1983).

A 70-es években nagymértékű állománynövekedés következett be a Kárpát-medencei kó
csagtelepeken. A szaporodás annyira látványos és könnyen tapasztalható volt, hogy halastavaink
nál és egyéb élőhelyeken -  máról-holnapra — szinte mindenütt lehetett kócsaggal találkozni, még 
ott is, ahol korábban még hírből is alig ismerték. SCHMIDT (1977) szerint 1974-ben csak két he
lyen, a Kis-Balatonon és a Velencei-tónál fészkeltek kócsagok, 1976-ban már 14 ismert telepük 
volt.

Jelen dolgozat e robbanásszerű állománynövekedés okaira kíván fényt deríteni. 

Állatföldrajzi viszonyok

A nagy kócsag 5 alfaja szinte az egész világon elterjedt madárrá teszi, de a Casmerodius al
bus albus L. Európában jelentős számban, szigetszerűen csak a Kárpát-medencében él. Tőlünk 
nyugatra Alsó-Ausztriából, Dél-Csehországból és Dél-Szlovákiából már csak igen szórványos és al
kalmankénti fészkelései ismertek (BAUER -  GLUTZ von BLOTZHEIM -  BEZZEL 1966). 
Egykori mocsarainkban kiterjedt fészektelepei és jelentős állományai lehettek — a Fertőn pl. 
1682-től fészkel — de a lecsapolásokkal együttjáró óriási élőhelyveszteségei és a sorait újra és újra 
megtizedelő -  sőt esetenként a teljes fészkelő telepet kürtó „disztoll-vadászat” majdnem végze
tes hatással voltak rá.
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Hazai előfordulása

SCHENK (1918) adatait jelenlegi határainkra vonatkoztatva megállapítható, hogy 1835- 
ben 11 telepen kb. 235 pár fészkelt Magyarország mai területén. A századfordulón már csak a 
Nagyberekben és a Kis-Balatonon voltak telepei. KEVE (1976) szerint LOVASSY a múlt század 
90-es éveinek végén a Kis-Balatonon még kb. 100 párra becsülte állományát, mindez azonban e 
század első éveire 7 párra zsugorodott. E csökkenés okát a korabeli ornitológusok a vízrendezé
sekben, a vadászatban, a több alkalommal végzett, mértéktelen állatkerti begyűjtésben és a fész- 
keléshez szükséges avas nád jégzajlás miatti tönkrementelében látták.

A kócsag iránti hazai és külföldi érdeklődés és SCHENK JAKAB fáradhatatlan küzdelme 
azt eredményezte, hogy 1922-től a Kis-Balatonon már kócsagőr vigyázott a telepre.

A Kis-Balaton előtérbe kerülése, valamint a határváltozások miatt a Fertőről lassan elterelő
dött a figyelem, pedig SCHENK 1913-ban Ulmitz mellett 3-4 pár fészkelését kimutatta, 1919-ben 
pedig 80 példányt figyelt meg KOTSIS J. a déli parton, Hegykő térségében, fészkelésidőben 
(BREUER 1929).

A fészkelő állomány alakulása 1909-1974 között

A Madártani Intézet KEVE (1976) által közreadott kis-balatoni adatai, valamint BREUER 
(1929), ZIMMERMANN (1944), BAUER et al. (1955), BAUER, GLUTZ von BLOTZHEIM, 
BEZZEL (1966), GRÜLL (1982) DVORAK és GRÜLL (1983) a fertői kócsagállományra vonat
kozó közlései alapján az 1. ábrán látható változások állapíthatók meg a Kárpát-medence két leg
ismertebb fészkelőhelyén. E két, földrajzilag egymástól nem túl messze fekvő kócsagtanyán köl
tő  madarak, a gyűrűzések tanúsága szerint állandó kicserélődésben voltak. Míg a kis-balatoni ál
lomány a második világháború végére megszűnt és csak 1946-tól kezdett gyarapodni, a Fertő 
osztrák részén ekkor már 100 pár fészkelését regisztrálták. Valószínűleg a tó hazai,kb. 65 km^ 
kiterjedésű nádasában is voltak kócsagtelepek, de ezt senki nem tartotta számon egészen a 70-es 
évekig.

A z 1974 utáni időszak

Döntő változás következett be a kis-balatoni telepeken 1974-ben. A fészkelő párok száma 
az előző évi létszám háromszorosára duzzadt. Az állomány növekedése kisebb megakadásokkal 
1983-ra elérte a 140 párból álló, igen jelentős számot. Ugyanekkor az ország más területein is 
megjelent a nagy kócsag. Mint említettük, 1976-ban a Dunántúlon 6 helyen, az Alföldön pedig 8 
helyen keletkeztek új kolóniák. Magyarországon 1986-ban már 20 helyen fészkelt. MOLNÁR 
(1984) felmérései szerint 1976-82 között 29 telepen mintegy 260-330 pár költött (2. ábra).

Megtelepedése a kiskunsági tavaknál

A kis-balatoni, a fertői, majd később a velencei-tavi telep felerősödése és ezzel egyidő- 
ben az alföldi vízviszonyok javulása következtében az 1960-as évektől e fajnak az Alföld terü
letére irányuló expanziója figyelhető meg. Itteni megtelepedését jelentősen befolyásolta az 1966 
évi rendkívül magas vízállás, amikoris a vízborítottság kiterjedése a többszörösére nőtt. Az első te
lepek a Duna-Tisza köze nyugati részén alakultak ki. A szabadszállási Kis-réten 1968-tól valószínű 
a költése. 1975-ben telepszik meg a Kolon-tavon, 1976-ban a Péteri-tavon. Itt egyébként az első 
példányt 1967. április 9-én észleltük. A kiskunsági megtelepedések és az egyes kolóniák fejlődése 
(3. ábra) példát mutat az alföldi szikes tavak hasonló állományalakulásaira is, amit az aszályos 
évek erősen befolyásolnak.
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1. ábra. A nagy kócsag (Casmerodius albus) fészkelőállományának alakulása 1909-1985 között a 
Kis-balatonon és a Fertőn

Fig. 1. No o f  Great Mii te Egrets breeding at two sites, Kisbalaton and Fertő in the period 1909- 
1985

2. ábra. A nagy kócsag (Casmerodius albus) fészektelepei (MOLNÁR L szerint)
1976
1976-80

Fig. 2. Colonies o f  Great Wiite Egret in Hungary
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3. ábra. A kiskunsági tavak állományviszonyai

Fig. 3. No o f  breeding Grea t White Egret pairs a t lakes in Kiskunság region 

Áttelelés, táplálkozás-váltás
A kócsag nem vonul messzire, a Földközi-tenger ÉK-i partvidékén telel. Télvíz idején ittma

radó példányait korábban is jegyezte a hazai ornitológia (pl. GRESCHIK 1938), de olyan töme
ges áttelelésekre, amelyeknek a 70-es évek eleje óta a Fertő mentén, a Kisalföldön (KÁLMÁN 
1980, KÁRPÁTI 1982, MOLNÁR 1982) és az ország egyéb területein (ORBÁN — TÖMÖSVÁR1 
1980, SZALCER 1982) tanúi vagyunk, eddig még nem volt példa. A Fertő menti legnagyobb kó
csag-csapatok adatait a 4. ábrán mutatjuk be.

Az átteleléssel együtt járt e faj táplálkozásában történt változás is. A telet csak úgy tudja 
nálunk átvészelni, ha elegendő zsákmányállatot talál. így szokott ki a nádasokból a mezőgazdasá
gi területekre, ahol — főleg a többéves agrokultúrákban, pl. lucernásokban — mezei pocokra vadá
szik. A Fertő mellett és a hansági földeken több esetben a hóborította mezőgazdasági táblákon is 
megfigyeltük pockozó csapatait. Ezek éjszakázni továbbra is a befagyott vizű nádasokba húztak. 
Az áttelelés szokásának kialakulásához és a mezei pocok tömeges fogyasztásához valószínűleg 
hozzájárultak a hatvanas évek végétől a nyolcvanas évekig gyakran enyhe telű esztendők is.

Következtetések

Az eddigiek alapján a nagy kócsag hazai terjeszkedésének okait és lehetőségeit a követke
zőkben valószínűsíthetjük:
a/ a Kis-Balaton, a Velencei-tó és a Fertő, főleg ez utóbbi jelentősebb fészkelő állománya, a kó

csag elszaporodásához szükséges, terjeszkedésre alkalmas populációkat biztosította.
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4. ábra. A legmagasabb példányszámú megfigyelések a Fertőn (Fertőszéplak Mekszikópuszta)

Fig. 4. Maximal numbers observed at Lake Fertő

b/ a Madártani Intézet természetvédelmi népszerűsítő munkája széles körben tudatosította a kó
csag védelmének fontosságát. Az 1974-ben megalakult Magyar Madártani Egyesület egyre sza
porodó tagjaival a védelemre és a faunisztikára is kiterjedő, az ország egészét átfogó kontrollt 
valósította meg. Ugyanezt tette a hetvenes évek Országos Természetvédelmi Hivatala is, védett 
területeinek extenzív növelésével, őri, felügyelői személyzetével.

Mindebből következett a potenciális fészkelőhelyek védelmének biztosítása, s az effektiv véde
lem. KEVE (1976) idézi Schenket, aki szerint a kis-balatoni telepen a harmincas években egy év 
alatt meggyűrűzött 48 fiókából még ugyanebben az évben 15-öt lelőttek, és ezek csak a visszaje
lentettek voltak! E barbarizmussal Magyarországon a 70-es években már nem kellett számolnunk, 
c/ a sorozatosan bekövetkező enyhe téli időjárás és a mezei pocok, mint téli zsákmányállata miatt 

áttelelése gyakorivá vált. A nem túl hideg teleken nemcsak mezei pockot fogyaszt, hanem — 
szinte a síkvidéki csatornák jellegzetes téli madarává válva — igen sok ezüst kárászt ( Carassius 
auratus gibelio) is. E halfajt ugyan 1954-ben telepítették be hazánkba, de közismert szaporasá- 
ga miatt az ország összes meliorációs célú csatornájában spontán elterjedt. Mindez közreját
szott abban, hogy a nálunk áttelelő, egyre népesebb kócsagállományt a tőlünk délre lévő orszá
gok madárvédelemmel nem sokat törődő puskásai sem tizedelhették meg. 

dl a már a hatvanas évek végén 200 fészkelőpár fölötti fertői kócsagállomány az osztrák Fertő- 
zúgban lévő hagyományos táplálkozó területeit a nagymértékben kifejlesztett turizmus és a 
rétek, legelők feltörése, szőlősítése miatt elvesztette. A Fertő hazai része főleg csak fiókaneve
lés idején szolgált táplálékbázisul, a nyári kóborlásra viszont a magyarországi mocsarak és az 
intenzíven fejlesztett halastórendszerek kínálnak megfelelő élőhelyeket.

A halastavak területi változása (ha) (MÉM adatok)
1920 -  5300 ha 
1950 -  9200 ha 
1953 -  10400 ha 
1980 -  19500 ha 
1982 -  24000 ha

el meg kell jegyeznünk, hogy az egyes peszticidek hatása a madarak szaporodásbiológiájára még 
nem teljesen tisztázott, de az tény, hogy a DDT esetében tapasztaltak a fiókanevelést negatívan
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befolyásoló tüneteket. Ma, amikor a Dunántúl sok területén a nagy kócsag az egyik leggyako
ribb gémfaj — a Fertőn a legszámosabb -  nincs forgalomban már DDT Magyarországon. Érde
kes és megvizsgálandó jelenség viszont, hogy az 1970-ben történt végleges kivonása után két, a 
táplálkozási lánc végén lévő, halevő madárfajunk a kárókatona és a nagy kócsag is igen jelentő
sen elszaporodott.

Javaslatok

1. Nagyon fontos lenne a nálunk áttelelő kócsagok táplálkozásbiológiájának pontosabb megisme
rése, ezért kérünk mindenkit, hogy az elhullott példányokat az OKTH Madártani Intézetének 
(1121 Budapest, Költő ú. 21.) juttassa el.

2. Szemünk előtt játszódott le Európa egyik legnagyobb madártani érdeklődésére számot tartó 
madárfajának ugrásszerű hazai elszaporodása, a folyamat minden komolyabb vizsgálata nélkül, 
Jó lenne ezt a hiányosságot pótolni, s más hasonló madárkincsünkkel, a kerecsennel, a parlagi 
sassal, a túzokkal, a széki lilével, gólyatöccsel stb. együtt, e fajokról hazai kiadású, több nyel
ven megjelentetett monográfiákat írni, mielőtt a külföld — mint már többször előfordult — 
a magyar adatok felhasználásával megtenné!
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A FOGOLY (PERDIX PERDIX) TERMÉSZETVÉDELMI PROBLÉMAI MAGYARORSZÁGON

Status of Partridge (Perdix perdix) protection in Hungary

STERBETZ ISTVÁN

Abstract

On the basis of one hundred years’ data on the size and management of Hungarian Part
ridge population, it is estimated that about 1.5 million Partridges lived in Hungary one hundred 
year ago and a third of the population was shot every year. That hunting did not demage the 
Partridge population. In 1939/40 and in 1940/41 81 % of population was lost because of the 
severe winters. The recovery was very slow process probably because the intensitification of the 
agriculture was disadvantageous for the Partridge. Since 1975 there has been a continuous decre
ase. To stop this process hunting should be ceased and a fundation should be established for the 
protection of Fhrtridge. The author suggest, that reconstruction of the original habitats, the 
release of artificially brooded chicks the mapping of population and the localisation of gene 
centers can help to maintain the Partridge in Hugary.

Bevezetés

A természetvédelmi gyakorlat többnyire csak akkor kezd foglalkozni valamelyik faj válsá
gával, amikor az már ritkaságig fogyatkozott. Ilyenkor azután nagy erőfeszítések követik a felis
merést. A populációk sorvadása azonban sokkal hamarabb kezdődik, mint a károsító jelenségek 
látványos végkifejlődése, és a mentés is esélyesebb akkor, ha nem csupán a mélypont közelében 
avatkozik be a védelem. A fogoly (Perdix perdix) példájából látjuk, hogy még egy viszonylag ko
rai segítségnyújtás is késedelmesnek bizonyulhat. Ez a faj még manapság is vadászható és a jelen
ben közel százezres példányszámban népesíti a hazai élőhelyeit. A populációk állapota azonban 
sokkal aggasztóbb képet mutat, mint számos, törpe állományra sorvadt népszerű ritka állaté.

A fogoly katasztrófális fogyatkozása világjelenség. Az utolsó 50 évben a földrészünk legdú- 
sabb állományával rendelkező Csehszlovákiában a csökkenés 94 %, Ausztriában 75 %, a Német 
Szövetségi Köztársaságban 62 %. Ez a 60-90 % körül alakuló kép a fogolynak Angliától Közép- 
Ázsiáig, Iránig és a Kirgiz-sztyeppekig elnyúló, természetes elterjedési területén általános (iro
dalmi összefoglaló in: GLUTZ et al. 1973). Magyarország fogolyállománya a harmincas évektől 
napjainkig 94 %-&\ csökkent. A jelenlegi helyzetkép a faj fennmaradásának szempontjából a tú
zok (Otis tarda), vagy akár a kékcsőrű réce (Oxyura leucocephala) kétséges sorsához hasonlítható.

Tanulmányom célja számok tükrében bemutatni az ország fogoly állományának sorvadását, 
számbavenni a károsító tényezőket, és gondolatokat felvetni a szervezett mentés lehetőségeiről.

Anyag és módszer

Következtetéseimre és javaslataimra az 1939 előtti, legendás fogoly bőség körülményeinek 
közvetlen ismerete adott alapot. Az egykori, sűrűn települt, népes populációk térbeni elhelyezke
dése, környezete és az a mindezekből fakadó életképesség, ahogy az évenként mintegy harmadát 
követelő hasznosítást a magyar állomány már a következő évben biztosan pótolta, hihetetlennek 
tűnik a mai körülmények között. Az összehasonlítás azonban a kutató számára lehetőségeket kí
nál, amikor a gyakorlati védelem szervezéséhez keres tájékoztató számokat.

Mivel a fogoly vadászható faj, vizsgálatához is a vadgazdálkodási statisztika ad módot. Az 
erről közölt szemelvényes táblázatokhoz az alábbi forrásmunkákat használtam: ANONYMUS 
1906, 1907, SCHENK 1907, ANONYMUS 1908, 1912, 1940, FORTI 1941, KUNSÁGI 1940, 
ANONYMUS 1942, ROTH 1942. FRIEDREICH (BERTOTI) 1943, SZEDERJEI -  STUDINKA 
1959, MÁTYÁS 1968, TÖTH 1970, NAGY 1971, BERDÁR -  IZRAEL 1976, ANONYMUS 
1980, ERDŐS 1981, MÁTRAI -  VALLUS 1981, 1982, 1983, 1984, 1985.
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A vadgazdálkodási adatszolgáltatásról nem hallgatható el, hogy az nem mindenkor felel 
meg a zoológiái kutatások kívánalmainak. A vizsgált száz esztendő korábbi évtizedeiben a tényle
ges teríték jóval nagyobb lehetett a közölt lelövési számoknál, mivel az idézett forrásmunkák is 
utalnak rá, hogy a századforduló táján nem vették elég komolyan a bejelentési kötelezettségeket. 
Az időszak végén, vagyis a jelenben az állománynagyságra megadott számok egy részét valószínű
síthetjük szándékosan torzítva a valóságnál kedvezőbbnek, mert egyes gazdálkodó egységek ettől 
remélik a ma már jelentősen mérsékelt hasznosításnak az engedélyezését. A populációs sorvadás 
folyamata azonban a biztosra vett hibaforrások ellenére is látványosan megnyilvánul. Sajnálatos, 
hogy a vadgazdálkodást ismertető, hivatalos közleményekből a zárttéri fogoly tenyészetek körze
tében engedélyezett külföldi bérvadászat és az élővadexport értékelése sem lehetséges.

A táblázatok értékelése

Az 1. táblázat az 1884-1913 közötti időszakot mutatja be. Ekkor a Kárpát-medencét je
lentő Magyarországon még nem történt állományfelmérés, csupán a lelövési statisztikákat lehet 
értékelni. Ezekből tűnik ki, hogy a fogolyállomány még az egykori, nagyon kedvező környezeti 
körülmények ellenére is időről-időre jelentősen megfogyakozott, kétségtelenül az időjárási ka
tasztrófák következtében. Szembetűnik, hogy a lelövési számok az időszak második felétől foly
vást növekednek, ez az irányzat a vadászfegyvertechnika fejlődését tükrözi.

1. táblázat. A Kárpát-medence fogoly-állományának lelövési statisztikája 1884-1913 időközéből

Table 1. Hunting statistics o f  Partridge in Carpathian Basin between 1884 and 1913

Év Fogolyteríték
Year (Hasznosított fogoly) 

No of hunted partridges

1884 238,000
1885 226,000
1886 206,000
1887 240,000
1888 140,000
1889 167,000
1890 309,768
1891 93,000
1892 110,000
1893 125,000
1895 164,000
1896 207,500
1897 269,000
1898 389,000
1899 397,000
1900 397,000
1901 392,000
1902 444,000
1903 464,000
1904 553,895
1905 575,622
1906 1,236,000
1908 979,000
1909 830,000
1911 960,444
1913 1,083,000

A 2. táblázat a fogolypopulációk összeomlásának folyamatát ismerteti a mai Magyarország- 
területén. Kitűnik, hogy a század elején általában 1,5 millió körül alakuló állomány az 1939/40 és 
az ezt követő tél rendkívül hideg-havas hónapjaiban 81 9^os veszteséget szenvedett. A vadászati 
közlemények 1962-ben ismét egy millión felüli mennyiségről írnak, e szám helytállósága azonban 
erősen kétséges. 196.9 tele újabb katasztrófát hozott. A következő öt év némi javulást mutat, 
1975-től azonban 48 %-ig látjuk az egyes évek állandósuló veszteségeit.
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2. táblázat. A magyarországi fogolyállomány és hasznosítása a vadászati statisztikák alapján 1930- 
1985 között

Table 2. Hunting statistics o f  Partridge in Hungary between 1930 and 1985

Ev Állomány Emelkedés (+) 
Csökkenés (-) 
%-a az előző 
számlálás óta

Lelövés és értékesítés 
élővad formájában

Year P opulation size P.c. change Hunted or captured

1930-33 1,500,00 évi átlag 
mean

650,000 évi átlag 
mean

1934 1,500,000 798,361
1935 1,500,000 892,838
1936 1,500,000 769,985
1937 1,500,000 655,335
1938 1,500,000 730,000
1939 1,500,000 521,243
1943 285,000 -81 hasznosítás nem volt
1959 ? 7,866
1962 1,185,000 (?!!!) + 76 (?!!!) 7
1968 7 15,900
1969 526,000 -53 29,907
1970 585,000 ♦ 4 33,165
1971 799,000 + 27 47,251
1972 789,000 - 3 51,675
1973 790,000 0 63,669
1974 857,000 + 8 55,439
1975 771,000 - 10 45,288
1976 622,000 - 19 81,922
1977 488,000 -22 21,836
1978 251,000 -49 12,393
1979 258,000 (?!) + 3 (?!) 3,279
1980 147,000 -43 240 ?
1981 123,000 - 16 204 ?
1982 119,250 - 3 560 ?
1983 110,705 - 7 548 ?
1984 111,000 0 254 ?
1985 92,890 - 16 7

A 3. táblázat megyei bontásban részletezi az utolsó öt év fogolyállományának alakulását. 
Ez az összeállítás egy jövőbeni, szervezett állományvizsgálathoz szolgáltat tájékoztató számokat.

3. táblázat. Magyarország vadon élő fogolyállományának megoszlása 1981-1985 években, megyék 
szerint (a vadásztársaságok számlálásai alapján)

Table 3. Outdoor Partridge population size in different Hungarian Counties between 1981 and 
1985

Megye
County

1981 1982 1983 1984 1985

Baranya 789 1,010 9 i6 606 367
Bács 22,000 17,632 13,9o0 13,343 9,779
Békés 15,000 14,769 15,292 15,060 10,647
Borsod A.Z. 5,404 6,507 6,423 7,042 5,926
Csongrád 2,961 3,250 2,480 2,440 1,736
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3. táblázat folytatása.

Megye
County

1981 1982 1983 1984 1985

Fejér 2,851 .3,167 3,373 3,791 3,473
Győr-Sopron 5,489 6,266 5,901 5,904 6,387
Hajdu-Bihar 9,170 8,400 9,200 10,330 9,250
Heves 3,721 3,605 3,956 3,553 3,903
Komárom 1,294 1,395 1,153 1,075 1,110
Nógrád 1,532 1,501 970 1,326 1,340
Pest 9,980 10,091 9,841 9,121 8,619
Somogy 1,595 1,344 1,438 1,554 1,348
Szabolcs-Szatmár 11,482 11,390 10,222 9,978 7,309
Szolnok 8,608 9,148 9,712 10,246 7,645
Tolna 1,577 1,434 1,465 1,813 1,909
Vas 2,195 1,800 1,902 1,865 1,820
Veszprém 3,200 2,816 3,114 2,896 2,634
Zala 2,143 1,909 . 1,716 1,720 1,681
Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság 1,801 1,934 1,822 1,481 1,212
Erdő és Vadgazdaság 457 617 540 560 558
Állami Gazdaságok 9,818 9,026 5,181 5,666 3,814
Egyéb 152 281 140 199 157

összesen
Total

123,222 119,259 110,705 111,569 92,894

4. táblázat. Tájékoztató számok a zárt-téri fogolytenyésztésről 

Table 4. Figures onfartridges kept in captivitiy

Ev Fogsági Termelt és Kibocsátott Kibocsátási Értékesített
törzsállomány begyűjtött tojás csibe % zárt-téri fogoly

Year No. in captivity Eggs produced 
and collected

Released % released 
and collected

Sold

1978 7 68,546 8,906 13 9,600
1979 1,050 58,831 5,982 10 nem közölt 

No data
1980 1,000 44,880 5,225 12 17,900
1981 1,500 44,220 2,802 6 nem közölt
1982 850 41,934 3,56 7 nem közölt
1983 149 5,998 1,352 23 nem közölt
1984 320 11,928 3,560 30 nem közölt
1985 ? 7 2,802 9 nem közölt

A 4. táblázat a zárt-téri tenyészetek nyilvánosságra hozott eredményeit ismerteti. Kitű
nik belőle a vállalkozói kedv lanyhulása, és a többnyire rendkívül alacsony kibocsátási százalék. 
A két évről megadott exporttájékoztatásból felmérhetjük, hogy abban az esetben, ha a hazai zárt
téri tenyészetek szaporulatát teljes egészében a vad populációk megerősítésére fordítanánk, éven
te milyen mennyiségre lehetne számítani.
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Fogolyállományunk összeroppanását több, egymás hatását fokozó káros tényező magya
rázza. így:

— a rendkívül zord, hosszantartó telek ismétlődése, amelyeknek nagy területeket teljesen 
elnéptelenitő, tömeges pusztulás az eredménye. Ilyen hirhedt alkalom volt az 1928/29-es, az 
1939/40-es, az 1940/41-es és az 1968/69-es esztendő. Az 1928. évi katasztrófát az állomány 5-6 
év alatt kiheverte. Az 1939-41 közötti időszak károsításának erősen kétséges helyreállításához 
már közel húsz esztendő kellett. Az utóbbi 15-20 évben pedig már egyáltalán nem beszélhetünk 
egy-egy súlyosabb téli veszteség kiheveréséről. Mindezt az magyarázza, hogy az időközben jelen
tősen megromlott életkörülmények között a válságosán meggyengült populációk már képtelenek 
úgy magukhoz térni, ahogyan az lehetséges volt a korábbi időszak eszményien jó élőhelyein;

— a fogoly számára a kisparcellás, gazos szántóföldi növénykultúrák kínáltak egykor ki
váló fészkelő és táplálkozóhelyet. Ez a faj sztyeppéi endemizmus, de a természetes élőhelyeinél is 
vonzóbbnak bizonyult az apró gyommagvakban, rovarokban bővelkedő, és jó rejtőzési lehetősé
get nyújtó, külterjes agrárkömyezet (FRIEDREICH (BERTÖTI) 1943, VERTSE — ZSÁK — 
KASZAB 1955). Ez a minden igényt kiszolgáló élőhely egykor elősegítette azt az igen nagy popu
lációsűrűséget, amely az időjárási katasztrófák és a vadászati igénybevétel veszteségeit rövid idő 
alatt, biztonsággal pótolni tudta. A mai, monokultúrákra törekvő, gyomtalanított és rovartalani- 
tott nagytáblás agrárkömyezetben azonban a fogoly már alig talál megfelelő fészkelő és táplál
kozóhelyet;

— az életviszonyok megromlásából adódik a fogolypárok fokozódó szétszóródása, elszi
getelődése is, amely a szaporodás eredményességét, a populációk szerkezetét és ebből adódóan 
genetikai állapotát is károsan befolyásolja. A fogoly mozgási körzete nagyon korlátozott, egy fo
golypár egész életén át alig 1-2 km sugarú körben tartózkodik! Jelölt példányok révén kísérleti
leg bizonyított tény, hogy a két szülőből és azok felnövekedett szaporulatából álló csapatban a 
következő tavasszal csak a két öreg áll párba, a testvérek egymás közötti párosodása kizárt. Ezek 
csak idegen csapatból származó példányokkal állnak párba. Ezért, ha nincs meg a megfelelő tele
püléssűrűség, az elszigetelődött csapatokban csak a két öreg szaporodik, amelyek összetartozása 
többnyire életre szól. A fiatalok azonban nem költenek. A fogolytyúknak ez a szexuális magatar
tása gátolja a rokontenyészetet, de ugyanakkor az utódlást is megakadályozza akkor, ha a párvá
lasztó tyúk a mozgási körén belül nem talál idegen családból származó kakast (Bugat-Manoron 
(Anglia) végzett kísérletek eredményei in: Szederjei — Studinka 1959). Magyarországon a fogoly
csapatok elszigeteltsége csaknem általános. Ez azt eredményezi, hogy a jelenlegi cca. 90 000 pél
dányos állománynak csak jelentéktelen hányada vesz részt a szaporodásban, és a testvérekből ál
ló fogoly csapatok egyedei anélkül öregednek meg, hogy akár egyetlen utódról gondoskodtak vol
na életük folyamán! Az elszigeteltséggel járó utánpótlás elégtelenség a legnehezebben orvosolható 
a magyar foglyot károsító tényezők között;

— kísérletileg még nem bizonyított tény, de a területeket kezelő hivatásos vadászok ré
széről gyakran hangoztatott megállapítás, hogy a fácán (Phasianus colchicus) a fogolynak konkur
ense. A természetellenes dúsított fácántömeg elfoglalja a fogoly számára alkalmas fészkelőhelye
ket, eleszi a fiókáknak nélkülözhetetlen rovartáplálékot, majd később az apró gyommagvakat, 
egyes fácántyúkok fogolyfészkekbe rakják a tojásaikat, és erőszakos magatartásukkal kiszorítják 
a gyámoltalanabb fajt;

— a ragadozókkal szemben az apróvadfélék között a fogoly kiszolgáltatottsága a legna
gyobb. Télen a nagyon kis területen tartózkodó fogolycsapatot néhány nap alatt akár egyetlen ra
gadozó is az utolsóig kiirthatja. A vadászok fácán viszonylatában eltúlozzák a ragadozók okozta 
madárveszteséget. A fogoly esetében azonban a ragadozó madarak és emlősök téli kártétele jelen
tős tényező lehet;

— a vadászat és a vadkereskedelem is jelentősen hozzájárult a magyar fogolyállomány 
válságához. A 2. táblázatból kitűnik, hogy amíg a fogoly megfelelő életkörülményeket talált az 
országban, addig az erős, évenként mintegy 40%-os lőtt és befogott példány igénybevételét káro
sodás nélkül elviselte. Amióta azonban az életfeltételek megromlottak, a hasznosítás is nagyon je
lentősen járul hozzá az elszigetelődött, kis egyedszámú fogolypopulációk gyorsuló felmorzsoló
dásához. A vizsgálati időszak utóbbi éveiben a hazai vadgazdálkodás a mesterséges tenyészetekre 
alapozva próbálja az igen jól jövedelmező fogolyexportot fenntartani. A vadkereskedelem zárt-té
ri tenyészetekből származó szaporulatot bocsátott a vadgazdálkodási egységek rendelkezésére s 
azok bizonyos hányadát kérte vissza kifejlett korától élve befogottan, vagy külföldi vadászok

A fo g o lyá llo m á n y  sorvadásának m agyarázata
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zsákmányaként. Jelenleg a vadászati főhatóság csak az olyan területeken engedélyezi a fogoly lő- 
fegyveres vadászatát, ahol mesterséges tenyészetekből származó szaporulatot bocsátanak ki. Itt a 
vadászat a kihelyezett foglyok 50 %-ának mértékéig történhet. Ezeken a vadászterületeken ma
napság külföldi vadászok lövik a foglyot, jelentős térítés ellenében. Ez az előnyös anyagi lehető
ség fokozza a visszaéléseket. A tényleges vadászeredményeket nem hozzák nyilvánosságra, ezt a 
vadászterületek kezelői és a vadkereskedelem egyaránt üzleti titokként kezelik. E rendelkezés lét- 
jogosultságát a gyakorlat nem igazolta. Számos sport és hivatásos vadász véleménye, hogy a kibo
csátott foglyok zöme a szabadban csakhamar elkallódik és a zsákmány jelentősebb hányada a vad
populációkból kerül ki. Hasonló eredményekhez jutottak Dániában (PALUDAN 1963) is. Itt a 
július -  augusztusban kibocsátott 13 000 fogolycsibéből novemberig már 84 %-os veszteséget 
állapítottak meg, s tartósan csak 2.3 % maradt életben. A kézrekerülések a kibocsátási hely 2 
km-es körzetére szorítkoztak, 10 km-nél távolabbról csak 3 példányt jelentettek. Ezek a számok 
bizonyítják, hogy a zárt-téri nevelésű foglyok halandósági százaléka rendkívül magas, és az 
üzemszerű telepítésnek ma sem ismeijük a megfelelő módszerét!

A fogolyállomány mentésének lehetőségei

-  Időszerűség sorrendjében legsürgetőbb teendő a fogolyállomány háborítatlanságának 
hosszú távú biztosítása! Egy rohamosan pusztuló faj, amely rendkívül kedvezőtlen ökológiai és 
populációdinamikai körülmények között évről-évre jelentős létszámcsökkenéssel és fokozódó 
szétszóródással, elszigetelődéssel sorvad, semmiféle formában és mértékben nem hasznosítható!

— Hasonlóképpen időszerű a hazai fogolypopulációk tudományos igényű számbavétele, 
feltérképezése, majd folyamatos törzskönyvi nyilvántartása. Ezt a feladatot egy országot beháló
zó kutatói munkaközösség és a hivatásos vadászok együttműködésével lehet csak elvégezni. A Ma
gyar Madártani Egyesület 1985-ben már elkezdte az ilyen célokat szolgáló szervezést.

-  Fogolyállományunk megbízható feltérképezése után ki kell jelölni azokat a területe
ket, amelyek e faj géntartalékaival rendelkeznek, s a jövőben elsősorban ezeknek a populációknak 
megőrzését, megerősítését kell szorgalmazni.

— A vadászati és természetvédelmi igazgatásnak oda kell hatni, hogy a vadon élő fogoly- 
populációkról az élőhelyek kezelői a legmesszebbmenően gondoskodjanak. A külterjes kezelés 
hagyományos teendői: fokozott téli etetés, fészkelőhelyek védelme és alkalmas élőhelyek lehető
ség szerinti megtartása vagy kialakítása, hosszan tartó, havas telek idején a fogolycsapatok hálós 
befogása és „kamrázó” módszerrel épületekben történő átteleltetése.

— Szorgalmazni kell, hogy a géncentrumok körzetében a mezőgazdaság tervezésénél te
kintetbe vegyék a fogoly ökológiai igényét is. Ahol erre lehetőség nyílik, növényvédőszertől men
tes, elgazosodott területeket, árok- és útszéleket kell meghagyni az alkalmas fogolyélőhelyek biz
tosításának érdekében.

-  A géncentrumok jönnek legelőször számításba a mesterséges tenyészetek szaporula
tának kibocsátóhelyeként. Ha csak az utóbbi 6-8 évről ismert számokat vesszük tekintetbe, a je
lenlegi felkészültség országos viszonylatban évente mintegy 20 — 25 000 fogolycsibe kibocsátást 
biztosítja. Ez a szám a szabad élőhelyeken veszélyeztetett fészekaljak tervszerűbben szervezett 
mentésével lényegesen emelhető. Mind a hazai, mind a külföldi (PALUDAN 1963) tapasztalatok
ból ismert, hogy a zárt-térben felnevelt fogolycsibéknek igen magas a halandósági százaléka, mi
után visszavadításukra sor kerül. Ezért megengedhetetlen, hogy ezeket az állatokat export-célokra 
használják fel, amikor a vadon élő populációk megerősítése csak nagy mennyiségben kihelyezett, 
sűrűn telepített zárt-téri szaporulattól várható. A vad populációkhoz vegyített, zárt-téri nevelésű 
foglyok jelentősége elsősorban abból adódik, hogy az elszigetelt, szétszórt fogolycsaládok párvá
lasztási lehetősége ezáltal növekszik, és így a következő évben már a vad törzsanyagtól hatványo
zottan több utód várható!

A természetvédelmi célú fogolytelepités mintatelepére a Dévaványai -  tájvédelmi kör
zet túzoktelepének közelében lévő, rendeltetésüket vesztett gazdasági épületek kínálnak kedvező 
lehetőséget. Ez a terület az ország fogolyban egyik legdúsabb tájegysége (STERBETZ 1984), 
mintegy 12 — 13 300 egyedszámú populációnak a rendszeres javítása válna innét lehetővé (Rész
letes javaslat in: Sterbetz, I. : Elgondolások és javaslatok a magyarországi fogolyállomány termé
szetvédelmi kezeléséről. Kézirat a Madártani Intézet és a Magyar Madártani Egyesület irattárai
ban).
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A fogolypopulációk szervezett védelmére az utóbbi években több kezdeményezés tör
tént, azonban ezek sikertelenségbe fulladtak a jogi és pénzügyi kérdések miatt. Mivel a fogoly va
dászható faj, állományával a vadászati hatóság rendelkezik, és a vadgazdálkodó egységek kezelik. 
A fentebb részletezett gondozási-mentési teendők fölöttébb munka és pénzigényesek. A vadász- 
társaságok és állami vadgazdaságok azonban csak abban az esetben áldozhatnak ilyen célokra, ha 
a fogoly értékesítése megtéríti a ráfordításokat. Az eddigi gyakorlatból viszont kitűnt, hogy 
a kedvező export és bérvadásztatási hasznosítással egybekötött fogoly-védelem nem segít, ha
nem éppenséggel gyorsítja a populációk felmorzsolódását!

A jövő egyetlen járható útja ezért a faj mielőbbi védetté nyilvánítása és egy olyan állami 
pénzalap létesítése a mentési teendők fedezésére, amely nem terheli a vadgazdálkodó egységeket. 
A védetté nyilvánítás indokolt, mivel kipusztulás veszélyébe került állat igényli azt! A mentési 
költségek a vadgazdálkodási és környezetvédelmi alapból térülhetnének meg folyamatosan rendel
kezésre álló anyagi forrás formájában, amely a belterjes állomány gondozást évről-évre biztosítaná.

A fogolyvédelem költségigényének tervezésére a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Állattani Intézete a legilletékesebb, mivel Magyarországon évtizedek óta itt foglalkoznak legbeha
tóbban az apróvad zárt-téri szaporításának problémáival. A megbízott kutatók által elkészített 
tervek kivitelezése Ígéretes együttműködési lehetőség a természetvédelmi és vadászati szakembe
rek számára, mert nem kétséges, hogy a túzokhoz hasonlóan a fogolymentést sem lehet külön 
utakon megvalósítani.

A fo g o ly m e n té s  kö ltsége in ek  b izto sítá sa
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A HAVASI LILE (EUDROMIAS MORINELLUS) HORTOBÁGYI VONULÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA 1974-85 KÖZÖTT

Migration study on the Dotterel (Eudromias morinellus) in Hortobágy between 1974 and 1985

KOVÁCS GABOR

Abstract

Migration dynamic of Dotterel was studied on the basis of 121 observations collected 
during 12 yean. The study includes the effect of weather on the number o f migrating individuals, 
and the duration of stays.

The occuranced Dotterel is regular in three parts of the Hortobágy National Park. The be
haviour, the age structure, of population the moulting of Dotterel as well as the composition of 
foraging flocks are discussed.

The author enumerates his all Dbtterel observations with some notes on habitats, then gives 
a recommandation to the protection of Dotterel.

Bevezetés

A havasi lile magyarországi előfordulásáról elsőként STERBETZ (1959) írt tanulmányt, 
melyben részletesen ismerteti és értékeli a hazai adatokat. Munkájában említést tesz hortobágyi 
előfordulásokról is (SÁTORI 1943, RADÖ 1957). 1966-69-es hortobágyi megfigyeléseit újabb 
közleményben publikálta, melyben további havasi lile-adatokat ismertet (STERBETZ 1972). Az 
1971-78 közötti időszakban SZABÖ LV. foglalkozott a főbb hortobágyi vonulóhelyeken a faj 
előfordulásával.
Magam 1974 óta vizsgálom a havasi lile előfordulását. A Hortobágy pusztáin végzett megfigye
lések eredményei indokolttá teszik az itt zajló vonulás adatainak részletesebb közreadását. A 
korábbi években már több kisebb cikkben ismertettem egy-egy időszakra vonatkozó részered
ményeket (KOVÁCS 1980/a., b.).

A havasi lile 1974-85 között észlelt hortobágyi előfordulásai. A függelékben felsorolom a 
12 év alatt megfigyelt előfordulásokat. Az adatsorban saját megfigyeléseim mellett egy-két eset
ben utalok a területen dolgozó kollégák (FINTHA ISTÁN és SZABÖ V. LÁSZLÓ) közléseire is. 
A Hortobágyon kívül egy alkalommal Biharban is észleltem havasi liléket, mely adatomat ugyan
itt közlöm.

Tavaszi átvonulás

Adataim között feltűnően kevés a tavaszi előfordulás. RADÓ(1957), STERBETZ (1972), 
FINTHA (szóbeli közlés) adatai, valamint a saját három tavaszi megfigyelésem szerint március 8. 
— május 24. között vonul át, legtöbbször május elején—közepén. Az említett több mint kéthóna
pos intervallumot a vonulás korántsem tölti ki, csupán egyes években korán, más években késő 
tavasszal történtek a megjelenések. Egyébként gyorsan lezajló átvonulásról van szó, a madarak zö
me valószínűleg leszállás nélkül repüli át a Hortobágyot. A véletlenül mégis leszálló és ilymódon 
itt megfigyelt egyedek, kisebb csapatok max. 3-12 napig időznek pusztáinkon.

Amennyiben a tavaszi vonulás rendszeresebb és időben terjedelmesebb lenne, úgy azt 1977- 
től kezdve feltétlenül észleltem volna, mert a tavaszi érkezéseket naponta végzett terepjárásokkal 
regisztrálom.
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őszi vonulás

A Hortobágy néhány száraz szikesének egyik legfeltűnőbb madártani jellegzetessége az au
gusztus -  október között nagyjából ugyanazon helyeken rendszeresen megismétlődő havasi lile- 
-vonulás. A tavaszi mozgalommal ellentétben az őszi igen hosszúnak mondható itt tartózkodásban 
nyilvánul meg. Legkorábbi érkezési adatuk: augusztus 17. (1984)., legkésőbbi őszi előfordulás: 
november 19. (1979).

A vonulás időtartamát és az itt tartózkodó madarak számát megfigyeléseim szerint erősen 
befolyásolja a megelőző 3-4 hónap csapadékossága. A sok eső miatt a puszták dúsan növő füveze- 
tét a legelő jószágok, főleg a juhok, csak felében-harmadában rágják le. A félmagas füvet a lilék 
nem kedvelik, esős nyár után ezért igen gyenge a vonulás, néha szinte el is marad.
Száraz, vagy kimondottan aszályos nyarú években jóval erősebb vonulás és nagyobb létszámú elő
fordulás a jellemző a kopárra legelt szikes gyepterületeken.

A hortobágyi előfordulási helyek ismertetése

1. Pen te zug

1966-1976 között a legrendszeresebb vonulóhelyként ismerték. A madarak az úgynevezett 
Ördögárok -  Ártézikút — kincses lapos által közrezárt, juhokkal szinte tövig lerágatott 30-40 ha- 
os Festucetum pusztarészt látogatták. Gyakran a pusztát átszelő kopár dülőutakon, néha pedig a 
kb. 1 km-re délebbre levő gulyaálláson és környékén (Poltúrás fenék -  Árkus köze) tűntek fel. 
1981. óta számottevő vonulást ezen a pusztán nem észleltem.

2. Szelencés

A Pentezug említett vonulóhelyétől 6-7 km-re levő, igen száraz puszta. 1973-ban SZABÓ 
L. V. 130 példány itteni előfordulását észlelte. A későbbi években is a legstabilabb vonulóhely 
maradt. 1981-ig az Ágeri-halom -  Deszkás hodály -  Sebesér — Kenéz kút által közrezárt, kb. 100 
ha-os, juhokkal igen erősen legeltetett Festucetum és Puccinellietum szikespuszta-gyep volt a leg
főbb vonulóhely. 1981-től a Nagyágér — Tekeszarvhalom közötti gulyalegelőn, az erősen taposott 
és trágyalepényekkel borított jószágálláson, az elszikesedett egykori rizsföldeken mutatkoznak.

3. Kunmadarasi puszta

SZABÓ LV. (szóbeli közlés) 1971-ben észlelte itteni előfordulásukat. 1971-81 között a 
Gyúrókút -  Tippan hát — Halas -  Csőszház — Forrás fenék közötti gulyalegelőn, illetve magán 
az erősen trágyázott gulyaálláson volt a legtöbb előfordulás. Alkalmilag megjelentek a Döghalom, 
Luca-ér, Füveshalom környéki birkalegelőkön is. 1981-85 között a Bogárzó gulyaállás és a Füves
halom közötti, kb. 150 ha-os, igen szikes, padkásodott területre tevődött át itteni vonulásuk.

4. Egyéb előfordulási helyek a Hortobágyon

A régebbi kézrekerülések, valamint a megfigyelések adatai szerint a havasi lilék a Horto
bágy északi részén (Darassa), délkeleten (Alomzug), a Nyírőlaposon, Angyalházán, Borzason és a 
Nagyiváni pusztán fordultak elő, a rendszeresebb vonulóhelyeken kívül. 1975-ös bihari (Sándo- 
ros) adatom arra utal, hogy alkalmilag, rövid időre sok egyéb helyen is megjelenhetnek.

Az átvonulóhelyek felszíni formái és növényzete

A havasi lile a száraz szikes puszta legrövidebb füvű helyein szeret tartózkodni. Az ürmös 
sziki csenkesz (Artemisio-Festucetum pseudovinae) és az ürmös sziki mézpázsit gyep (Puccinelli
etum limosae artemisietosum) itt a fő növényasszociáció. Meleg időben a kiszáradt szikes erek, 
fertők jószágjárta, erősen taposott és rövidre legelt csetkákás-tippanos (Ele ochari-Agros tide tűm 
stoloniferae) állományába is behúzódik. A vakszikes foltok bárányparéjjal (Camphorosma annua), 
vagy búzavirággal (Spergularia marginata) benőtt részeit is látogatja, ha nincs túl nagy meleg. Jel
legzetes „delelőhely” a Széléncésen a csomós szittyó (Juncus conglomeratus) tövek melletti ár
nyékos hely is. Nagyon kedveli a patanyomos, keréknyomos, trágyalepényekkel, göröngyökkel 
borított jószágállásokat, szikes utakat. Esetenként a szolonyec szikesre annyira jellemző kisebb- 
nagyobb padkák, vagy az úgynevezett „marokkal rakott szik” aprócska Festuca-zsombékjai közé 
húzódnak. Elkerülik viszont az elhagyott jószágállások magas, ruderális dudvákkal borított foltja
it.
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Viselkedés, társuló fajok

Többnyire bizalmas, szelíd madár. Táplálkozás közben rövid megiramodásokból meg-meg- 
torpanva szedeget. Szorosan összetartanak, a véletlenül elmaradt egyed folyton hallatva egytagú, 
mély hívogató hangját, keresi a többieket, azok pedig „lehívják” az eltévedt, ide-oda repülő társu
kat.

A madarak napi ritmusát a hőmérséklet és a szél-viszonyok erősen befolyásolják. Augusz
tus — szeptemberben a Hortobágyon még nem ritkák a 28-30 C°-os meleg napok. Északról jött 
madárvendégeink a forró napszakokat átszunyókálják, „delelnek”. Keréknyomok, patanyomok 
árnyékos öblébe lapulnak, olykor nagyobb fűcsomók, göröngyök és tégladarabok mellé kushad- 
va lelnek némi árnyékot. Ha szél támad, felállnak és szárnyukat félig vagy egészen felemelve hü
tik magukat, szembefordulva a légáramlással. Szélcsendes, nagy melegben sokszor láttam, hogy 
csőrükből nyál folyik. Meleg napokon csak kora reggel és késő délután, alkonyaikor aktívak.

Napi ritmusuk a következőképpen alakul:
— napkelte előtt megélénkülnek, sokat szólnak, néhányszor felrepülnek, majd élénken táp

lálkoznak 3-4 órán keresztül;
— 9-10 óra tájban, a meleg erősödtével egyre bágyadtabbak. Sokat álldogálnak, tollászkod

ni kezdenek, majd alkalmas göröngyös, állatnyomos, kerékvágásos helyen az egész csapat szinte 
egyszerre leül;

— 15-16 óráig tart a „delelés” , eközben alusznak, vagy csupán ülve, feküdve szenvednek a 
melegtől. Néha vékony, panaszos hangon riaszt valamelyik és az egész csapat talpraáll, esetleg 
tesznek néhány lépést, tollászkodnak, nyújtózkodnak és újra elülnek. A delelés végeztével hosz- 
szú tollászkodási szakasz kezdődik, ürítenek, futkosnak. Néhány rövidebb felrepülés, keringés 
után kezdődik a délutáni táplálkozás, mely alkonyaiig tart;

— erősebb holdvilág mellett néha éjszaka is aktívak, sokat szólnak és repülnek.
Hűvös, szeles időben a fenti napi ritmus teljesen felborul. A madarak reggeltől-estig aktí

vak, több pihenési szünetet tartanak ugyan, de ezek alig 20-30 percesek. Amíg a melegben rend
kívül szelídek (néha 1 -1 /2  m-re is megközelíthettem őket!), hidegben, de főleg erős szél esetén 
egészen vadak, bizalmatlanok.

Más madárfajok közül (gyakorisági sorrendben) a következőkkel alkot néha laza, táplálko
zó közösséget: aranylile (Pluvialis apricarius), bíbic (Vanellus vanellus), seregély (Sturnus vulgá
ris), sárga billegető (Motacilla flava), ujjaslile (Pluvialis squatarola), sarkantyús sármány (Calcarius 
lapponicus), ugartyúk (Burhinus oedicnemus), nagy póling (Numenius arquata)
(KOVÁCS 1978, 1980/b, 1983, 1986). Az esetek többségében azonban elkülönül az idegen fajok
tól, sőt, az apróbbakat gyakran el is űzi.

Vedlés, az öreg és fiatal egyedek aránya

Augusztusban még nagy számban látni kiszínezett, vagy alig vedlő példányokat. Itteni 
tartózkodásuk alatt zajlik le átvedlésük. Kezdete és lefolyásának időtartama igen változó, egyesek 
még szeptember végén is nászruhában pompáznak, de a többség már téli ruhás. Legtöbbször az 
öreg példányok kisebb csoportja érkezik hozzánk elsőnek, de előfordult már család (1 öreg, va
lószínűleg a hím, és 2-3 azévi fiatal) együttes érkezése is. A fiatalok részaránya nagyobb csapatok
ban 50-60 % is lehet.

Természetvédelmi feladatok

Hortobágyi vonulóhelyein a havasi lilét káros emberi tévékenység nem fenyegeti, pusztáink 
kedvező átmeneti otthont nyújtanak számára. Gyakorlati védelmi munkánk abban állhat, hogy 
esős nyarak után egy-két kedvenc vonulóhelyén (Kunmadaras, Szelencés) korlátozott nagyságú, 
de legalább 10-15 ha-os területen a Festucetum-gyepet nagy tömegű birkával erősen le kell le
geltetni, tipratni, így talán a vonulás, itt tartózkodás időtartamát a kedvezőtlen években is növelni 
tudjuk. A legelő jószágok nem zavarják madarunkat, így legeltetési korlátozás bevezetésére nincs 
szükség.

Köszönyetnyilvánitás

Munkám végén köszönetét mondok F1NTHA ISTVÁN és SZABÓ V. LÁSZLÓ természet- 
védelmi felügyelőknek adataikért és támogatásukért.
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FÜGGELÉK

1974
Mérsékelten csapadékos nyár, száraz, meleg koraősz. SZABÓ L.V. ez évben a Szelencésen max. 
35, a Kunmadarasi pusztán max. 13 példány tartós őszi jelenlétét állapította meg.
09.14. Pentezug 22 pd. Lerágott Festucetum gyepen

1975
Cspadékos nyár, meleg nyárutó, sok esővel. SZABÓ LV. közlése szerint a Kunmadarasi pusztán 
5, Szelencésen 22 pd. volt.
03.08. Nyírőlapos
04.04. Sándoros (Bihar m.)
09.02. Pentezug
09.04. Pentezug
09.08. Pentezug 15 pd. Festucetum
09.11. Pentezug

év, az aszály szeptember közepéig tartott.
Pentezug
Pentezug
Kunmadarasi puszta 
Kunmadarasi puszta 
Pentezug 
Nagyiváni puszta 
Kunmadarasi puszta 
Kunmadarasi puszta 
Kunmadarasi puszta 
Kunmadarasi puszta 
Szelencés

9 pd.
6 pd.

13 pd.
18 pd.
15 pd.
3 pd.

1 pd.
3 pd.
4 pd.
6 pd.
6 pd.
4 pd.
1 pd.
8 pd.

16 pd.
20 pd.
31 pd.

(kiszínezett) dűlőúton 
Kopár vaksziken 
Gyúró kút, jószágállás 
Döghalom, Festucetum 
Lerágott Festucetum 
Elárasztott legelő szélén 
Gyúrókúti gulyaállás 
Csíkos hát, gulyaállás 
Füveshalom, birkalegelő 
Füveshalom, birkalegelő 
Deszkás hodály, lerágott gyep

1976 
Száraz 
05.02.
08.18.
08.19.
08.20.
08.23.
09.13.
09.19.
09.23.
09.26.
09.29.
10.08.

1977
Csapadékos télvége, belvizes-árvizes tavasz után száraz nyár.
09.09. Pentezug 6 pd. Száraz birkalegelő
09.09. Szelencés 41 pd. Szúnyog-kút, birkalegelő
09.13. Kunmadarasi puszta 8 pd. Gyúrókút, gulyaállás
09.19. Kunmadarasi puszta 5 pd. Gyúrókút, gulyaállás
09.23. Kunmadarasi puszta 3 pd. Gyúrókút, gulyaállás
10.11. Kunmadarasi puszta 8 pd. Luca-Bogárzó, padkás szik

1978
Hűvös, csapadékos nyár, száraz, hűvös ősz. Ez évben a pentezugi és a kunmadarasi területeken el
maradt a vonulók megjelenése.
08.26. Szelencés 9 pd. Deszkás hodály, birkalegelő
09.12. Szelencés 14 pd. Deszkás hodály, birkalegelő

1979
Száraz, meleg nyár, hosszú, száraz ősz. Igen nagyszámú megfigyelési adat mindhárom vonulóhe
lyen. Újabb előfordulási hely a Nagyiváni puszta délnyugati részén (Agyagos).
08.24. Pentezug 2 pd. Festucetum gyepen
09.09. Szelencés 17 pd. Deszkás hodály, birkalegelő
09.12. Kunmadarasi puszta 14 pd. Gyúrókút, gulyaállás
09.14. Kunmadarasi puszta 14 pd. Gyúrókút, gulyaállás
09.15. Szelencés 6 pd. Deszkás hodály
09.19. Kunmadarasi puszta 12 pd. Gyúrókút
09.21. Kunmadarasi puszta 10 pd. Gyúrókút (gyűrűzési kísérlet)
09.22. Kunmadarasi puszta 10 pd. Gyúrókút (hajnali gyűrűzési kísérlet)
09.22. Szelencés 38 pd. Deszkás hodály-Nagyágér
09.25. Kunmadarasi puszta 16 pd. Gyúrókút környéke
09.27. Szelencés 24 pd, Nagyágér környéke
09.28. Pentezug 10 pd. Poltúrás-Árkus között
09.28. Kunmadarasi puszta 16 pd. Gyúrókút környéke
10.03. Kunmadarasi puszta 16 pd. Halas-fenék környéke
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10.04. Szelencés
10.05. Kunmadarast puszta
10.06. Pentezug
10.09. Kunmadarast puszta
10.09. Kunmadarasi puszta
10.10. Kunmadarasi puszta
10.11. Kunmadarasi puszta
10.13. Pentezug
10.14. Szelencés
10.15. Kunmadarasi puszta
10.17. Kunmadarasi puszta
10.18. Kunmadarasi puszta
10.19. Kunmadarasi puszta
10.21. Pentezug
10.22. Kunmadarasi puszta
10.23. Kunmadarasi puszta
10.26. Kunmadarasi puszta
10.28. Kunmadarasi puszta
10.28. Nagyiváni puszta
11.06. Nagyiváni puszta
11.19. Kunmadarasi puszta

1980
Csapadékos, meleg nyár, esős hűvös ősz. Rövid 
09.08. Szelencés
09.16. Pentezug
09.21. Kunmadarasi puszta
09.27. Kunmadarasi puszta

4 pd. Ágeri hlm-Csontos hodály 
13 pd. Gyúrókút környéke 
4 pd. Liba-lapos mellett, dülőúton
6 pd. Füveshalom, birkalegelő 

17 pd. Gyúrókút környéke
34 pd. Gyúrókút-Budirka között 
28 pd. Gyúrókút-Halas fenék között
12 pd. Liba lapos mellett
21 pd. Szúnyog kút-Nagyágér között 
43 pd. Halas-fenék gátja környéke
13 pd. Halas fenék-Hámszárító közt 
20 pd. Gyúrókút, gulyaállás

7 pd. Tippanhát, Festucetum gyep 
6 pd. Ártézikút mellett, vakszik

28 pd. Gyúrókút-Halas gát környéke
22 pd. Gyúrókút
13 pd. Halas-fenék mellett 
6 pd. Füveshalom, birkalegelő 
9 pd. Agyagos, lerágott legelő 
6 pd. Nagy-telek, csordalegelő 
2 pd. Gyúrókút, gulyaállás

ideig tartó átvonulás, kis számú megfigyelési adat. 
31 pd. Deszkás hodály, Nagyágér 

3 pd. Kutas fenéknél, keréknyomok 
1 pd. Füveshalom, birkalegelő 
1 pd. Füveshalom

1981
Száraz nyár és ősz. A vonulás a Pentezug területén feltűnő módon elmaradt, újabb vonulóhely
ként Borzas puszta lépett elő.
08.20. Pentezug
08.23. Szelencés
08.28. Kunmadarasi puszta 
08.30. Szelencés 
09.08. Szelencés
09.13. Kunmadarasi puszta
09.18. Szelencés
09.18. Borzas
09.19. Szelencés
09.20. Kunmadarasi puszta
09.21. Kunmadarasi puszta

1982
Csapadékos télvége, belvizes kora tavasz. Meleg nyár, száraz, aszályos ősz. A Pentezugból nincs 
adat. Szelencésen új vonulóhely a Tekeszarvhalom gulyaállástól északra levő elszikesedett egykori 
rizstelep, egészen Angyalháza déli részéig. A Kunmadarasi pusztán új vonulóhely a Bogárzó gulya
állás.

1 pd. Ördögárok, vakszik
28 pd. Nagyágér-Tekeszarvhalom

2 pd. Döghalom, lerágott gyep 
38.pd. Tekeszarv hím, gulyaállás 
59 pd. Tekeszarv hím. gulyaállás

1 pd. Gyúrókút, gulyaállás
50 pd. Tekeszarv hím. gulyaállás
51 pd. Szőke-fenék, leégett gyep

5 pd. Nagyágér, Festucetum gyep 
8 pd. Luca-ér és Döghalom között
6 pd. Gyúrókút, gulyaállás

08.20. Kunmadarasi puszta
08.21. Kunmadarasi puszta
08.23. Kunmadarasi puszta
08.24. Szelencés 
08.27. Szelencés 
09.13. Angyalháza 
09.23. Kunmadarasi puszta
09.25. Szelencés
10.21. Kunmadarasi puszta

1983

5 pd. Bogárzó-telek (Nászruhások)
5 pd. Bogárzó-telek (Nászruhások)
2 pd. Bogárzó-telek (Nászruhások)
7 pd. Tekeszarvhalom, (vedlő pd-ok) 
1 pd. Tekeszarvhalom (juv pd.)
1 pd. Kopár vakszik a d-i szélen 
1 pd. Luca-ér, padkás Festucetum 

16 pd. Tekeszarv hím. környéke 
1 pd. Füves-ér, dülőúton

1983
Száraz, aszályos év. Tavaszi megfigyelési adat a Kunmadarasi pusztán.
04.13. Kunmadarasi puszta 1 pd. Forrás-fenék (átszíneződő)
08.24. Kunmadarasi puszta ’ ~J
08.29. Kunmadarasi puszta

1 pd. Gyúrókút, gulyaállás 
1 pd. Döghalom, lerágott gyepen
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09.09. Szelencés
09.11. Kunmadarast puszta
09.15. Kunmadaras! puszta
10.14. Kunmadarast puszta
10.15. Kunmadarasi puszta

53 pd. Tekeszarv hím. gulyaállás 
9 pd. Döghalom, Festucetum gyep 
6 pd. Gyúrókút, gulyaállás 
1 pd. Szikes dűlőút 
1 pd. Szikes dűlőút

1984
Csapadékos tavasz és nyárelő után igen erős aszály, hosszú ősz. A Pentezugban egy korai adattól 
eltekintve nincs megfigyelés. Újabb előfordulások a Nagyiváni pusztán, Borzason.

Füveshalom-Bogárzó között

birkalegelő

Rokkant tanya, birkalegelő

08.17. Pentezug 1 pd.
08.18. Borzas 1 pd.
08.23. Kunmadarasi puszta 4 pd.
09.02. Kunmadarasi puszta 2 pd.
09.06. Kunmadarasi puszta 3 pd.
09.08. Kunmadarasi puszta 1 pd.
09.09. Kunmadarasi puszta 5 pd.
09.11. Kunmadarasi puszta 2 pd.
09.18. Kunmadarasi puszta 1 pd.
09.19. Kunmadarasi puszta 6 pd.
09.20. Szelencés 12 pd.
09.20. Kunmadarasi puszta 5 pd.
09.24. Kunmadarasi puszta 5 pd.
09.25. Nagyiváni puszta 1 pd.
09.28. Kunmadarasi puszta 5 pd.
10.01. Kunmadarasi puszta 5 pd.
10.05. Kunmadarasi puszta 5 pd.
10.07. Nagyiváni puszta 1 pd.
10.08. Kunmadarasi puszta 5 pd.
10.12. Szelencés 17 pd.
10.13. Kunmadarasi puszta 1 pd.
10.15. Kunmadarasi puszta 2 pd.
10.21. Kunmadarasi puszta 1 pd.

1985
Igen csapadékos év, nagyon meleg, száraz nyárutó és ősz.
08.22. Nagyiváni puszta 1 pd. Mérges, gulyaállás
08.25. Szelencés 16 pd. Tekeszarvhalom, gulyaállás
08.26. Kunmadarasi puszta 9 pd. Bogárzó, gulyaállás
08.28. Kunmadarasi puszta 4 pd. Bogárzó, gulyaállás
09.11. Borzas 1 pd. Eperjeshalom, átrepül
09.11. Szelencés 13 pd. Tekeszarvhalom, gulyaállás
09.14. Borzas 1 pd. Borzas halom, tarlón
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A VETESI VARJÚ (CORVUS FRUGILEGUS) VONULÁSA A KÁRPÁT—MEDENCÉBEN

Migration of Rooks (Corvus frugilegus) in the Carpathian Basin

KALOTÁSZSOLT

Abstract

The main aim of the present paper is to estimate the effect of management on the breeding 
population of Rooks in Hungary. It is established from the results of mark-release-recaptures stu
dies of areas connected with the Carpathian Basin that the breeding Rooks remain within an area 
of about 40 km to 50 km in diameter throughouth the year in Hungary, except some young birds 
drifted out by migrant flocks originated from other areas.
The Carpathian Basin is the main overwintering area of Rooks breeding both in the middle zone 
of East-European Plain and in Ukraina. Usual direction of their migration is to East or to South- 
-East, but it is not always constant the case.

No mass-colonization of overwintering Rooks has been recorded but some youngs remain 
in Hungary. Although there is a connection between the breeding populations o f Carpathian 
Basin and that of North-Western areas through the walleys of Danube and Morava, the Hungarian 
population is mainly independent.

Bevezetés

A vetési vaijak gazdasági és ökológiai szerepének újabb értékelése a magyarországi populá
ciók differenciát csökkentését sugallta (KALOTÁS, 1985). A faj szelektív gyérítésére kidolgozott 
módszerek (KALOTÁS 1981, KALOTÁS — NIKODÉMUSZ 1982) ma már széles körben elter
jedtek és használatosak. Az intenzív állományapasztás hatására hazánk költő vetési varjú állomá
nya 53,3 %-al csökkent (KALOTÁS 1986). Természetvédelmi céljaink megkövetelik, hogy a var
júféléket — mint a vércsék és az erdei fülesbagoly legfőbb fészeképítőit — bizonyos szinten meg
tartsuk. Célunk, hogy alacsony egyedsűrűséggel és egyenletes eloszlásban népesítsék be a sík- és 
dombvidéki habitat-eket. Az állománygazdálkodás megvalósításához tudnunk kell, hogy vetési 
varjú állományunkat az őszi-téli időszakban a Kárpát-medencében állomásozó varjútömegek mi
lyen mértékben befolyásolják. Számítanunk kell-e a keleti-északkeleti vendégvarjak betelepedésé
vel, vagyis a létszámcsökkentések következtében kialakult ökológiai rés feltöltődhet-e más terü
letekről érkezőkkel, avagy csupán a hazai állomány autoregulációjával kell számolnunk?

Anyag és módszer

A vetési varjak élvebefogásának és jelölésének módjai — kidolgozottságuk ellenére -  sem 
hazánkban, sem pedig a szomszédos államokban nem terjedtek el kellő mértékben. A fészkelő ál
lományokhoz, illetve a téli vonulók tömegeihez mérten aránylag alacsony a jelölések száma. A 
fiókák gyűrüzése a faj fészkelési sajátosságai miatt nehézkes. A fészekből kiesett fiókák gyűrűzése 
nem alkalmas a tömeges jelölésre és az ily módon jelölt varjaknál a megkerülési százalék is ala
csony. Jugoszláviában, ahol 1975-ig 4167 példány vetési varjút gyűrűztek — főleg fiókákat -  a
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megkerülési arány 0,93 % (PELLE I. levélbeli közlése). Hasonlóan alakul a megkerülési százalék 
a Szovjetunióban gyűrűzött vetési varjaknál is, igaz jóval jelentősebb jelölés után, hiszen 1926-83 
közötti időszakban összesen 223252 példányt gyűrűztek, melyből 2774 példány (1,24 %) került 
meg. Hazánkban a vetési varjak tömegesebb jelöléséről csak az innobilizációs befogási módszer 
alkalmazása óta beszélhetünk (KALOTÁS 1986). A kifejlett madarak nagyobb arányú jelölése a 
megkerülési százalékban is megmutatkozik. Az 1985-ig összesen meggyűrűzőtt 1414 vetési varjú
ból 3,3 %-os megkerülési arányt számítottunk.
Dolgozatomban azokat a gyűrűzési adatokat használtam fel, amelyeknél vagy a jelölési, vagy a 
visszafogást hely, esetleg mindkettő, a Kárpát-medence területén van. Ezek az adatok a jelölések 
helye alapján a kővetkezők szerint oszlanak meg: Ausztria 7, Csehszlovákia 6, Franciaország 1, 
Jugoszlávia 40, Lengyelország 2, Magyarország 47, NDK 1, NSZK 2 és Szovjetunió 39 jelölés. 
Feldolgozásomban tehát 145 jelölés-visszafogási adat kapott helyet. 143 megkerülés a Kárpát-me
dence területére vonatkozik, 2 magyar gyűrűs vetési varjú Ukrajnában került meg.

A Kárpát-medencében költő vetési varjak vonulása

A visszajelentett példányok gyűrűzésének idejét megvizsgálva kiderül, hogy kb. 80 %-ban a 
fészkelési aspektusban jelölt madarakról van szó. A visszajelzések időbeli megoszlása — bár kifeje
zett téli és tavaszi maximumok ez esetben is észlelhetők — nagyobb időintervallumot ölel fel (1. 
táblázat).

1. táblázat. A jelölések-visszafogások időszakának megoszlása a Kárpát-medencében jelölt vetési 
varjak esetében

Table 1. Distribution o f  capture-recapture time in Carpathian Basin

Hónapok
Month

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. összesen

Jelölés
Capture

6 6 6 15 46 5 - 1 1 6 92

Vissza
fogás 5 11 8 16 13 9 2 1 4 16 5 90
Recapture

A meggyűrűzött és megkerült 92 vetési varjú közül 90 nem hagyta el a Kárpátmedencét. A vissza
fogások térben és időben a következő megoszlást mutatják:
1. Helyi és közeli (30 km-en belül) visszajelentés 90 napon belül 23 eset -  25,6 %
2. Helyi és közeli (30 km-en belül) visszajelentés 90 napon túl 31 eset — 34,4 %
3. Távoli (30 km-en túl) visszajelentés 90 napon belül 2 eset — 2,2 %
4. Távoli (30 km-en túl) visszajelentés 90 napon túl 33 eset — 36,6 %.

A visszajelentett madarak 77,8 %-a a jelölést követő egy éven belül került meg. A 2 éves visszafo
gások aránya 11,1 %, míg a 3, 4, és 5 éves megkerülések egyöntetűen alacsony (2,2 %) arányúak. 
Ezeken kívül még egyetlen 7 éves megkerülés és egy 13 éves visszajelentés fordult elő.
A vetési varjak 90 százaléka nem távolodott el a 100 km-en túl a jelölés helyétől. Ez az itt fészke
lők nagy területhűségét igazolja. Figyelembe véve, hogy a faj mennyi üldözésnek, zaklatásnak volt 
és van kitéve, nagy a valószínűsége annak, hogy a költőhely áttevődések jórészt a fészkelőhelyek 
felszámolódásainak következményei. Feltételezhető azonban az is, hogy a költési időszakon kívü
li kóborlások, nomadizálások, csapategyesülések és felbomlások következtében is eljuthatnak ere
deti fészkelőhelyeiktől kisebb-nagyobb távolságokra. Úgy tűnik, hazánkban a helyváltoztatások
nak nincs meghatározott irányú tendenciája, a kóborlás, vonulás bármely égtáj felé irányulhat, ha

276



a habitat megfelelő és nincs földrajzi akadály. A Bácskában és a Vajdaságban fészkelőknél ellen
ben megfigyelhető, hogy a költési időszakon kívül kelet-nyugati irányban mozognak, de helyvál
toztatásuk nem törvényszerű. A gyűrűzés helyétől nagyobb távolságokra eljutó példányok zöme a 
jelölés alkalmával juvenilis egyed volt. Tapasztalatlanságukból adódóan feltételezhető, hogy köny- 
nyebben szakadnak el saját csapataiktól és csatlakoznak más varjúcsapatokhoz. A Kárpát-meden
cén belül regisztrált maximális megkerülési távolság 256 km volt (1982. október 10. Fácánkert — 
1983. április 23. Mezőtúr). Ezen kívül még további 8 visszafogás esetében volt 100 km-nél na
gyobb távolság a jelölés és a visszajelentés helye között.

A hazánkban jelölt vetési varjak közül 2 példány ukrajnai visszafogása igazolja a keleti terü
leteken fészkelők itt-tartóz kodását a téli időszakban (mindkét madarat télen — január, illetve 
február — gyűrűzték és a jelölést követő fészkelési szezonban, illetve 5 év múlva, október hónap
ban jelezték vissza).

A Kárpát-medencében telelő vetési varjak vonulása

A Kelet-európai síkságon fészkelő vetési varjak vonulása kelet-délkeleti és déli irányokban, 
széles, több száz kilométeres sávokban zajlik. Az Eszakorosz-, Valdaj- és Belorusz hátságokon köl
tő populációk a Német-Lengyel síkságon át egészen Franciaország középső területéig eljutnak. A 
Pedóliában, Ukrajnában, a Volgamenti- és a Középorosz-hátságokon fészkelők fő telelőterülete a 
Kárpát-medence, de lehúzódnak egészen a Pó-síkságig. Ugyanezen populációk egy része dél felé 
fordul és a Fekete-tenger mentén, valamint a Kaukázus északi lábánál telel (BUSSE 1969).

A kelet-európai populációk vonulásának kezdete ősszel elsősorban időjárásfüggő, míg ta
vasszal az időjárási tényezők és a nappalok hosszának alakulása együttesen szabályozza a költő- 
helyre való visszatérést. Magyarországon az első fagyok beköszöntővel -  általában október végén 
— észlelhető a vetési varjak jelentősebb számbeli növekedése és az állomány koncentrálódása. Év
tizedes pihenőhelyeik közelében — kevéssé zavart területeken, ártéri erdőkben, újabban lakott te
rületek közelében — csoportosulnak és tömörülnek az itt fészkelőkkel közös csapatokba. A né
pességmozgalom január — február hónapokban tetőzik és márciusban ér véget.

A megkerült gyűrűs — nem honos — vetési varjak jelöléseinek térbeli és időbeli megoszlását 
a 2. táblázat és az 1. ábra szemlélteti.

2. táblázat. A Kárpát-medencén kívül jelölt vetési varjak jelöléseinek és visszafogásainak időbeli 
megoszlása

Table 2. Number o f  recapture out o f  Carpathian Basin

Hónapok
Month

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. összesen

Szovjet
jelölés -

Cseh
szlovák,
lengyel.

2 19 1 8 ........................................... 39

francia, 
osztrák, 
NDK és 
NSZK 
jelölés

6 2 1 1 2 14

Vissza-
jelentés 14 14 13 1 1 - - 1 1 3 5 53
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1. ábra. A Kárpát-medencéből visszajelentett vetési varjak jelöléseinek helyei

Fig. 1. Sites where Books recaptured in Carpathian Basin were marked

Hazánkban és Jugoszlávia északi területein az Ukrajnában — Vinnyica, Kiev, Harkov és Poltava 
térségében -  valamint a Középorosz-hátságon Rjazany körzetében és az Oka folyó menti síkságon 
Moszkvától délkeletre fészkelők telelnek, őszi vonulásuk délnyugati irányú és költőhelyeiktől 
900-1800 km távolságokra távolodnak el. Előfordul, hogy a Volgán túli populációkhoz tartozók 
is csatlakoznak a Kárpátokon átkelő csapatokhoz. Vonulásuk kb. 2500 m magasan és átlagosan 
50 km/h sebességgel zajlik (CREUTZ 1976). A Kárpátok láncolatához érve három részre szakad
nak. Egy részük északnyugat felé fordul és csatlakozik az északabbi területekről érkezőkhöz, más 
részük délnek veszi az irányt és a Fekete-tenger mellékén telel. A vonulók nagy része azonban át
kel a Kárpátokon. Beözönlésükkor általában a hágókat veszik igénybe, de az alacsonyabb vonula
tok felett is nehézségek nélkül kelnek át. Az évről-évre ismétlődő vonulásuk során az elsodródás 
mértéke jelentős lehet. Nem ritka, hogy a Német-Lengyel síkságon vagy Elzászban és Lotaringiá- 
ban telelők a következő évek telein hazánkban jelennek meg. Ennek alapján lehetséges, hogy a 
Franciaországban, NSZK-ban, NDK-ban vagy Lengyelországban és Csehszlovákiában a téli hóna
pokban gyűrűzött példányok egy-két év múltán Magyarországon kerülnek meg. Ugyancsak a vo
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nulás során bekövetkezett elsodródással magyarázható, hogy Lengyelországban, a Balti-tenger 
mentén kelt vetési varjú a következő év telén Magyarországon jelent meg. A Kárpát-medencében 
mindeddig nem volt észlelhető a keleti fészkelők tömeges megtelepedése. A Szovjetunióban jelölt 
madarak megkerülései -  egy kivételtől eltekintve -  a költési időszakon kívül esnek. Ez az egy 
adat igazolja, hogy betelepedés előfordul, de tömeges betelepedés a megkerülések időbeli megosz
lását tekintve sem valószínű. (A kivételnek számító adat: 1956. június 3-án Kurszk közelében fió
kaként jelölt példány 1957. júniusában a Somogy megyei Böhönyén került meg.)

Csekély mértékű betelepedésre, esetleg állománycserére, a Kárpát-medence területére ér
kező nagyobb folyók (Duna, Morva) völgyein keresztül is számíthatunk. Ilyen beszivárgásra példa 
a Cseh-medencében, Pardubice melletti 1949. május 7-én jelölt fióka, amely a következő év ápri
lisában Pozsony közelében fészkelt. A folyóvölgyek a téli időszakban is fontos kiegészítő vonulá
si útvonalak lehetnek. A tömeges vonulás ugyan nem itt zajlik, de kisebb csapatok átjutása elkép
zelhető. Ezt látszik igazolni a Kárpát-medencében a jelöléseket követő hónapokban megkerült Al- 
tenbergben gyűrűzött 3 példány és Pardubicén jelölt 1 példány vetési varjú.

Értékelés

1. A hazánkban fészkelő vetési varjak a költési időn kívül sem hagyják el a Kárpát-medencét, csu
pán esetenként kisebb-nagyobb távolságokra kóborolnak el kikelésük helyétől;

2. Magyarországon a Kelet-európai síkságon fészkelők telelnek, melyek telelőterületeik megvá
lasztásában nem mindig következetesek. A vendégvarjak tömeges visszamaradása a Kárpát-me
dencében kizárható;

3. Fiatal egyedek esetenként költésre visszamaradnak, de arányuk az állomány egészéhez mérten 
nem jelentős;

4. A Kárpát-medencében a Duna és a Morva völgyein át, északnyugat felől is fennáll a fiatal mada
rak beszivárgásának lehetősége, de állományszinten ez sem számottevő;

5. A hazánkban költő vetési vatjú állomány lényegében független más területeken fészkelő popu
lációktól, így az állományukkal való „gazdálkodás” határainkon belül megvalósítható.

IRODALOM

BUSSE,P. (1969): Results of ringing of Europaean Corvidae.Acta Ornithologica XI, 8, 1-66.
CREUTZ.G. (1976): Geheimnisse Vogelzuges. Die Neue Brehm Bücherei, Band 75.

A. Ziemsen Verlag, Wittemberg-Lutherstadt
KALOTÁS,ZS. (1981): A vetési varjak generációs ritkítása riasztással. Növényvédelem XVII. 8, 

336-342.
KALOTÁS.ZS: (1985): A vetési varjú (Corvus frugilegus L.) táplálkozása és gazdasági jelentő

sége Magyarországon. Aquila 92. in print.
KALOTÁS.ZS. (1986): A vetési varjú (Corvus frugilegus L.) állományfelmérése Magyarországon 

1984. tavaszán. Állattani Közlemények LXXIII. in print.
KALOTÁS.ZS. (1986): Szabadföldi innobilizációs vizsgálatok a vetési varjún (Corvus frugilegus 

L.) alfakloralóz és diazepam hatóanyagok felhasználásával. Puszta 4/13. in print.
KALOTÁS.ZS. -  NIKODÉMUSZ.E. (1982): Selective reduction of the rook population (Corvus 

frugilegus L ) of Hungary by using 3-chlore-4-methyl-aniline HCl. Zeitschrift für Ange
wandte Zoologie 69, 2, 151-157.

Szerző címe: 
A uthors address:

Dr.Kalotás Zsolt
MÉM NAK Természet- és Vadvédelmi Állomás 

7136 Fácánkert

279



A Magyar Madártani Egyesület 11. Tudományos Ülése, Szeged, 1986.
The 2nd Scientific Meeting of Hungarian Ornithological Society, 1986. Szeged

A MEZEI VERÉB (PASSER MONT ANUS) MAGYARORSZÁGI POPULÁCIÓJÁNAK
VEDLÉSE

Moulting study on Hungarian Tree-Sparrows (Passer montanus)

MIKLAUZIC MÁRTON -  CSÖRGŐ TIBOR

Abstract

In the autumn of 1984 and of 1985 598 Tree-Sparrows were caught in the Ocsa-Dabas Re
serve for Landscape Protection. Moulting index and moulting rate were counted and their rela
tion to  body mass and to  each other were studied.

Moulting lasted for 80 to 90 days during the same period in both years. Old birds comple
ted moulting 35 days earlier than young ones. At the beginning of moulting the growth rate of 
feathers is higher than in the second part of moulting while the mean is 0.61 (s.d.10.20).

Body mass of Tree Sparrow increased during the moulting. The higher moulting indexes of 
were 30 and 35. Moulting index of the smaller individuals is lower at the beginning of moulting, 
but the diffence disappears by the end of moulting.

Bevezetés

A mérsékelt égövi madarak szezonális jellegű életjelenségei közül a szaporodás és a vonulás, 
a két leglátványosabb életszakasz hosszú ideje és szinte kivétel nélkül minden fajon kutatott. A 
vedlés — e legalább ennyire fontos életszakasz meglehetősen háttérbe szorult az utóbbi mintegy 
két évtized kivételével. Ez idő alatt azonban csak néhány faj főleg észak- és nyugat-európai popu
lációi rólsikerült több-kevesebb adatot gyűjteni. Az eddigi kutatások a vedlést szabályozó -  befo
lyásoló tényezők közül sokat feltártak, de sok még a hiányzó láncszem is. Több, egymással el
lentmondó adat még lehetetlenné teszi az általánosításokat.

Célkitűzésünk az volt, hogy megállapítsuk a hazai mezei veréb populáció toilváltásának jel
lemzőit, és összevessük az énekes madarak, különös tekintettel a nyugat-európai mezei verebek 
vedlésének ismert jellemzőivel.

Módszer

Vizsgálatainkat 1984 és 1985 őszén végeztük a Magyar Madártani Egyesület 25. sz. Helyi 
Csoportjának az Öcsa-Dabasi Tájvédelmi Körzet területén lévő Madárvártáján. A madarakat át
lag 7 naponként fogtuk be. A befogáshoz 12 m-es 18x18 mm szemnagyságú japán függönyháló
kat használtunk. 1984-ben 48 öreg és 296 fiatal, 1985-ben 49 öreg és 205 fiatal mezei verebet 
fogtunk be. A vedlést a második évben SNOW (1967) módszerével írtuk le (0-5-ig terjedő skálán 
0 értéket kap a régi, kopott toll, 1-est a tolihiány vagy az éppen csak megjelenő tollcséve, 2-3-4- 
est a tokos, egy-két illetve három harmadnyi hosszúságú növekvő toll és 5-öst az új, friss toll (1. 
ábra).

A mezei veréb 9 kézevezőjére így minimum 0, maximum 45-ös vedlési index kapható. 
Minden hétvégén külön az öreg és fiatal madarakra kiszámoltuk az átlagos vedlési indexet és az 
átlag szórását (SD). A vedlő madaraknak az összes befogott egyeden belüli arányával összeha
sonlítottuk a vedlés időzítését a két egymást követő évben. A többször megfogott madarak ada
taiból kiszámoltuk a vedlési rátát (a két befogás közti vedlési index növekedést osztottuk a köz
ben eltelt napok számával).
A vedlés lefolyása során a tollnövekedés sebességének csökkenését a vedlési index és a vedlési 
ráta összefüggésével elemeztük. A befogott madarak testtömegét 50 g-os Pesola erőmérővel 
0,1 g pontossággal mértük. Vizsgáltuk a testtömeg változását a vedlési index növekedésének — a 
vedlés lefolyásának függvényében. Minden hétre kiszámoltuk az átlagos testtömeget. Az ettől
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I . ábra. A toll vedlettségi állapotának kódolása

Fig. 1. Coding o f  moulting phases o f  a faether

nagyobb, illetve kisebb tömegű madarakból egy-egy csoportot alkotva vizsgáltuk ezek vedlési 
állapotát az adott időben.

Eredmények

Mindkét évben viszonylag kevés öreg madarat fogtunk, és még kevesebb visszafogásunk 
volt, így ezzel a korcsoporttal nem dolgoztunk minden vizsgálati szempontból. A fiatal madarak 
vedlése mindkét évben hasonló időzítésű és lefolyású volt (2. ábra).

2. ábra. A vedlő madarak százalékos arányának változása 1984, — 85-ben (------ 1985, --------
1984)

Fig. 2. P.c. ratio o f  moulting birds in 1984 and 1985

A vedlés szeptember elején kezdődött és a hónap közepén már minden egyed vedlésben 
volt. A kézevezők váltása november közepén, második felében fejeződött be. A vizsgált mezei 
veréb populáció vedlési időszaka 80-90 napnak adódott.
Az öreg madarak vedlése jóval a fiatalok előtt kezdődött, így vizsgálati időnk kezdetén már elő
rehaladott állapotban volt (3. ábra).
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3. ábra. A vedlési index változása öreg és fiatal madaraknál (a függőleges szakaszok az átlaghoz 
tartozó szórásokat jelölik)

Fig. 3. Moulting index as a function o f time in old and young birds (averages and s.d  values)

A vedlési index átlaga 37,5 ±  1,5 és október 12-től már csak kézevezőjüket teljesen kivedlett 
egyedeket fogtunk. A fiatalok vedlése nagy egyedi változatosság mellett gyorsan zajlott szeptem
ber elejétől, majd a 30-as érték elérése után a növekedés lassult. Ekkor a szórás is kisebb lett. A 
maximális 45-ös értéket 35 nappal az öregek után érték el.

A második év 254 madara közül 7 öreg és 12 fiatal összesen 19 példányt fogtunk vissza a 
vizsgált időben a gyűrűzés helyén, ily módon a vedlés egyedi szinten is értékelhetővé vált (4. áb
ra).

4. ábra. A kétszer megfogott madarak vedlési index változása (------ ad,--------- juv/imm)

Fig. 4. Changes in moulting indexes in birds captured twice



Az átlagos vedlési ráta 0,61 _+ 0,20-nak adódott. A számolásnál kihagytuk azokat a madara
kat, amelyeknek vedlési indexe a második befogásnál már 45 volt, mivel nem tudhattuk ennek eh 
érésének pontos idejét. A vedlési ráta ismeretében egy-egy madár vedlési idejét 73,77 napnak ta
láltuk. A vedlés sebességének csökkenését a vedlési index és ráta összefüggése mutatja (5. ábra). A 
lineáris illesztés értéke y = 0,886 — 0,012 x, r2 = 0,63.

5. ábra. A vedlési ráta változása a vedlési index függvényében (y = 0,886 — 0,012x, r2 = 0,63)

Fig. 5. Moulting rate as a function o f  moulting index

6. ábra. A mezei veréb (Passer montanus) testtömegének alakulása a vedlés alatt (a függőleges sza
kaszok az átlaghoz tartozó szórásokat jelölik)

vedlési index

Fig. 6. Changes inbody mass o f  Tree Sparrow during moulting period (averages with s.d values)
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A befogott madarak testtömege a ved lés előrehaladtával nőtt (6. ábra). A kezdeti 
18,90 + 0,88-ról már a 20-as vedlési index körül 21,06 i  2,03-ra, majd 30 fölött a maximális 
22,21 ±  1,12-re nőtt, majd ezt követően kissé csökkent. Az átlagosnál kisebb testtömegű madarak 
vedlése a kezdeti időszakban elmaradt az átlagnál nagyobbakénál, de a végére a különbség ki
egyenlítődött, vagyis a kisebb testű, feltehetően nagyobbrészt második fészekaljból származó ma
darak tollcseréje gyorsabb volt (1. táblázat).

1. táblázat. Az átlagnál nagyobb, illetve kisebb testtömegű madarak vedlési indexváltozása 

Table 1. Changing o f  moulting index in birds having bigger or less body weight than average

Dátum < x > x Szignifi-
kanciaszint

IX. 7. 0 + 0
3

3,00 + 6,12 
6

NS

IX. 13-15 23,02 + 11,88 
25

27,04 + 8,45 
23

NS

IX. 20-22 29,00i  5,91 
17

34,25^.5,44
16

0,01

IX. 28. 23,50+ 6,50 
2

3 8 ,3 3 i4 ,ll
3

0,05

X. 6. 31,50+ 9,86 
12

33,77 + 6,84 
13

NS

X. 19-20. 41,67+ 2,86 
3

44,00.+0,70 
4

NS

X. 26-27. 41,60+ 2,87 
5

43,67+ 1,59 
6

NS

XL 7-10 44,67+ 0,58 
3

44,67 + 0,58 
3

NS

Diszkusszió

Az énekes madarak többsége kézevezőinek cseréjét a legbelső, 10. tollal kezdi. Ez alól a for
dított sorrendben vedlő szürke légykapó (Muscicapa striata) és az egyik típusba sem sorolható ná
di tücsökmadár (Locustella luscmioides) a kivétel (BÜKI 1985).

E jellemzőben mutatkozó azonosságon belül számos tényező.pl. élőhely, időjárás, táplál
kozás, kor és ivar, költés, vonulás stb. okozhat kisebb-nagyobb eltérést. Ezek megítélése gyakran 
különböző.

A földrajzi különbség okozta eltérésre zsezsénél (EVANS et al. 1967X pintyeknél és sár
mányoknál (NEWTON 1968), cinegéknél (FLEGG -  COX 1969), fitiszfüzikéknél (HAUKIOJA 
1971), cigány-csaláncsúcsnál (GWINNER et al. 1983X berki poszátánál (BIBBY — THOMAS 
1984X seregélynél (LUNDBERG -  ERIKSSON 1984) van példa. Ezek szerint az északi populá
ciók korábban, esetleg gyorsabban vedlenek. Ennek magyarázata a kevesebb rendelkezésre álló 
idő, esetleg a nagyobb vonulási hajlam lehet. BODDY (1983) zsezséken és GALBRAITH et al. 
(1981) vízirigókon végzett vizsgálatai szerint e különbségek nem nagyobbak, mint az azonos he
lyen évről-évre mutatkozók, így nem a földrajzi hely, hanem az időjárás, táplákékkínálat követ
kezménye. Erre utal az is, hogy SNOW (1969) csapadékosabb évben később kezdődőnek találta 
a vedlést rigóknál.

SNOW (1967) szárazföldi populációknál kisebb egyedi variációt talált, mint a szigeten élők
nél.

Vonuló és helyben maradó állományok vedlésében több fajon is találtak különbségeket. 
Az északi, vonuló zöldikéknél csak az öreg példányok, míg a délieknél mindkét korcsoport egye- 
dei is teljes vedlést végeznek (NEWTON 1968). A nagyobb vonulási aktivitást mutató spanyol ve
réb gyorsabban vedlik, mint a házi veréb, és a szinkronizáció is nagyobb (ALONSO 1984). BIBBY
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(1977) a mezei és házi veréb összehasonlításában szintén a nagyobb vonulási hajlamú mezei veréb 
vedlését találta gyorsabbnak. FLEGG -  COX (1969) cinegéknél talált pozitív összefüggést a ved- 
lési ráta és a vonulási hajlam között. NEWTON (1968) 8 pintyfélét összehasonlítva szintén a 
vonulóknál talált gyorsabb vedlést. Ez alól csak a költést legkorábban befejező erdei pinty volt ki
vétel.

A vedlés és a költés összefüggése a legösszetettebb. SNOW (1969) mutatta ki, hogy a költé
süket korábban befejező fiatalabb egyedek korábban vedlenek, mint az idősebbet A késői ved
lés és késői fészkelés összefüggését találta nádi sármányon BELL (1970). A zsezsénél viszont a ké
sői fészkelést gyorsabb vedlés követi, így annak befejezése nem különbözik a korábban fészkelők 
vedlésének befejezési időpontjától(BODDY 1983). Az általában csak egy fészekaljat rakó északi 
seregély populáció tagjai korábban kezdenek vedleni, mint a két költésű déliek, és a tollváltás 
gyorsabb (LUNDBERG 1984) A kétszer költő cinegék vedlése mintegy három héttel a csak egy 
fészekaljat nevelőké után van (FLEGG -  COX 1969). Szélsőséges esetben a vedlés már a fészke
lés alatt elkezdődhet. Ez cinegéknél (FLEGG-COX 1969), fitiszfüzikéknél (TIAINEN 1981) és 
házi verébnél (ALONSO 1984) ismert.

A vedlés és az ivar közti összefüggés megítélése sem egyöntetű. Míg rigókon SNOW (1969), 
verebeknél ALONSO (1984) nem talált különbséget, füzikéknél a tojók 10-15 nappal később ved
lenek, mint a hímek (TIAINEN 1981) és a berki posztánál (BIBBY 1981) is ez a sorrend.

HAUKIOJA (1969)és BIBBY (1977) szerint a nádi sármány tojók 10 nappal korábban feje
zik be a vedlést, mint a hímek, míg BELL (1970) a hímek korábbi vedlését tapasztalta. Ezt azzal 
magyarázta, hogy a hímek fészkelési aktivitása korábban véget ér. EVANS (1967) a zsezse hímek 
vedlését 1,3-szer gyorsabbnak találta, mint a tojókét.

Sok fajnál az öregek teljesen, a fiatalok csak részlegesen vedlenek. ALONSO (1984) spa
nyol és házi verebeken gyorsabb, BIBBY (1977) mezei verebeken későbbi, NEWTON (1966) sü
völtőkön végzett vizsgálatai során rövidebb vedlést talált a fiatal példányokon. Az első és máso
dik költés fiataljai sem egyformán vedlenek. MYRCHA és PINOWSKI (1970), BIBBY (1977) és 
GINN — MELVILE (1983) szerint a mezei veréb első költésű fiataljai az öregekkel együtt, tehát 
korábban vedlenek és tollcseréjük lassúbb, mint a második fészekaljé.

A vedlési ráta pintyeken és sármányokon (NEWTON 1968) cinegéken (FLEGG — COX
1969) lineáris, a zsezsénél (BODDY 1983) a vége felé csökken. DHONDT (1973) szerint a cine
gék vedlése az elején lassú, majd a másodrendű evezők cseréjének kezdetén gyorsuló. BIBBY 
(1977) mezei verebeken és GALBRAITH et al. (1981) vízirigón azt találta, hogy a vedlési ráta ki
sebb, amikor kevesebb toll vedlik egyszerre.

A vedlés során a metabolikus ráta a házi verebeknél 7,6 %-kal (MYRCHA és PINOWSKI
1970) , a mezei verebeken mintegy 8 %-kal (BIBBY 1977) nő. Ennek ellenére a vedlés során a 
testtömeg nő (HAUKIOJA 1969, MYRCHA és PINOWSKI 1970, BIBBY 1977). A részletes vizs
gálat azt mutatta, hogy ez elsősorban a test víztartalmának, másodsorban szárazsúly-nővekedésé- 
nek köszönhető, viszont a zsírtartalom csökken. Ez utóbbi alól kivételek azok a fajok, amelyek
nél a vedlés és a vonulásra való felkészülés átfed.

Az általunk vizsgált mezei veréb populáció korábban vedlik. Vedlési rátája kisebb 
(0,61 x  0,20), a tollváltás ideje hosszabb (73,77 nap), mint az angliaié, amelynek értékei 
0,75 + 0,20, illetve 60 nap. Ez az északabbi madarak korábbi és gyorsabb vedlése mellett szóLA 
hazai fiatal madarak 35 nappal később fejezték be a vedlést, mint az öregek. A nagy különbséget 
az magyarázhatja, hogy a befogott madarak többsége a kóborló második költésből származó 
egyed volt.

A testtömeg átlagértékei és ezek változása a vedlés során nagyon hasonlított az angliai ma
darakéihoz. Az átlagnál nagyobb, illetve kisebb példányok vedlési különbségét az okozhatta, hogy 
a kisebbek között a másodköltésből származó egyedek lehettek túlsúlyban. Erre utal az is, hogy 
ezek vedlése gyorsabb volt.
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A KÉKVÉRCSE (FALCO VESPERTINUS) VEDLESE

Moulting of the Red-footed Falcon (Falco vespertinus)

SOLTI BÉLA

Abstract

Only very limited information exist on the moulting of Red-footed Falcon. The present 
study was carried out by field observations on moulting by collecting feathers at nesting sites and 
by studying specimen of collections. Since the colour-dimorphism is considerable between birds 
of different sexes and ages in the first one and a half year, there are many transitional colour- 
-phases especially in males. This fact makes the moulting studies easy. Moulting of old birds was 
investigated separately.

Comparisons were made between F. vespertinus vespertinus and F. v. amurensis.

Bevezetés

A kék récse (Falco vespertinus), vedlésével az irodalomban eddig csak néhány an foglalkoz
tak. Hosszú ideig csak a különböző korú példányok tollazatának a leírását adták, melyek azonban 
már PETÉNYINÉL (1904), NAUMANNAL (1905), ENGELMANNÁL (1928) is igen részletesek, 
és kitérnek a fiatal, a fiatalabb és öregebb madarak tollruhájára.

Kifejezetten a vedléssel először WITHERBY (1939) foglalkozik, ö  már említi, hogy a fiatal
kori vedlés a kis toliakra, és néhány faroktollra szorítkozik. DEMENTIEW és GLADKOV (1951) 
röviden leírja az 1 éves és az öreg madarak vedlését, a vedlés kezdetét, és a közte tartott szünete
ket is. LOHMANN és SUCHANTKE (1961) csak érinti a vedlés kérdését, a fiatal madarak testtol- 
lainak átvedlését későbbre teszi, mint elődei. FERIANC (1964), továbbá HUDEC és CERNY 
(1977) a vedlés kezdő és záró időpontjait adják meg. Ferianc a fiatalok vedlését már pontosabban 
is leírja, de itt Witherby-re és Dementiewre hivatkozik. GLUTZ, BAUER és BEZZEL (1971) is
merteti legrészletesebben a vedlést, illetve azt írja, hogy az egészen hasonló a Falco naumanni- 
éhoz, de időpontját azénál valamivel későbbre teszi.

Módszer

A vedlési vizsgálatokat több vonalon végeztem. Az alapot a hozzáférhető múzeumi példá
nyok vizsgálata adta. Több európai nagy múzeum anyagát is megvizsgáltam (München, Berlin, 
Drezda, Bécs), mely a magyar Természettudományi Múzeum (Budapest) és néhány vidéki mú
zeum, egyetem (Gyöngyös, Sopron) anyagával együtt összesen 95 Falco vespertinus vespertinus 
és 33 Falco vespertinus amurensis példány volt.

További támpontokat adott a vedlett tollak gyűjtése, melyet a telepes költőhelyeken, a 
vedlési időszakban 1-2 hetes időközönként végeztem. Ezt a módszert azonban csak augusztus vé
géig lehetett alkalmazni, mert ezután az öreg madarak a kirepült fiókákkal együtt már elhagyták 
a telepet, és még éjszakázni is legfeljebb néhány példány járt vissza (a szabad területen a vedlett 
tollak megtalálása lehetetlen).
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A vedlett tollak azonosítása az elsőrendű evezőknél a toligerinc hosszúsága alapján megle
hetősen biztos. Az elsőrendű evezők átlagos hossza (tollgerinc-hossz) a következő:

Az egymás melletti evezők közötti 7-17 mm-es hosszúságkülönbség jó azonosítást tesz le
hetővé.

A másodrendű evezőknél és a faroktoliaknál ez a módszer már nem használható, ezeknél a 
toll alakja, és a szár hajlása alapján lehet — de csak megközelítőleg -  megmondani, hogy hánya
dik toliról van szó. A másodrendű evezőknél az elsők szögletesebb csúcsúak, és kevésbé hajlott ge
rincűéit, mint az utolsók. A faroktollaknál a gerinc hajlása a mérvadó a cséve és a szár találkozásá
nál, ill. a szár kezdeti részén. Ez az 1-esnél a legenyhébb, a 6-osnál a legnagyobb. A hosszúság és a 
zászló formája alapján legfeljebb a 6-os tollak különíthetők el a többitől.

A testtollak azonosítása részben méretük és hajlásúk, részben a színük alapján lehetséges.
Vizsgálataim harmadik módját a terepi megfigyelések adták, melyeket többnyire szintén a 

költőhelyeken és környékükön végeztem. Ilyen módon főként a vedlés kezdetére, és az előző évi 
fiatalok (főleg a hímek) különböző vedlési stádiumaira kaptam adatokat.

A vedlés menete

Pehelyruha. Az első pehelyruha fehér. Ez a 7-10. napok között folyamatosan kihullik, és 
felváltja a második pehelyruha, mely szintén fehér, esetleg a háton árnyalatnyit szürkés. így a 10. 
napon szintén teljesen pelyhes a madár, de ekkor már az evező- és faroktollak tokjai is megvan
nak, és a tollak 5-7 mm-re kiállnak belőlük. Megjelennek a has-oldal tollak csúcsai is.

A második pehelyruhát a fiatalkori tollak megjelenésével a madár fokozatosan elveszti, elő
ször a nyakon, a pofákon, a hát felső részén és a has-oldalakon két hosszanti sávban, utoljára a 
szárnyak külső felületén, a váltakon, végül pedig a fejtetőn. A pihe 30 napos kor körül tűnik el 
teljesen a fejtetőről is (a madár 26-27 napos korában kirepül).

Fiatalkori vedlés. A kék vércse a fiatalkori tolláit a születése évében nem vedli. A fiatalok a 
vedlést a születést követő év január — februárjában, tehát 7-8 hónapos korukban, a téli szálláson 
kezdik meg a testtollakkal, és egy-két pár faroktollal.

A testtollak vedlése a toroknál, a pofákon, a nyak elején és oldalain kezdődik, majd a nyak 
hátsó részén folytatódik, ahol lefelé, a hát felső része felé, ill. felfelé, a tarkó -  fejtető felé halad. 
Ekkor már vedlenek a felső és alsó farokfedők, a combok környéke, a „gatyatollak” , és a váll- 
evezők közül néhány (a közepes nagyságúak). Ezzel egyidőben elöl a nyaktól lefelé vedlik tovább, 
begy — mell -  has-oldalak sorrendben. Ezután a vedlés leáll. Ez a szakasz tehát februárban kezdő
dik, és április végéig, azaz 3 hónapig tart. Fiatalkori tollak maradnak még a homlokon, esetleg a 
fejtető első részén, a szemöldöksávokon, a fültájékon, a mellen és a has-oldalakon, esetleg a com
boknál. A hát farok felé eső része sem vedlik át.

LOHMANN és SUCHANTKE (1961) szerint a fiatalok testtollainak tavaszi vedlése csak 
részben történik meg. A tavaszi vonuláson általuk megfigyelt 31 madár 25 %-a még igen sok fi
atalkori, azaz hosszcsíkos tollat viselt. Egy 1909. április 27-i innsbrucki gyűjtésű előző évi tojó 
például a hason még hosszanti foltozású volt.

A farokból a kora tavaszi vedlésnél rendszerint csak néhány toll cserélődik le. A hímeknél 
leggyakrabban a két középső, azaz a két 1-es, vagy a két 1-es és 2-es. Ritkábban a kétoldali 1-4- 
es, ill. az összes faroktoll lecserélődik, ugyanakkor olyan is előfordul, hogy nem vedlik egy farok- 
tollat sem. LOHMANN és SUCHANTKE (1961) 7 kora tavasszal gyűjtött előző évi hímnél a kö
vetkezőket találta: egynek az egész farka, egynek a középső négy tolla, kettőnek a középső két

1. 108 mm
2. 116 mm
3. 130 mm
4. 142 mm
5. 155 mm

6. 170 mm
7. 182 mm
8. 196 mm
9. 203 mm

10. 186 mm.
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tolla vedlett ki, háromnak pedig egy faroktolla sem. Saját vizsgálataimnál 13 előző évi hím kö
zül a költésig 1 az összes faroktollat, 1 tíz tollat, 1 a középső nyolcat, 4 a középső négyet, 5 a kö
zépső kettőt vedlette ki, egy pedig egyet sem.

A faroktollak vedlésének sorrendje a következő:
1 — 2 — (6) -  4 - 3 - (6) - 5

Ettől természetesen sok eltérés lehetséges, de ez az általános séma. A 6-os toll vedlése vagy 
az első, vagy a második helyen történik.

A tojók általában több faroktollat vedlenek ki, mint a hímek, rendszerint 4-6-ot is. Gyak
rabban fordul elő náluk az összes toll lecserélése is, mint a hímeknél, sokszor már április végéig. 
13 példányból május végéig 4 az összes faroktollat, 2 kilencet, 1 nyolcat, 2 hatot, 1 ötöt, és 3 két 
faroktollat cserélt le. Olyannal nem találkoztam, amelyik egy tollat sem vedlett volna ki. A ved- 
lési sorrend is rendszertelenebb, és sokszor nem egyezik a hímekével. Számos esetben a kétoldali 
faroktollakat sem egyforma sorrendben vedlik. Előfordul, hogy a 2-es tollal kezdenek, az általá
nosan jellemző 1-es helyett. A faroktollak vedlésének sorrendjében a hímeknél megadott általá
nos sémán kívül a tojóknál az alábbi variációkat találtam:

1 - 2 - 3 - 4 - . . .  2 - 1 —3 — 5 — 6 — 4
1 —3 — 5 — 6 — 2 — 4 2 — 3 — 4 —6 — 1 — 5
1 —4 - 6  — 2 — 3 — 5
Általánosan azért az jellemző, hogy belülről kifelé vedlik a tollakat, két hullámban.
A faroktollak vedlése január végén — február elején kezdődik, és legkésőbb május végén le

áll (4 hónap).
A szárnynál a nagy evezők tavasszal nem vedlenek, csak a válltollak közül cserélődik le 

néhány (a kisebbek). A külső szárnyfedők közül a középső fedők egy része átvedlik, de a kis és 
nagy fedők nem, és az alsó szárnyfedők sem.

WITHERBY (1939) szerint ez a vedlési szakasz februártól májusig tart, DEMENTIEW és 
GLADKOV (1951) május végéig, június elejéig írja. FERIANC (1964) szerint a testtollak lecse
rélése (az alsó szárnyfedők és a nagy számyfedőtollak kivételével) február végéig, március elejé
ig történik.

A fiatalok a vedlést július elejétől (ritkábban júniustól) az evezőtollak váltásával folytatják. 
Az elsőrendű evezőknél a 4-esseIx kezdenek, és ezzel egyidőben, vagy valamivel később a másod- 
rendűeknél az 5-össel. Ezután átvedlenek hat — hét elsőrendű, és ugyanennyi másdorendű evező- 
tollat, majd augusztus végén, vagy szeptemberben ismét leállnak. Az elsőrendű evezőkből a 2-7 
(l-8>asok, a másodrendűekből a 4-9 (3-10>esek cserélődnek le.

Közben kivedlik a még megmaradt fiatalkori testtoliakat (június közepe -  augusztus kö
zepe), és az evezőtollak vedlésével a hozzájuk tartozó nagy fedőtoliakat is. Folytatják továbbá a 
faroktollak vedlését a fent megadott sorrendben, egészen szeptember végéig. Egyes példányok 
azonban még ekkorra sem cserélik le az összes faroktollukat, és így előfordul, hogy még a szüle
tés utáni 2. év elején, tehát 19-21 hónapos korukban is viselnek 1-2 fiatalkori faroktollat (hímek 
és tojók egyaránt). Előfordul, hogy egyes hímek a nyári vedlésükkor nem vedlik a faroktollakat, 
és így még októberben is csak a két 1-es faroktolluk új. Ezek a téli szállásokon vedlik a maradék 
faroktollaikat, mint ahogy itt vedlik az (1,8) 9, 10-es elsőrendű, és az 1,2 (3, 10)-es másodrendű 
evezőket is. A tojók az őszi vonulásig rendszerint több tollat vedlenek ki, mint a hímek.

Az elsőrendű evezőtollak általános vedlési sorrendje az alábbi:
4 —5 — 6 — 3 — 7 —2 — 8 — 1 -  9 - 1 0

A 6. és 3., illetve a 7. és 2. tollak, de általában két egymás melletti toll vedlési sorrendje 
gyakran felcserélődhet. A tojók itt is gyakrabban mutatnak eltérést a hímtől. Ilyenek például: 

4 - 5 - 3 - 2 - 6 - 7 - 8 - 1 - 9 - 1 0  vagy-  
4 — 3 —5 - 6 - 2 —7 — 8 ....

xLábjegyzet: Az elsőrendű evezőtoliakat belülről kifelé (proximalis-tól distalis irányba) számo
zom.
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Nagyon ritkán az 5-össet is kezdenek, azaz a 4-es és az 5-ös sorrendje felcserélődik. 
A másodrendű evezők vedlési sorrendje a következő:

5 - 6 - 7 - 4 - 8 - 9 - 3 - 1 0 - 2 - 1
Az első teljes tollcsere tehát a születést követő 2. év március -  májusára fejeződik be, tehát 

a madár 21-23 hónapos korára (1. ábra). Előfordul azonban még ennél későbbi teljes kivedlési 
időpont is. Egy ÉK-Afrikából származó március 6-i 2 éves hímnek például még ekkor is szép 
számmal volt fiatalkori tolla. Vedlési állása az alábbi:

ii 0X0)Szárny: 10 9 8 Í7T6T5T403Í2) 1 1 2 3(
Farok:
Ezeket a tollakat valószinűleg már csak a költőhelyre érkezés után vedlette volna ki. Az 

irodalomban a fiatalok teljes vedlésének befejezésére többek (DEMENT1EW és GLADKOV, FE- 
RIANC, HUDEC és CERNY) által megadott október végi időpont tehát nem helyes.

öregkori vedlés. Az öreg madarak rendes éves vedlése július elején — végén (legkorábban 
június közepén) kezdődik. A tojók átlagosan valamivel előbb kezdenek, mint a hímek, ugyan
akkor még augusztus végén kezdő példányok is akadnak. A vedlést a 4. elsőrendű evezővel kez-

1. ábra. A fiatal hím kék vércse (Falco vespertinus) átvedlésének stádiumai a kirepüléstől az 
öregkori tollazat eléréséig (21-23 hónapos kor). A római számok a hónapokat jelzik

Fig. 1. Moulting o f  young Red-footed falcon males from  leaving the nest to the age o f  21-23 
months

x Lábjegyzet: A folyamatos kör az átvedlett tollat jelöli.
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dik, és ezzel egyidőben, vagy pár nappal később elkezdik a másodrendűék vedlését is, az 5-őssel. 
A 4-es elsőrendű evező kidobása után vedlik az 5-öset, majd a 6-osat (vagy a 3-asat). Ezután pro- 
ximalis és distalis irányban egyenként vagy kettesével váltakozva vedlik a többi tollat, közben 
nem hagynak ki egyet sem. Valamely toll kidobása után 1-4 napon belül a másik szárnya paralel 
tollát is kivedli a madár. Egy oldalon kettőnél több tollat nem vedlik úgy, hogy a másik szárnyá
ból is ne dobna ki tollat. Egy szárnyban továbbá egyidejűleg 4 elsőrendű evezőnél többet nem nö
vesztenek, annyit is csak akkor, ha kettő már legalább félhosszúságú, vagy ennél is hosszabb. A 
szárnyban egy irányban (proximalis vagy distalis) háromnál több tollat egymás után nem vedle- 
nek ki.

A vedléssel október elején az öreg madarak is leállnak (a vonulás alatt nem vedlenekX de 
addig kevesebb evezőtollat cserélnek le, mint az előző évi fiatalok. Rendszerint csak 2-4 első, és 
ugyanennyi másodrendű evezőt. A többi nagy tollat a téli szálláson vedlik, és ezt általában már
cius végéig befejezik. DEMENTIEW és GLADKOV (1951) szerint azok a példányok, melyek még 
augusztusban sem mutatnak vedlési jeleket, az egész tollruhájukat a téli szálláson újítják meg.

Az evezőtollak vedlésének sorrendje lényegében azonos az első évesekével. Itt is a hímek
nél szabályosabb, következetesebb, a tojóknál kissé változékony a sorrend.

A faroktollak vedlését az öreg madarak egy része július végén, gyakran még később kezdi 
a két l-essel (esetleg a tojók a 2-essel). Ezután vagy máris leállnak, vagy még néhány tollat kived- 
lenek (főként a tojók), és utána állnak le. A madarak egy jelentős része ilyenkor, nyár végén egy
általán nem vedli a faroktollait. Ezek nagy részét, vagy az összesét a téli szálláson, valószínűleg 
januártól vedlik, és ez egészen május végéig elhúzódhat. Sok példány az 1-es és 2-es faroktoliakat 
nem először, hanem utoljára (április — májusban) vedli.

A testtollak vedlését július elején — közepén kezdik, hasonlóképpen, mint a fiatalok: torok 
— pofák -  nyak — nyak-oldalak -  nyak hátoldala — tarkó -  hát felső része -  begy — mell -  has
oldal sorrendben. Közben július -  augusztusban a válltollakat és a farokfedőket is lecserélik. A fi
ókszárny tolláit már júliustól vedlik, a nagy szárnyfedőket pedig a megfelelő evezőtollak után (2. 
ábra). Valószínűleg a kis tollak nagyját, vagy az egészet is szeptember végéig lecserélik. Ezek ved
lésének érzékelése az öreg madaraknál igen nehéz.

2. ábra. A fiatal (juv.) és öreg (ad.) kék vércse (Faco vespertinus) test- (TX szárny- (Sz) és farok- 
-tollainak (F) vedlési szakaszai

5-“1

*

Fig. 2. Moulting phases o f  feathers in the body (T), wing (SZ) and tail (F) o f  young (juv.) and 
adult (ad. )Red-footedFalcons
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A Falco vespertinus amurensis vedlése
Az amuri kék vércse az idő és a sorrend tekintetében nem mutat lényeges eltérést a törzs- 

alakétól. Egyes példányoknál kisebb eltéréseket ugyan találtam. így például néha a proximalis 
irányban következő toll vedlése kimarad, mint egy augusztus 8-i aduit tojónál, ahol a másodren
dű evezők vedlése az alábbi volt:

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 4 - .........
Itt is előfordult egy esetben, hogy egy július 14-i előző évi tojó az elsőrendű evezők vedlé- 

sét nem a 4-essel, hanem az 5-össel kezdte. Ezután a sorrend a kővetkező volt:
5 — 6 — 7 — 4 — 3 —........

Egy augusztus 16-i aduit tojó igen előrehaladott vedlést mutatott. Vedlési állása:x 
Szárny: ttlfä ß ß Q Q fä S g . l C 2 ^ 0 5 ® 5 X l ® @  ©  ©
Farok: 6 5 4 3 ' 2 U j  í j£ 2 ) 3  4 5 6
Mivel azonban ezek csak egyedi variációknak tekinthetők, így nem változtatnak azon, hogy 

a Falco vespertinus amurensis vedlése azonosnak tekinthető a törzsalakéval.
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ADATOK FÉSZKELŐ BAGOLYFAJAINK TÁPLALKOZÁSÖKOLÖGIÁJÁHOZ

Foraging ecology of some owls

ANDRÉSI PÁL -  SODOR MARTON

Abstract

Food composition and foraging strategies were studied on six owl species, i.e. on Long-ea
red Owl (Asia otus), Tawny Owl (Strix aluco), Little Owl (Athene noctua), Bam Owl (Tyto alba), 
Eagle Owl (Bubo bubo) and Short-eared Owl (Asio flammeus). Niche breadth and potential over
lap values were calculated in two dimensions, i.e. species of prey and their body size. Definite 
differences were established among owls in niche-breadth of both dimensions. There are also re
markable differences regarding the niche overlap values. These differences are explained by body 
size, foraging areas and foraging tactics. The possibility of competition and niche segregation is 
also discussed.

Bevezetés

Hasonló és látszólagosan azonos életmódot folytató bagolyfajok alaposabb vizsgálata során 
jelentős eltéréseket tapasztalhatunk. A különböző élőhely, fészkelés,zsákmányösszetétel, vadászati 
mód, aktivitás és testnagyság mind-mind olyan tényezők, amelyek lehetővé teszik, hogy -  ha bi
zonyos átfedéssel is — mégis megélhessenek egymás mellett térben és időben.

Ha a HUTCHINSON (1957>féle niche-koncepció módszereivel vizsgáljuk a madárpopuláci
ók egymásra hatását, kulcsfontosságú niche-dimenzióként a fészkelésre és zsákmányszerzésre ha
tó kényszerfeltételeket kell tekintenünk.

Európai vonatkozásban többek között HERRERA és HIRALDO elemezték különböző ba
golyközösségek táplálkozással kapcsolatos niche-dimenzióit (in: Sasvári 1986).

Jelen munkánk célja a hazai fészkelő bagolyfajaink táplálkozásökológiai vizsgálata, az egyes 
fajok niche-einek elkülönítése a táplálékösszetétel, zsákmányszerzési módok, táplálékszerző te
rületek, aktivitási idő alapján, valamint a fellépő kompetíciós viszonyok értékelése, továbbá a 
szegregáció módozatai az egyes fajok között.

Módszerek

Négy gyakori fészkelő fajt, az erdei fülesbaglyot (Asio otus), a macskabaglyot (Strix aluco), 
a kuvikot (Athene noctua), a gyöngybaglyot (Tyto alba), valamint a lényegesen ritkább uhut 
(Bubo bubo) és a réti fülesbaglyot (Asio flammeus) vontuk be vizsgálatainkba.

Az egyes fajok zsákmányösszetételének megállapításához köpetanalíziseket végeztünk az 
elmúlt évek folyamán (ANDRÉSI — SODOR 1980, 1987 és SODOR 1984).
A teljesség és a reprezentativitás érdekében további hazai irodalmi adatokat is felhasználtunk 
(ÁCS 1984, BESSENYEI -  DUDÁS -  SÁNDOR 1983, FENYVESI 1981, HARASZTHY 1984, 
MOLNÁR 1983 a, 1983 b, NAGY 1982 a, b, c, PÁLVÖLGYI 1985 a, b, SCHMIDT -  SZLIVKA 
1968, VARGA 1983, 1984). A felhasznált adatokat összesítve az 1. táblázat tartalmazza.

Vizsgálataink során a kevés rendelkezésre álló adat következtében a tér és idő dimenziókat 
figyelmen kívül hagytuk, csak potenciális niche-átfedést és potenciális kompetíciót vizsgálhat
tunk.
A táplálkozási niche-analízisnél két dimenziót különítettünk el: a zsákmányállat faja és tömege. A 
zsákmányállatok tömegadatait LOVASSY (1927), illetve BRINK (1957) munkáiból vettük.
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1. táblázat. A vizsgált bagoly fajok táplálékösszetétele

Table 1. F o o d  c o m p o s itio n  o f  d ifferen t o w l sp e c ie s

Asio otus Tyto alba Strix aluco Asio
flammeus

Athene
noctua

Bubo bubo

db % db % db % db % db % db %

Erinaceus europ. - 18 6,16
Sorex minutus 37 0,53 245 4,85 75 9,95 1 0,22 1 0,55 - -

Sorex araneus 21 0,30 690 13,66 195 25,86 2 0,44 3 1,66 - -

Neomys sp. - - 70 1,39 1 0,13 - - 1 0,55 - -

Crocidura leucod. 5 0,07 266 5,27 9 1,19 1 0,22 5 2,76 - -

Crocidura suaveol. 24 0,34 185 3,66 9 1,19 1 0,22 2 1,10 - -

Talpa europaea - - - - 1 0,13 - - - 2 0,68
Chiroptera - - 2 0,04
Lepus-Oryctolagus - - 1 0,02 - - - - - - 19 6,51
Sciurus vulgaris - - - - 1 0,13 - - - - - -

Dryomys niteduln - - - - - - - - - - 1 0,34
Glis glis - - - - - - - - - - 1 0,34
Muscardinus avell. 1 0,01 1 0,02 8 1,07 - - - - 1 0,34
Cricetus cricetus 1 0,01 1 0,02 - - - - - - 83 28,44
Clethrionomys gl. 40 0,57 19 0,38 38 5,05 - - - - -

Arvicola terr. 17 0,25 9 0,18 7 0,94 - - - - 11 3,78
Pitymys subterr. 235 3,34 38 0,75 16 2,12 3 0,67 - - - -

Microtus arvalis 4812 68,38 2801 55,45 214 28,38 333 74,00 80 44,20 11 3,78
Microtus agrestis 7 0,10 9 0,18 - - - - - - - -

Microtus oeconom. 26 0,37 - - 10 1,33 3 0,67 - - . -

Ondatra zibeth. - - - - - - - - - - 1 0,34
Apodemus agrárius 36 0,51 30 0,59 9 1,19 - - 5 2,76 - -

Apodemus sp. 1122 15,94 184 3,64 66 8,75 61 13,56 31 17,13 17 5,82
Micromys min. 285 4,05 88 1,74 39 5,17 1 0,22 10 5,52 - -

Rattus sp. 3 0,04 14 0,28 1 0,13 - - - - 54 18,49
Mus musculus 282 4,01 325 6,43 41 5,44 7 1,56 12 6,63 1 0,34
Vulpes vulpes - 1 0,34
Mustela nivalis - - 1 0,02 - _ - . - _ 1 0,34
Podiceps ruficoll. - - - - - - . _ . . 1 0,34
Anas platyrhyn. - 3 1,04
Aythya sp. - - - - - - - - - - 1 0,34
Buteo butoe - - . - - - . . _ _ 1 0,34
Perdix perdix - - - - - - - - - - 8 2,75
Phasianus colch. - 7 2,40
Gallinula chlor. - - - - - - - - . - 4 1,37
Vanellus vanellus - - - - - - - - _ _ 2 0,78
Columba palumbus - - - - - - - - - _ 1 0,34
Columba domestica - - - - - - - - _ _ 21 7,19
Streptopelia turtur - - - - - - - - - - 1 0,34
Cuculus canorus - - - - - - - - - _ 1 0,34
Asio otus - 12 4,11
Corvus frugilegus - - - - - - - - - - 1 0,34
Parus maior - - - - - - - - - - 1 0,34
Turdus merula - . - - _ . _ - -• _ 1 0,34
Turdus sp. - - - - - - * - - - 1 0,34
Passer domesticus 1 0,01 23 0,46 - - 9 2,00 - - - -

Passer montanus - - - - - - 12 2,67 _ _ _ _
Carduelis carduelis - - - - - - 10 2 , 2 2 - . _ _
Carduelis cannab. - - - - , . 4 0.89 _ _ _ _
Fringilla sp. - - - - - - 2 0,44 . - - . .

Aves indet. 54 0,77 47 0,93 9 1,19 . - - . _ _
Sauria 1 0,01 -

Amphibia - - - - 5 0,66 - - - - 2 0,68
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1. táblázat folytatása.

Asio otus Tyto alba Strix aluco Asio Athene Bubo bubo
flammeus noctua

db % db % db % db % db % db %

Gastropoda 3 0,04 -

1 0,34Coleoptera 24 0,35 2 0,04 - - - 31 17,14

összesen:
Altogether

7037 100 5051 100 754 100 450 100 181 100 292 1 00

Zsákmányállat 
fajok száma: 22 23 20 15 11 34
N. of prey 
species

Egy-egy dimenzión a niche-szélességet a Shannon-Weaver formulával számoltuk:

H = - H P i • lnPi

ahol Pj — az i-edik zsákmányállat faj (illetve tömeg-tartomány) gyakorisága.
A számolt H-értékeket a 2. táblázat mutatja.

2. táblázat. Bagolyfajok niche-szélessége a két táplálkozási niche-dimenzióban 

Table 2. Niche breadth o f  owls in two niche dimensions related to food composition

Bubo bubo 
Strix aluco 
Athene noctua 
Tyto alba 
Asio otus 
Asio flammeus

Zsákmányállat
faja

Species of prey

2,46
2,12
1,68
1,65
1,16
1,03

Zsákmányállat
tömege

Body mass of prey

2,47
1,28
1,45
1,06
0,96
0,70

A niche-átfedést két faj tápláléklistája között a Whittaker-index segítségével adtuk meg (in: 
SASVARI 1986):

Cjk =1 - ° ’5Z /P i j -  pik /
ahol py — az i-edik zsákmányállatfaj (illetve tömeg-tartomány) gyakorisága a j-edik bagolyfajnál, 

Pjk — az i-edik zsákmányállat faj (illetve tömeg-tartomány) gyakorisága a k-adik bagolyfajnál. 
A számolt értékeket a 3. táblázat mutatja.

Két kompetitor ragadozó faj populációja azonban nem egyenlő mértékű nyomásnak van ki
téve. A tényleges kompetíciós viszonyokra jobb közelítést ad a LEVINS-féle képlet (in: Sasvári 
1986):

ha ,,k” populáció , j ”-re kifejtett kompetíciós nyomását kívánjuk megtudni az ,,i” niche- 
dimenzión, akkor
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3. táblázat. Bagolyfajok potenciális niche-átfedése a két táplálkozási niche-dimenzióban 

Table 3. Potential niche overlap among owl species in two niche dimensions

Zsákmányállat faja 
Species of prey

Asio o. Tyto a. Strix a. Asio f. Athene n. Bubo b.

Asio otus 1 0,69 0,51 0,67 0,70 0,11
Tyto alba 0,69 1 0,64 0,63 0,63 0,08
Strix aluco 0,51 0,64 1 0,41 0,54 0,12
Asio flamm. 0,67 0,63 0,41 1 0,61 0,10
Athene noct. 0,70 0,63 0,54 0,61 1 0,10
Bubo bubo 0,11 0,08 0,12 0,10 0,10 1

Zsákmányállat tömege 
Body mass of prey

Asio o. Tyto a. Strix a. Asio f. Athene n. Bubo b.

Asio otus 1 0,75 0,58 0,88 0,74 0,12
Tyto alba 0,75 1 0,78 0,68 0,69 0,10
Strix aluco 0,58 0,78 1 0,52 0,65 0,13
Asio flamm. 0,88 0,68 0,52 1 0,64 0,11
Athene noct. 0,74 0,69 0,65 0,64 1 0,17
Bubo bubo 0,12 0,10 0,13 0,11 0,17 1

és ha , j ” populációnak „k”-ra való hatását mérjük akkor

o C . . £ i «ijPik

p :ik

ahol pjj és Pjk megegyezik az előző képletben meghatározottakkal. 
A számolt értékeket a 4. táblázat mutatja.

4. táblázat. Bagolyfajok potenciális kétoldali niche-átfedése a két táplálkozási niche-dimenzióban 

Table 4. Potential mutual niche overlap among owle in the two foraging niche dimensions

Zsákmányállat faja 
Species of prey

Asio o. Tyto a. Strix a. Asio f. Athene n. Bubo b.

Asio otus 1 1,12 1,23 0,94 1,27 0,26
Tyto alba 0,78 1 1,18 0,74 0,99 0,17
Strix aluco 0,43 0,59 1 0,40 0,58 0,12
Asio flamm. 1,07 1,20 1,29 1 1,34 0,26
Athene noct. 0,67 0,75 0,87 0,62 1 0,20
Bubo bubo 0,07 0,07 0,10 0,06 0,10 1
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4. táblázat folytatása.

Zsákmányállat nagysága (tömege) 
Size (body mass) of prey

Asio o. Tyto a. Strix a. Asio f. Athene n. Bubo b

Asio otus 1 1,01 0,87 0,89 1,26 0,28
Tyto alba 0,82 1 1,02 0,72 1,09 0,21
Strix aluco 0,56 0,81 1 0,47 0,84 0,17
Asio flamm. 1,11 1,10 0,91 1 1,37 0,30
Athene noct. 0,67 0,72 0,69 0,59 1 1
Bubo bubo 0,08 0,07 0,07 0,06 0,11 1

Külön táblázatban foglaltuk össze azokat a táplálékszerző stratégia szempontjából fontos 
jellemzőket, melyek nem számszerűsíthetők, de mintegy niche-dimenzióként meghatározzák az 
egyes fajok helyét. A jellemzőket az 5. táblázat tartalmazza.

Eredmények

Legnagyobb testű bagoiyfajunk az uhu. A 2. táblázat alapján a legnagyobb niche-szélesség- 
gel rendelkezik, mind a zsákmányfajok, mind azok tömeg-megoszlása tekintetében. Potenciális 
niche-átfedése a többi fajjal igen kismértékű (ld. 3. táblázat). A potenciális kétoldali átfedésvizsr 
gálatból kiderül, hogy lényegesen nagyobb kompetíciós nyomást gyakorol a többi bagolyfajra, 
mint viszont (ld. 4. táblázat). Vadászata során nagy területeket érint. Módszerei igen változato
sak. Előnyben részesíti a nyüt területeket, ahol alkalmas helyen felülve lesvadászatot folytat. Er
dős részeken keresővadászatot alkalmaz. Főként földön mozgó állatokat, esetleg ágon pihenő ma
darakat zsákmányol. Éjszaka aktív, de borús nappalokon szintén megfigyelhető vadászterületén 
(MÄRZ -  PIECHOCKI 1980). Vadászterületét tökéletesen kihasználó, nagy táplálkozási niche- 
szélességű, generalista faj.

A macskabagoly lényegesen kisebb testű erdei baglyunk. A közepes nagyságú fajok között 
a legszélesebb táplálékspektrummal rendelkezik (2. táblázat). A rovaroktól a békán, gyíkon és 
madarakon keresztül a nyúlig mindent megfog. Életterét kitűnően hasznosítja. Zsákmányol er
dőkben, erdőszéleken, utak mentén, réteken, szántóföldeken és vizek mellett. Módszerei változa-_ 
tosabbak, mint az uhué. Elsősorban a keresővadászatot alkalmazza, de gyakran ül lesben is. Zsák-" 
mányát elkapja a levegőben, felemeli a földről, kihúzza a vízből, leszedi a gallyról (MELDE 1984). 
Fő táplálékát mindig aktuális életterének domináns fajai képezik. Táplálékhiány esetén könnyen 
vált át új zsákmány fajra, így a havas, hideg időszakot is könnyen átvészeli. A társfajokra kifejtett 
potenciális kompetíciós nyomása jelentős, ami a 3. és 4. táblázatokban is látható.

A kuvik vizsgálata is bizonyítja, hogy a niche-szélesség és az állat testnagysága között nem 
általánosítható az egyenes arány (2. táblázat). Kis termete ellenére táplálékspektruma szélesebb, 
mint akár a gyöngybagolyé, akár az erdei fülesbagolyé. Rovaroktól a kisemlősőkön át a kisebb 
madarakig széles skálán zsákmányol. Vadászati módszerei változatosak, azonban leginkább a les
vadászatot alkalmazza (GLUTZ -  BAUER 1980). Potenciális niche átfedési értékei közepesek. 
Legnagyobb mértékű potenciális átfedést az erdei fülesbagollyal mutat (3. és 4. táblázatok).

A gyöngybagoly közepes niche-szélességű bagoiyfajunk (2. táblázat). Fő zsákmányállatai a 
kisemlősök, melyek közül elsősorban a mezei pocok és a cickányok szerepelnek a legnagyobb 
számban. Madarak közül leginkább az énekesmarakat részesíti előnyben, elsősorban a verebet. 
Fákkal tarkított nyíltabb területeken, települések szélén, utcák és utak mentén vadászik, ahol 
megfelelő leshelyet talál. Vadászati módszerei kevésbé változatosak, mivel lesvadász. Azon ba
golyfajunk, amely leginkább a hallására támaszkodik. Elsősorban a talajról zsákmányol, de elfog
ja a gallyról felrebbentett madarakat is. Kizárólag éjszaka vadászik, de szeles, csapadékos időben 
vadászati ideje lerövidülhet, sőt el is maradhat. Ezért a kedvezőtlen időjárás megtizedeli állomá
nyát (GLUTZ -  BAUER 1980). Állománynagysága, és vadászterületének kiterjedése erősen függ 
fő táplálékának, a mezei pocoknak állományviszonyaitól. Specializáltsága következtében a mezei 
pocok gradáció latens (lappangó) éveiben populációja az elvándorlások, elhullások és szaporulat
kiesések miatt erősen lecsökken (GLUTZ -  BAUER 1980).

Az erdei fülesbagoly az előző fajokhoz viszonyítva keskeny niche-tartomány ban zsákmá
nyol (2. táblázat). Táplálékának több, mint hatvan százalékát a mezei pocok, és több, mint ki
lencven százalékát a rágcsálók teszik ki, mint ez az első táblázatban látható. A nyüt habitatok ma-
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5. táblázat. A bagolyfajok vadászati stratégiája

Table 5. H u n tin g  stra teg ies o f  o w l spec ies

vadász- vadászat vadászat
terület módja ideje

hunting technics time
area of hunting of hunting

Bubo nyüt les, éjjel +
bubo ter.,

erdő
cserkelés borús

nappalok
open, area watching, night, clou

forest stalking dy days

Strix nyűt les + szürkü
aluco ter.,

erdő
cserkelés lettől

hajnalig

open, area 
forest

watching + 
stalking

night

Athene nyflt les, éjjel
noctua ter. cserkelés

open area watching,
stalking

nigth

Tyto nyflt, les éjjel,
alba de nem 

fátlan, 
lakott ter.

de esőben 
nem

open area 
with trees

stalking night
without

rain

Asio nyflt, cserkelés este és
otus alacsony 

növény
zetű ter.

hajnalban

open area stalking evening,
dawn

Asio nyflt cserkelés hajnal,
flam- rétek, nappal
meus legelők,

mocsarak
is

open area stalking dawn
daytime

zsákmány zsákmányo viselkedése
észlelése lás helye zsá km. szűkében
detection place of behaviour
of prey catching prey when prey is 

in shortage

hallás, talajon, könnyen vált
látás fákon át új zsámk. 

fajra
hearing, soil, switching
vision trees easily

hallás + talajon, könnyen vált
látás . fákon,

levegőben,
vízben

át új zsákm. 
fajra, egyedi 
specializáció

hearing + soil, trees, switching easily,
vision air, water individual

specialization

hallás, talajon, áttér (főként
látás ágakon rovar vagy 

madárfajokra)
hearing, soll, switching te
vision pranches insects and birds

hallás talajon,
fákon

elvándorol, 
inváziós faj, 

a mezei pocok 
gradációtól függ 

állománynagysága
hearing soil,

trees
emigrates density 

depends on 
Microtus popula

tions

látás, talajon, erdőszélekhez,
hallás (fákon) lakott területek

hez húzódik 
(főként télen)

vision, soil forest edges near
hearing (trees) areas inhabited 

by human 
population

látás,
hallás

talajon messze elvándo
rol, előfordulása 
a mezei pocok 
gradációjához 

kötött
vision,
hearing

soil migrating, de
pends on 
Microtus

ra. Alacsony növényzettel borított (20-40 cm) réteken, legelőkön, mezőgazdasági területeken, 
tisztásokon, fiatal erdősítésekben keresi táplálékát. Kereső vadászatot alkalmaz és kitűnő látására 
is támaszkodik. Ennek megfelelően aktivitása egy esti és egy hajnali -  egyenként két-három órás
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-  fázisra osztható. Zsákmányát a talajon ejti el — bár főként télen -  ágakról leszedve madarakat 
is megfog (GLUTZ — BAUER 1980). Zsákmányösszetétele (1. táblázat), keskeny táplálékspek
truma (2. táblázat) és potenciális niche-átfedési viszonyai egyaránt jelzik táplálékspecializáltságát 
(ld. 3. és 4. táblázatok). A mezei pocok gradációja elsősorban a költőpárok számát befolyásolja. 
Látens években elvándorlásai korántsem olyan mértékűek, mint a gyöngybagoly esetén. Télen és 
táplálékhiány esetén inkább -  költési területén maradva -  táplálkozási területet vált. Behúzódik 
a szellősebb erdőkbe, és utak mentén, lakott területek közelében vadászik. Ezt az időszakot jól 
jelzik a köpeteiben nagyobb számban előforduló házi egerek, cickányok és madarak.

A legkisebb táplálkozási niche-szélességgel a réti fülesbagoly rendelkezik, amint ez a 2. táb
lázatban látható. Táplálékösszetételében még döntőbb a mezei pocok aránya (1. táblázat). Hazai 
inváziószerű megjelenése egyértelműen az északon fekvő költőterületein élő mezei pockok latens 
periódusához és az ezzel párhuzamos közép-európai mezei pocok gradációhoz kötött, ökológiai 
igényei az előző fajhoz hasonlóak, de még jobban kötődik a nyüt területekhez. Vadászterülete 
nedves láprétek, mocsarak, legelők, feltört társulások. Kereső vadászatot folytat, elsősorban a ta
lajon zsákmányol. Általában hajnali aktivitású. Fészkelési időben a déli órák kivételével egész nap 
vadászik, három — négy órás nappali és több órás éjjeli pihenőt tartva. Elsősorban látására támasz
kodik. Erősen táplálékspecialista, mint ezt mutatja zsákmányösszetétele (1. táblázat) és potenciár 
lis niche-átfedései (3. és 4. táblázat). Az erdei fülesbagolyhoz hasonló igényeit jelzi erős potenciá
lis niche-átfedése. Az erdei fülesbagolytól eltérően viselkedik a mezei pocok latens éveiben. Ilyen
kor is ragaszkodik a nyüt területekhez, ám hosszú vándorlásokra kényszerül.

Következtetések

HERRERA és HIRALDO (in: Sasvári 1986) munkája nyomán tudjuk, hogy a közép-euró
pai bagolykőzösségek -  a mediterránum hasonló közösségeihez viszonyítva — magasabb átlagos 
átfedési értékekkel rendelkeznek. Ez kontinensünk középső és északi részének nagyobb pocoksű
rűségével (Microtinae) van összefüggésben, mely hazai bagoly fajaink táplálkozását is döntően be
folyásolja.

A vizsgált fajok közül három -  az uhu, a macskabagoly és a kuvik — nagy niche-szélesség
gel rendelkező, táplálékgeneralista fajnak tekinthető. A feltevést alátámasztja — főként az első 
két faj esetében, hogy változatos biotópokban, az adott körülményekhez tökéletesen alkalmaz
kodva, változatos módszerekkel vadásznak. Alacsony potenciális niche-átfedésük a zsákmányál
latok széles skálájával magyarázható. Eltérő testnagyságuk következtében a táplálékállatok töme
ge az egyik fő niche-szegregáló tényező. A macskabagoly és a kuvik tápláléka közötti valamivel 
magasabb potenciális átfedési értékek az uhutól eltérő, jóval kisebb testnagyságokkal magyaráz
hatók.

A gyöngybagoly, az erdei fülesbagoly és a réti fülesbagoly leszűkült táplálékspektruma spe- 
cializációt feltételez. A beszűkülés az egyoldalú vadász technikák kialakulását vonja maga után. Az 
aktivitási idő is lerövidül. A három faj potenciális niche-átfedési értékei magasak. A gyöngybagoly 
és a két fülesbagoly-faj konkurenciáját a kialakult részleges habitat-szelekció oldja fel, ezenkívül 
eltérő vadásztechnikával zsákmányolnak.

Az erdei és a réti fülesbagoly ökológiai igényei nagyon hasonlóak. Potenciális átfedési érté
kük a legmagasabb. Fő táplálékállatuknak -  a mezei pocoknak -  elszaporodásával a bőséges táp
lálékforrás lehetővé teszi, hogy egyazon területen vadásszanak. Eltérő viselkedésük postgradációs 
években mutatkozik meg. Míg az erdei fülesbagoly ilyenkor — költési területén maradva -  behú
zódik a szellősebb erdőkbe, ill. települések mellé, a réti fülesbagoly, ragaszkodva a nyüt területek
hez hosszú vándorlásra kényszerül. A generalista-specialista fajkapcsolatok jeüemzője, hogy a 
kétoldali niche-átfedés nagy eltéréseket mutat. E kapcsolat esetén a szegregáció módját az átfedés 
nagysága dönti el.

A macskabagoly potenciális átfedése a gyöngybagollyal, illetve a két fülesbagollyal nagy
mértékű. Ez elsősorban hasonló testnagyságukból következik. A fellépő potenciális kompetíciót 
az eltérő táplálkozó területek és a macskabagoly nagy alkalmazkodóképessége (habitat-váltás) 
oldja fel.

A kuvik esetében a potenciális niche-átfedés a gyöngybagollyal és a két fülesbagoly fajjal 
szintén magas, tehát erős a potenciális kompetíciója ezzel a három fajjal. A fellépő niche-szegre- 
gáció alapja a zsákmányállatok nagysága. Ez a kuvik esetében elsősorban a rovartáplálék megnö
vekedésében nyilvánul meg.

Megállapíthatjuk, hogy fészkelő bagolyfajaink a táplálkozási niche-dimenzióban eltérő 
niche-szélességekkel rendelkeznek. A potenciális niche-átfedés és a kétoldali potenciális niche- 
-átfedés értékei lényegesen különböznek az egyes fajoknál. Ez elsősorban a testnagysággal, a táp
lálkozó területek különbözőségével és az eltérő vadászati módokkal magyarázható.
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A Magyar Madártani Egyesület II. Tudományos Ülése, Szeged, 1986.
The 2nd Scientific Meeting of Hungarian Ornithological Society, 1986. Szeged

TELELŐ ERDEI FÜLESBAGLYOK (ASIO OTUS) DEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA 
CSONGRÁD MEGYÉBEN

Population studies on overwintering Long-eared Owls (Asio otus) 
in Csongrád county, Hungary

GYOVAI FERENC

Abstract

The Újszeged local section of Hungarian Ornithological Society organized a survey on over
wintering Long-eared Owls (Asio otus) in Csongrád County (SE Hungary) in three consecutive 
winters (1983-1986). The average density of overwintering owls is 78 ind./ km2 with an intensive 
fluctuation from 55 to 119. Main factors influencing mortalities are the dynamics of prey popula
tions (especially that of Microtus arvalis) and the weather.

The winter spatial pattern of individuals is aggregated, the distribution of clumps is random 
and depends upon the suitable sites of undisturbed and dense vegetation.

The overwintering populations originate from surrounding areas and young ones join the 
nearest flock in the winter. 80 % of the individuals overwintering in the same sites from year to 
year. Migrations are short and mainly caused by anthropogenic disturbance.

It is suggested to protect habitat patches having suitable vegetation for overwintering owls.

Bevezetés

Mindezideig a hazai baglyok demográfiájának, populáció-dinamikájának ismerete, sőt egy
szerű létszámbecslése is hiányos. Nem tisztázott kellően az ezen keresztül becsülhető pontos me
zőgazdasági szerepük sem. E hiányosságoknak elsősorban technikai-metodikai akadályai vannak, 
hiszen a fenti alapkérdések megválaszolásához átfogó, nagy területekre kiterjedő, és több éves 
vizsgálatokra van szükség.

A Magyar Madártani Egyesület 37. Ujszegedi Helyi Csoportjának tagjai 1983/84., 1984/85 
és 1985/86 telén -  decembertől márciusig -  Csongrád megyében, különösen annak délkeleti ré
szén a telelő erdei fülesbaglyok (Asio otus) széleskörű felmérését és gyűrűzését végezték. Vizsgá
lataink során e faj demográfiájának (denzitás, populáció-dinamika, korstruktúra, diszpergáltság, 
migráció stb.) megismerése volt az elsődleges célunk.

Ma már szinte áttekinthetetlen a baglyok táplálékősszetételét ismertető hatalmas publiká
ciós anyag. Ugyanakkor azonban az erdei fülesbagoly demográfiája hazai viszonylatban jórészt 
ismeretlen, de a külföldi tanulmányok is csak szórványos adatokat közölnek.

Az idevágó irodalom is túlnyomórészt kis mintán alapuló, jóformán leíró munka, mely vi
szonylag kevés információt nyújt. SCHMIDT (1968) a hazai fülesbaglyok telelő állományának 
táplálékfogyasztását becsülte fel. WUNANDTS (1984) munkája denzitás és home range adatok
ról számol be. ULBRICHT (1984) az A. otus diszmigrációját tanulmányozta.

Az eredmények interpretálásakor a kevés európai publikációs anyag miatt felhasználtam az 
Észak-Amerikában élő Otus asio fajról szóló tanulmányokat is. SMITH és GILBERT (1984) az
O.asio mozgáskörzetét és habitat-preferenciáját rádiótelemetriás módszerrel vizsgálták. LYNCH 
és SMITH (1984) adatokat közöl az O.asio migrációjáról és mortalitásáról, DEVINE és SMITH 
(1985) pedig a közutakon tapasztalt pusztulásáról.
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Anyag és módszer

Az adatgyűjtés előre nyomtatott felmérőlapok segítségével történt. Ezeken a fontosabb ro
vatok a következők voltak: helyszín, megfigyelés időpontja, bagolycsapat létszáma, továbbá a pi
henőhely növényzeti struktúráját és minőségét jellemző paraméterek. A pontosan kitöltött felmé
rőlapok adatait személyesen is ellenőriztük. A csapatok helyét 1:150000 méretarányú térképen 
ábrázoltuk, az országosan jóváhagyott ponttérképhálózatnak megfelelő 10x10 km-es kvadrátok- 
ban (1. ábra).

1. ábra. Csongrád megye vázlatos talajtani térképe (Rónai 1985 nyomán), a felmért Asio otus 
aggregátumok feltüntetésével

Fig. 1. A map o f  Csongrád County with marks o f  overwintering owl flocks

Ahol a terepadottságok lehetővé tették, a madarakat befogtuk és gyűrűztük. Kezdetben 
20x20 és 36x36 mm-es japán, később néhány hatékonyabb kézi kötésű 70x70 mm-es, valamint 
100x100 mm-es (ún. szegfűháló) függöny hálókkal dolgoztunk 1-6 méteres magasságban. Igyekez
tünk egyenként befogni a baglyokat, melyeket a gyűrűzésig raschel-zsákokba helyeztünk.

A 3 év alatt összesen 516 A.otus egyedet gyűrűztünk, ebből 481 volt téli, 1 nyári befogású 
és 34 pullus. A migrációt idegen visszafogások híján saját adataink -  59 visszafogás -  alapján vizs
gáltam.
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A diszpergáltságot a legközelebbi szomszéd módszer (CLARK és EVANS 1954 cit. 
SOUTHWOOD 1978) alapján számítottam azT^.m képlettel, aholT  a legközelebbi szomszédos 
aggregátumok közötti távolságok átlaga, m: denzitás (itt az aggregátumok száma 100 km —eív
ként). (?2.m » 0  aggregált,“2.m <5*0,25 random,T^.m » 1  uniform diszpergáltságot jelez.)

Különféle vizsgálatokhoz a teljesen felmért 10x10 km-es kvadrátokat vettem alapul, ezért a 
minta-nagyságok az egyes szempontok szerint eltérőek.

Eredmények és diszkusszió

Denzitás, biomassza, becsült táplálékfogyasztás
Az egyedsűrűséget — mint a populációt jellemző legfontosabb paramétert — a teljesen fel

mért, és összefüggő területek alapján számítottam, az átlagos biomassza adatokat a gyűrűzések so
rán lemért egyedek tömegéből, a táplálékfogyasztást pedig WIJNANDTS (1984) és ÁCS (1985) 
adatai (CftsSO g/nap) alapján (1. táblázat).

1. táblázat. A Csongrád megyei Asio otus állomány téli denzitása, biomassza értékei, és becsült 
táplálékfogyasztása

Table 1. Overwintering Asio otus populations, their size, biomass and estimated food consump
tion

Tél Denzitás Átlagos
testtömeg

Biomassza Napi táplálék 
fogyasztás

Minta

winter density av.body
mass

biomass daily food 
consumption

no of
observations

d / n /100 km2/ B/g/ ß/g/km2/ C^g.nap-l.km-2^

1983/84 118,7 310,5 368,6 94,96 1000
1984/85 55,2 305,2 168,5 44,16 900
1985/86 59,3 303,9 180,2 47,44 1000

1983-86
átlag
mean

77,7 305,9 239,1 62,19

A denzitás-értékek főként WIJNANDTS (1984) fészkelő párokra vonatkozó adatai alapján 
interpretálhatók (2. táblázat).

Fenti tanulmányokban közölt egyedsűrűségek (,,breeding density” ) átlagai csak mintegy 
1/3-a az általunk tapasztalt téli középértéknek (78/100 km2). Ennek lehetséges okai: 1. a tavaszi 
költésidőszakban tapasztalt denzitások feltehetően alacsonyabbak a téli mortalitás miatt; 2. a 
fészkelő állományt nehéz teljesen felmérni, és megfelelően átlagolni adott vadászterületre; 3. va
lószínűleg nem minden egyed áll párba, vagy a párok egy része nem költ, miáltal a nem fészkelő 
egyedek e felmérésből kirekednek; 4. az ilyen összehasonlítás nem vesz figyelembe sztochaszti
kus faktorokat, nem tudósít az évről-évre fluktuáló egyedszám változásokról; 5. a holland terü
letek eltartóképessége feltehetően eltér a hazaitól; 6. egyéb, koegzisztens bagolypopulációk (pl. 
Strix fajok) jelenléte a denzitást negatívan befolyásolhatja.

WIJNANDTS (1984) rádiótelemetriás vizsgálatai szerint az A.otus mozgáskörzete (home 
range) ősszel 1136-2560 ha, télen és tavasszal 185-370 ha, s munkájában más szerzők méréseit is 
felhasználva az átlagos éjszakai mozgáskörzetet kb. 400 hektárban (!) állapítja meg. A mozgáskör-
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2. táblázat. Az Asio otus populációk denzitásának összehasonlítása költésidőben (cit. W.: Wij- 
nandts (1984) munkájában idézett tanulmányok)

Table 2. A comparison o f  breeding Asio otus populations (after Wijnandts, 1984)

Hivatkozások
source

Hely
locality

Denzitás
density

/N/lOOkm2/

Vizsgált terület 
area size

/km 2/

Ziesemer 1973 cit.W. NSZK
GFR

6-28 200

Bruster 1973 cit.W. NSZK
GFR

4-46 230

Gleimich és 
Humitzsch 1977 cit.W.

NDK
GDR

22-30 870

Nilsson 1981 Svédország
Sweden

(40) átlag 43

Wijnandts 1984 Hollandia 
The Netherlands

8-96
(28) átlag

2100

zetek és denzitások összehasonlításából tehát világosan kitűnik, hogy az egyedek mozgásai jelen
tős mértékben átfednek. Ezzel összhangban vadászterületüket nem kizárólagosan használják, s 
mozgásaik feltehetően költésidőben is kiterjednek a territórium határain túlra.

SMITH és GILBERT (1984) az Otus asio-iól (kb. 200 g-os testsúlyú bagoly) megállapítot
ták, hogy minden éjjel a teljes home range területnek csak egy kisebb, és más-más részletén vadá
szik. E megállapítás egyértelműen rávilágít a hosszabb időszak során észlelt elmozdulások összeg
zéséből fakadó metodikai hibára, nevezetesen az effektiv használt mozgáskörzet túlbecslésére.

Csongárd megye területe alapvetően három talajtípussal jellemezhető: homoktalajok, ön
téstalajok és kötött mezőségi talajok (1. ábra). A Duna-Tisza közi homokterületekről sajnos ke
vés anyag gyűlt össze, ezek nem értékelhetők. Az öntés- és mezőségi talajokon észlelt A  otus 
denzitások eltérőek (3. táblázat).

3. táblázat. Az Asio otus denzitása között mezőségi és öntéstalajon, valamint ezek átmeneti 
zónáiban a három tél átlaga alapján (n = 400 km2, B = 76,56/100 km 2), és a Microtus 
arvalis hektáronkénti becsült abundanciája 1983/84 telén

Table 3. Density o f  Long-eared Owls on chernozem, inundation and transitional soils (three 
years' average) and density o f  Microtus arvalis in the winter 1983/84

Talajtípus otus D- D 
D

^Microtus ’83/84

soil owl density Microtus density
/N/lOOkm2/ h l [ m á j

mezőségi
chernozem

53,42 -30,22 596

mezőségi és öntés 
transitional

81,63 + 6,62

öntés
inundation

94,63 + 23,60 638
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Három év adatai alapján az A  otus denzitása 77 %-kal magasabb öntéstalajon, mint a ho
mogén kötött mezőségi talajú kvaérátokban. E jelenség okozati háttere ezidáig tisztázatlan, felte
hető azonban, hogy az ott élő táplálékállatok más területekhez viszonyított magasabb a bundán ci- 
ájára vezethető vissza. A kiterjedt monokultúrákkal borított mezőségi talajtípus, ill. az ezen kiala
kított sajátos kultúrvegetáció valószínűleg csupán a Microtus, míg az öntéstalajok, ill. a rajtuk te
nyésző stabil és komplex növénytakaró a Microtus és Apodemus fajok számára egyaránt kedve
zőbb. A meliorált mezőgazdasági parcellákon a baglyok számára kevés megfigyelőhely (ülőfa) kí
nálkozik a facsoportokkal tarkított öntéstalajokkal szemben. Ez a körülmény feltehetően korlá
tozza vadászatuk eredményességét — növeli a zsákmányszerzés energia-ráfoditását —, ami denzi- 
tásuk helyi változásait okozhatja.

Populációdinamika, mortalitás, reprodukció
Az 1983/84-es telet követő év végére az A  otus populáció „túlélése” 46,5 %, tehát létszám- 

csökkenése 53,5 % (1. táblázat). Ennek oka egyaránt lehet emigráció és mortalitás, ezért a továb
biakban helyesebb feltételezett túlélésről, ill. pusztulásról beszélni. A két vizsgálat talajtípuson 
észlelt denzitás-csökkenés között nincs jelentős eltérés, ez 5 %-on belüli. 1985/86 telén a denzitás 
az előző évi minimumhoz képest már 7,4 %-os emelkedést mutat.

Az A  otus állomány 1984/85 telén tapasztalt drasztikus megfogyatkozását két tényező 
okozhatta: egyrészt az extrém zord tél, másrészt 3 Microtus arvalis populációk létszámának jelen
tős csökkenése (posztgradációs állapota).

Az alacsony léghőmérséklet és a vastag hótakaró együttesen olyan kedvezőtlen körülmé
nyeket teremtettek, amelyek valószínűleg önmagukban is -  tehát magas mezei pocok egyedsűrű
ségek mellett is — erősen csökkentették volna az erdei fülesbaglyok túlélését (2. ábra).

2. ábra. Szeged város napi minimum hőmérséklete és a hóréteg vastagsága a vizsgált három tél során
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\  Microtus arvalis számdinamikája csökkenő tendenciát mutat 1984-től (3. ábra).

3. ábra. A mezei pocok (Microtus arvalis) állomány dinamikája a dél-alföldi mezőgazdasági terü
leteken 1982-85 között (Dr.Kalotás Zsolt publikálatlan adatai), és az Asio otus téli den- 
zitásai 1984-86 között. ( |  : az 5 napnál hosszabb hideg időszakok —  t ^  - 10 OC.—  
minimum hőmérsékletének átlaga és az átlagos hóréteg vastagság.)

Fig. 3. Population dynamics o f  Microtus arvalis in agricultured areas in S-Hungary from 1982 to
85 (Kalotás, unp. data) and winter density o f  Asio otus, Arrows indicate cold periods (un
d e r - 1 WC)

Az 1985. január -  februári kedvezőtlen klimatikus viszonyok és az ehhez járuló táplálékhi
ány valószínűleg együttesen eredményezték az A  otus állomány nagyarányú mortalitását. 
1984/85 telének zord periódusaiban az A  otus táplálékában jelentősen megemelkedett az apró 
madarak részesedése (nem publikált köpetvizsgálatok alapján). Magevő énekesek (Passer és Car- 
duelis fajok), sőt balkáni gerle (Streptopelia decaocto) frekventált fogyasztása is megfigyelhető 
volt a köpetekben előforduló tollak, koponyák, és a fenti fajok begytartalmára jellemző kukorica- 
szemek, továbbá a pihenőhelyeken talált tépések révén.

REKÁSI (1985) az A  otus nagyarányyú fenyőrigó (Turdus pilaris) fogyasztásáról, időszakos 
és kényszeritett táplálékvíltásáról számol be 1985 januárjában. KALOTÁS(1985 b)agyöngyba- 
goly (Tyto alba\ SZVEZSÉNYI (1985) pedig több madárfaj egyedeinek éhenpusztulásáról tu
dósít a tartós hideg, és vastag hótakaró miatt.

Más bagolyfajokkal szembeni táplálékkonkurrenciát nem vizsgáltunk, de NILSSON (1984) 
tanulmánya rámutat a kompetíció szerepére, és a koegzisztens macskabagoly (Strix aluco) válto
zatos étrendje mellett az A  otus viszonylag szűk táplálkozási spektrumára. Az A  otus mezei po
cok specializációjáról tudósít GOSZCZYNSKI (1981), habár ezt inkább opportunista táplálkozás
módnak nevezhetjük (MARKS 1984, ÁCS 1985 stb.). Amennyiben az A otus táplálkozását ille
tően ilyen látszólagos, „kényszeritett” specializáció fennáll, úgy erősen függ e populáció létszá
ma a M. arvalisétól. VILLAGE (1981) szerint az A  otus a változó táplálék-kínálathoz -  itt fő
ként M  agrestris -  alkalmazkodó tipikus predátor. SCHMIDT és VAUK (1981) 1953-80 között 
végzett helgolandi megfigyelései — valószínűleg e miatt -  az A. otus állomány 4-5 évenkénti pe
riodikus fluktuációjáról tanúskodnak.

Az 1983, 1984 és 1985 években a reprodukció is jelentős ingadozásokat mutat (4. táblá
zat).

Mindhárom évben az A  otus átlagos reproduktivitása (fiókaszáma) a M arvalis dinami
kájával némileg összefügg (2. ábra). 1985. május — júniusban, vagyis amikor a M. arvalis állomány 
erősen visszaesett, az A. otus táplálékában jelentőssé vált az apró énekesmadarak részesedése ( fé
szekből gyűjtött zsákmányállatok alapján -  nem publikált), habár a madarak fogyasztása nyáron 
egyébként is megemelkedik (NILSSON 1981). Kitűnik tehát, hogy e faj populációdinamikáját fő-
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4. táblázat. Az Asio otus reproduktivitása 1983-85 között 

Table 4. Reproductivity o f  A. otus from 1983 to 1985

Ev Reproduktivitás 
(fiókaszám) m

Fészkek száma 
(minta) n

Hivatkozás

year no. of nestlings no. of nests cited source

1983 3-4 X Kalotás (1985 a)
1984 <1 8 Kalotás (1985 a)
1985 4,25 8 Ujszegedi RCs.

ként a M arvalis, mint elsődleges táplálékáilat abundanciája szabja meg, aminek elérhetőségét té
len a kedvezőtlen klíma negatív hatása jelentősen korlátozza. 1984-ben — maximális denzitása 
mellett — az A  otus reprodukciója minimális volt, sőt KALOTÁS (1985 a) szerint az állomány 
jelentős része nem költött, 1985-ben viszont — amikor a denzitás minimális — az átlagos fióka
szám maximális volt, vagyis a populáció valamiféle autoregulációt mutat. VILLAGE (1981) ki
mutatta, hogy amikor a pockok száma nagy, az A  otus párok korábban költenek és nagyobb 
fészekaljakat produkálnak. Ennek ellenére, és a M. arvalis állomány gyarapodása ellenére az el
következő 1985/86-os tél végére az A  otus populáció létszáma nem emelkedett jelentősen, az 
átlagos növekedés mindössze 7 %. Ezt a stagnálást az 1986. február végi, szintén kedvezőtlen 
időjárási tényezőkkel (hideg, vastag hótakar) magyarázhatjuk (2. ábra).

MYSTERUD és DUNKER (1983) hipotézise szerint a Bubo bubo populáció számára pl. 
kritikus lehet a minimális téli táplálék produkció (resource hiány), mely Norvégiában össze
függ a visszaerdősités hiányával. VAN CAMP és HENNY (1975 cit. LYNCH és SMITH 1984) ki
mutatták, hogy az Otus asio késő őszi és téli mortalitása jelentős: adultaknál 39 %, fiataloknál 
69,5 %. DEVINE és SMITH (1985) az O. asio legfontosabb mortalitási faktoraként a közúti 
gépjárműforgalmat említi. A közlekedésnek az A  otus populációra gyakorolt hatása nálunk egye
lőre nem tisztázott, nehezen is mérhető fel, habár a közút- és vasútvonalak mellett találtunk el
pusztult egyedeket.

Términtázat

Csongrád megye délkeleti részén az A  otus egyedek tér-mintázata minden télen aggregált 
(homotipikus aggregátumok). Az aggregátumok létszáma 2-200 közötti, élőhelytől és évektől 
függően változó (5. táblázat).

5. táblázat. Az asio otus aggregátumok egyedszáma Csongrád megyében a vizsgált három tél során

Table 5. Number o f long-eared Owls in the overwintering flock! in Csongrád County in three
consecutive years

Tél Egyedszám Egyedszám átlag Szórás Minta
winter no. of ind. av. no. of ind. s.d. sample size

N ■ -  N min max N s n

1983/84 6 -  200 60,86 50,41 37
1984/85 2 - 5 8 25,25 16,35 35
1985/86 5 -  91 25,82 18,63 39
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Az egyes aggregátumok térbeli megoszlását a legközelebbi szomszéd módszerrel vizsgálva 
1985/86 telén:?“ . m = 0,359 érték adódott, tehát a csapatok diszpergáltsága véletlenszerű (min
ta: A = 1 300 km-, naggj. = 26). Az aggregátumok közötti távolságok átlaga: 7 = 4,24 +, 1,94 km. 
Ezek egyenletes eloszlása esetén várható érték: 7,6 km.

A faj számára feltehetően kedvezőbb volna, ha az aggregátumok létszáma kisebb volna, és 
ezek térbeli megoszlása az egyenletes felé tartana, ezzel összefüggésben a köztük levő távolság 
szintén kisebb lenne. Ilymódon a rendelkezésre álló táplálkozóterületeket jobban kihasználhat
nák, s az egyedek éjszakai kirepülési energiavesztesége is kisebb lenne, mint ahogy ez pl. egy 200 
egyedet számláló aggregátumnál szükségszerűen maximális. Valószínű tehát, hogy az aggregátu
mok elhelyezkedését, az egyedek csoportosulásának helyét nem egyszerűen az energetikailag leg
kedvezőbb tér-mintázat szabja meg, hanem a potenciálisan adott és ezek közül preferált telelöhe- 
lyeké. Ezekből viszont Csongrád megye keleti részén meglehetősen kevés kínálkozik.

Telelőhely preferencia

Érdekes módon az aggregátumok 67,5 %-a (n = 40) településeken — város, község, tsz- 
központ stb. -  belül található. Az összes eddig megismert aggregátum településtől való távolsága: 
d = 0,6 + 1,3 km (a települések itt egymástól 6 — 10 km távol vannak). Ebből kitűnik a települé
sekhez való kötődés,s a magas szórás más típusú távolabbi telelőhelyeket -  pl. árterek, homoki 
fenyvesek -  jelez (6. táblázat).

6. táblázat. Az asio otus aggregátumok (na = 59) és egyedek (n^  = 1062) telelőhelyeinek %-os 
megoszlása

Table 6. Distribution o f  overwintering sites o f  Asio otus flocks (n„ = 59) and individuals (n\j  = 
-1062) a ”

Habitat-típus 
Habitat type

aggregátum 
flock %

egyed 
ind. %

Pi,a M Pi,N M

lakott helyek: ÁG és tsz központ, szanatórium-, 
templom- és kastélykert, iskolaudvar stb. 

Parks, gardens, yards

37,3 40,4

bozótosok: kert, lombhullató erdő, bozótos folt, 
ruderália

bushes in gardens, deciduous forests, etc.

20,3 10,2

hullámterek: Tisza-, Maros-ártér 
flood areas at rivers Tisza and Maros

20,3 13,6

temetők: főként örökzöldeken 
cemeteries

13,6 22,0

fenyvesek: fekete- és erdeifenyves, erdő folt 
coniferous forests

8,5 13,8

100,0 100,0

A telelőhelyek növényzetét 51 ^ b a n  örökzöldek, 49 7^ban pedig lombhullató fák és 
cserjék alkották. Örökzöldeken az egyedek 66 %-a, lombhullatókon 14 %-a tartózkodott, vagyis 
az előbbieken nagyobb aggregátumok alakultak ki. Megállapítást nyert, hogy a preferált pihenő
helyek (telelőhelyek) közös vonása a háborítatlanság, de ez nem jelent feltétlenül „emberkerü
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lést” . A növények (fák) száma vagy kiterjedése többnyire irreleváns hatású, lényeges viszont ezek 
strukturáltsága és sűrűsége. Ezt télen többnyire az örökzöldek (Taxus baccata, Pinus nigra, Pinus 
silvestris. Picea abies. Thuja occidentalis. Biota orientalis) 4 m-nél magasabb példányai biztosítják. 
Az A  otus aggregátumok településeken, temetőkben való frekventált előfordulását is e növényfa
jokhoz kötődés magyarázza. A bozót és hullámtér kategória is többnyire sűrű, de lombhullató nö
vényzeti struktúrát jelent (bozót: Cydonia oblonga, Pyrus communis, Malus pumila, Crataegus 
monogyna, Cerasus spp., Prunus spp., Robinia pseudo-acacia, Elaeagnus angustifoiia. Sambucus 
nigra, Syringa spp., Ouercus spp.; ártér: Salix spp. többnyire Echinocystis lobata-\al borítva).

Az erdei fülesbaglyok az őket elfedő és zavartalan helyeket preferálják, tekintet nélkül a 
növényzet faji összetételére és kiterjedésére (pl. egy magányos fenyőfa is elegendő helyet biztosít 
egy aggregátum számára). Egy-egy aggregátum esetében tehát az alkalmas pihenő-, ill. búvóhely 
az, ami összezsúfolja a populáció egyedeit

SMITH és GILBERT (1984) az O. asio pihenőhelyeit (11 típus) vizsgálták Dél-Connecti- 
cutban télen. Itt díszfákkal és cserjékkel borított parkokban, bozótosokban, Acer rubrum erdő
ben, azaz három élőhelytípusban tartózkodott a baglyok túlnyomó része (66,2 %), míg a másik 8 
növényzeti kategóriát elvétve használták.

Migráció, telelőhely-hűség

A Csongrád megyei gyűrűzések tanúsága szerint az itt telelő A  otus állomány a közeli te
rületekről „verődik^ össze. 55 jelölt telelő egyednél 11 elmozdulást észleltünk (20 %). Az el
mozdulások átlaga: dm = 5,9.+ 2,4 km, a legtávolabbi is csupán 8,4 km volt, s ezek az áttelepülők 
is többnyire a legközelebbi szomszédos aggregátumig vándoroltak, ill. ide települtek át. Ezt ma
gyarázhatja az, hogy az ilyen egyedek mozgáskörzete az illető két csapat pihenőhelye között van, 
esetleg ezekkel átfed, avagy vadászterületüket némileg és időnként változtatják. Bizonyos egyede- 
ket, ill. aggregátumokat antropogén zavarás (pl. fák kivágása, zaj) kényszerített áttelepülésre. A 
visszafogott madarak zöme (80 %) azonban évről-évre hű telelőhelyéhez, s minden télen a korábbi 
aggregátumhoz csatlakozik.

1983-ban egy négy fiókás meggyűrűzött fészekaljból származó három egyedet a következő 
telek folyamán a kikelés helyétől 1 km-re, a legközelebb fekvő aggregátumban fogtunk vissza. A 
minta ugyan kicsi, de alátámasztani látszik azt, hogy a fiataloknak bizonyos hányada születési he
lyének közelében marad. ULBRICHT (1984) viszont kimutatta, hogy a fiatalok 25 %-a átlagosan 
52 km távolságra migrál az első életéve során, és a hosszú távú vándorlások között 2315 km-es is 
akadt. SCHMIDT és VAUK (1981) is nagyarányú szétszóródást mutattak ki európai jelölések és 
visszafogások alapján. LYNCH és SMITH (1984) szerint az Otus asio fiataljainak többsége 32 km- 
re kóborol a kikelés helyétől az első ősszel és télen, míg az adultak egész évben helyben marad
nak.

Annak ellenére, hogy az A. otus kóborlási hajlamot kevésbé mutató faj, a populáció egé
sze számára bizonyosan előnyös néhány egyed hosszú távú migrációja (diszmigrációja), mely az 
állomány genetikai felfrissülését biztosítja. Mi ilyen hosszú távú vándorlást nem regisztrálhattunk, 
mivel általunk jelölt egyedeket egyelőre távolabbi területekről nem jelentettek vissza.

Bizonyosnak látszik viszont, hogy az itt telelő kifejlett egyedek a szomszédos területekről 
gyűlnek össze, és ősztől tavaszig együtt maradnak. SCHMIDT (1968) hipotézise — miszerint a 
nálunk telelő erdei fülesbaglyok száma északabbról érkező példányokkal megnövekszik, egyelőre 
nem igazolódott. Az északi kóborlókat, esetleges téli vendégeket látszik cáfolni három tényező:
1. saját gyűrűzéseink során északról származó visszafogásunk nem volt, és általunk jelölt egyede
ket sem jelentettek vissza; 2. az egész Európára kiterjedő 1984/85-ös kemény tél folyamán egy
általán nem emelkedett, sőt csökkent az A. otus állomány denzitása, ill. az egyes aggregátumok 
létszáma; 3. az adultak téli kóborlását, migrációját cáfolja a telelőhely-hűség ténye (az északról 
érkezők valószínűleg nem tartanák meg évről-évre oly pontosan telelőhelyüket, és 10 km-nél jó
val hosszabb áttelepüléseket is ki lehetne mutatni).
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Természetvédelmi vonatkozások, javaslatok

A hazánkban viszonylag gyakori A. otus esetében elsődleges természetvédelmi célunk lehet 
az állomány mortalitásának csökkentése és reprodukciójának elősegítése.

A mortalitás klimatikus és trofikus tényezőit lehetetlen kivédeni, hasonlóan az antropogén 
pusztítások bizonyos formáihoz (pl. villanyvezetékek okozta pusztulások, gépkocsiforgalom, 
szándékos pusztítás). Ez utóbbi mértékét fokozott és hatékony propagandával csökkenthetjük.

A telelőhelyek közelében — elegendő kb. 20 méteres körzeten belül (!) -  a felesleges zava
rások megszüntetésével, és a preferált, háborítatlan vegetációs struktúrák (örökzöldek, bozóto
sok) megőrzésével az itt összezsúfolódó egyedeket a következő költési szezonra átmene the tjük. 
Tapasztalataink szerint ugyanis kizárólag a célirányos háboritások és a növényzet kiirtása esetén 
hagyják el a fülesbaglyok megszokott pihenőhelyüket. Fentiek értelmében a régi, elhanyagolt te
metők és bozótosok meghagyásával, esetleg visszaállításával és újak telepítésével tehetünk legtöb
bet e faj védelmében. Különösen a kiterjedt, monokultúrálisan művelt mezőgazdasági parcellák 
között volna erre nagy szükség. Az ilyen izolátumok fenntartásával egyúttal egyéb madárfajok, 
valamint az apróvad számára is költő- és búvóhelyet biztosíthatunk.

Helyi csoportunk három éves munkája sok mindenre választ adott, de újabb kérdések tisz
tázása, hipotézisek igazolása végett tovább folytatjuk a vizsgálatokat.

Kívánatos volna más jellegű területeken (pl. Duna-Tisza közi homokvidék, Északi Közép
hegység, dunántúli dombság stb.) is alaposan felmérni az A. otus állomány nagyságát, dinamiká
ját, tér-mintázatát, élőhely preferenciáját, tröfikus szerepét stb. Valószínű ugyanis, hogy a dél
kelet Csongrád megyeitől merőben eltérő képet kapnánk.

összefoglalás

A MME 37. Ujszegedi Helyi Csoportja szervezett team-munkával 1983-86 telein — decem
bertől márciusig — Csongrád megye délkeleti részén az erdei fülesbaglyok (Asio otus) széleskörű 
felmérését és gyűrűzését végezte.

Az átlagos téli denzitás 78 egyed/100 km^, de ez évről-évre jelentősen fluktuál (55-119 kö
zött). Az átlagos biomassza 239 g.km'“, a becsült táplálékfogyasztás 62 g.nap''.km’ .̂

Az A. otus mortalitását valószínűleg a táplálékállatok (elsősorban Microtus arvalis) dina
mikája -  táplálékhiány — és a kedvezőtlen klimatikus faktorok együttesen szabják meg.

A reproduktivitás úgy tűnik kompenzálja a mortalitás okozta veszteségeket.
Télen az A. otus egyedek tér-mintázata aggregált (Na = 2-200), viszont az így kialakult cso

portok egymáshoz viszonyított térbeli megoszlása véletlenszerű (r^.m = 0,359), s ezt a diszper- 
gáltságot a kínálkozó és preferált pihenőhelyek — háborítatlan és sűrű növényzeti struktúrák -  
szabják meg.

Az aggregátumok többnyire követik az emberi települések fekvését, az itt előforduló örök
zöldek miatt, ötféle preferált telelőhely-típust lehet elkülöníteni: lakott helyek (37 % \ bozóto
sok (20 %), hullámterek (20 %), temetők (14 %), fenyvesek (9 % \

Az állomány 80 %-a évről-évre hű telelőhelyéhez. Jelentéktelen migráció — rövid távú 
(max. 9 km) áttelepülés — mutatható ki, melynek oka általában antropogén zavarás és feltehető
en a mozgáskörzet elaszticitása volt. Gyűrűzéseink tanúsága szerint az itt telelő állomány a 
szomszédos területekről „verődik össze”.

Természetvédelmi szempontból az A. otus állomány érdekében is kívánatos volna a prefe
rált növényzeti struktúrák (izolátumok) megőrzése, esetleg célirányos telepítése.

Köszönetnyilvánítás

Az ilyen széleskörű vizsgálat kivitelezéséhez, az adatgyűjtéshez ma már egyetlen célraveze
tő módszer a jól szervezett team-munka, melyet a MME 37. Ujszegedi Helyi Csoportja sikeresen
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valósított meg. Az aggregátumok nagy távolsága miatt a felmérések sok időt és energiát vettek 
igénybe.

Köszönöm ezért a csoport mintegy száz tagjának a lelkes munkát, és mindazok segítségét, 
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odaadó segítségükért.
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URBANIZÁLT FEKETE RIGÓK (TURDUS MERULA) TELE LESI VIZSGÁLATA 

Overwintering study on urban Blackbirds (Turdus merula)

CSÖRGŐ TIBOR -  KISS PÉTER

Abstract

Sex ratio of Blackbirds was compared in three areas of Budapest in two consecutive 
winters from 1984 to 1986. Changes in population size, sex ratio and age structure were also 
studied in one of the areas called Vérmező.

(1) Behavioural differences were established among overwintering urbanized Blackbirds. 
Old males stick to their territory, while females and young birds migrate to favourable habitats 
in correlation with the weather.

(2) In the best habitat the ratio of females to males is growing up to 50 % during the 
winter.

(3) The ratio of old birds to young ones increased by the end of winter, especially among 
males, probably as a consequence of intraspecific competition.

Bevezetés

A fekete rigó (Turdus merula) az utóbbi évszázadban elteijedését több vonatkozásban is 
kiterjesztette. Részben új, északi területeket hódított meg, részben új élőhelyeket foglalt el 
(SPENCER 1975).
A gyors észak felé törésénél is szembetűnőbb a faj urbanizációja. MACPHERSON (1929) és LE
GENDRE (1930) már közel hatvan éve vizsgálták a madarak városiasodását (in KEVE 1967). 
Londonban és Párizsban ROWAN (1938) és WOLFSON (1941) kimutatták, hogy a városi kör
nyezet hatására megváltozik az ivarszervek fejlődésének ritmusa, ezzel együtt a költési és ved- 
lési idő, a vonulási hajlam is (in Keve 1967). Ezért Wolfson még fiziológiai alfajok létrejöttét is 
feltételezte. A városoknak, mint fészkelőhelyeknek a meghódítása kétségtelenül együtt járt a vo
nulási hajlam csökkenésével, viszont különbséget lehet találni az ivar- és korcsoportok között, 
mind a vonulás, mind a telelés vonatkozásában (SPENER 1975, SWANN 1975, SCHWABL 
1983).

Vizsgálati célkitűzésünk az volt, hogy összevessük három, részben eltérő klímájú és típu
sú területen a fekete rigók ivar- és korcsoport megoszlását és ezek változását a tél folyamán.

Módszer

Vizsgálatainkat 1984-85, 1985-86 telén végeztük Budapesten, a Szabadság-hegyen, a 
Vérmezőn és a Városmajorban.

1. Szabadság-hegy (Melinda u. — Karthauzi u.)
A város egyik leghidegebb része, ebből következően a hótakaró is sokáig megmarad. Ritkásan 
beépített terület, helyenként eredeti erdőmaradványokkal.

2. Vérmező
A II. világháború után kialakított kb. 12 ha-os park, nagy szabad gyepterülettel, sok örökzöld 
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cserjével, fával. A madarakat a tél folyamán több helyen és rendszeresen etetik a rigók számára is 
hasznosítható konyhai maradékkal. A talaj-felszínhez közel több helyen is nagy átmérőjű szenny
vízvezeték fut, mely nagy területen melegíti a talajt.

3. Városmajor
A Vérmezőhöz közeli, annál kisebb, kb. 6 ha-os park. Sokkal kevesebb a nyílt gyep és az örök
zöld növény. A madáretetés alkalomszerű.

A vizsgált három terület közül a rigók telelése szempontjából legkedvezőbb a Vérmező, a 
legkedvezőtlenebb a szabadság-hegyi rész. A mintaterületeket hetente 2-3 alkalommal reggel, azo
nos időben és azonos útvonalon haladva jártuk végig, és feljegyeztük a megfigyelt madarak szá
mát, ivarát és korát. A korcsoportokat az eltérő vedlés alapján különítettük el (SVENSSON 
1984).

A három terület összehasonlításához az ivararányok százalékos arányaiból fél havonként át
lagot számoltunk. Részletesebb vizsgálatot csak a Vérmezőn végezhettünk, mivel a másik két te
rületen egy-egy megfigyeléskor nagyon kevés rigó tartózkodott, emiatt egy-két egyed is jelentő
sen befolyásolhatta volna az arányokat. A Vérmezőn a madarak abszolút számán és ivari meg
oszlásán kívül a korcsoportok arányát is vizsgáltuk külön a hímek és külön a tojók esetében, vala
mint a két ivart összevonva is. Mind a madarak abszolút száma, mind a százalékos arányok eseté
ben hármas csúszóátlagot számoltunk. , ,_ x-1 +x +x+l

x= 5

ahol x az egy-egy megfigyelés során észlelt szám vagy arány,
x-1 az ezt megelőző, x+1 az ezt követő megfigyeléskor észlelt egyedszám vagy arány.
Az időjárási adatokat a vizsgálati helyszínek közelében levő észlelő állomások adatai alap

ján a Meteorológiai Intézet adattárából írtuk ki.

Eredmények

A három vizsgált területen a fekete rigók ivararánya jellegzetes különbséget mutatott (1. 
táblázat). Mindkét télen a legmagasabban levő, leghidegebb szabadság-hegyi területen volt leg
magasabb a hímek aránya, míg a telelés szempontjából legkedvezőbb Vérmezőn a legalacso
nyabb. A városmajorban az ivararány a tél elején a Vérmezőihez, a tél végén a szabadság-hegyihez 
hasonlított.

1. táblázat. A hím fekete rigók (Turdus merula) arányának változása a tél folyamán a három te
rületen. 1 -  1984-85., 2 -  1985-86.

Table 1. Changes in ratios o f  male Blackbirds (Turdus merula) during winter in the three study 
areas. 1 -  1984-85; 2 -  1985-86.

Szabadság-hegy Vérmező Városmajor
1 2 1 2 2

november I. . . 52,4 61,3
II. - 74,6 - 50,7 55,8

december I. . 92,6 _ 48,2 49,2
II. 84,0 100,0 39,5 55,1 58,8

január I. 69,7 82,1 29,3 36,0 75,0
II. 80,4 64,0 47,4 49,8 58,3

február I. 86,0 80,2 35,3 39,9 100,0
II. 66,7 86,0 36,8 41,2 73,3

március 1. 72,7 75,0 50,0 51,8 60,0
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A Vérmezőn a fekete rigók száma a tél folyamán csökkent. A kezdetben nagyobb létszámú 
fiataloké február elején érte el minimumát, azt követően emelkedett, de március közepéig alatta 
maradt az október véginek. Az öreg madarak száma a tél folyamán a hidegebb periódusokban 
csökkent, de a melegebb időszakokban gyorsan nőtt. Márciusra mindkét nem egyedszáma na
gyobbvolt az október végi létszámnál (1. a, b. ábra).

1. a/, b/ ábra. A fekete rigók egyedszám változása a tél folyamán 
a/ hím ( — öreg
b/ to jó -------------  fiatal madarak)

0.1 Ncv Dec Jan Fsb Marc
i

Fig. 1. Population size o f  B kckbirds plotted against time during winter period, a/ males, 
b/ females,
—. —. — old, -------- young birds

Az ivararány a tél elején 50 % közelében mozgott, míg a tél második felében, egy-egy 
hidegebb időszak alatt a tojók részesedése kétszer is 60 % fölé emelkedett, de március elejére is
mét 50 %-ta csökkent (2. ábra).

2. ábra. A fekete rigók ivararányának változása a tél folyamán

Fig. 2. Blackbird sex ratios plotted against time in winter period

Az öreg madarak aránya a tél elején 30-40 % között mozgott. Január közepétől hirtelen 
50-60 %-ra emelkedett Í3. ábra).
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3. ábra. A fekete rigók korcsoport arányainak változása a tél folyamán

Nov Dec Jan Feb Marc
Fig. 3. Changes o f age stucture o f  overwintering Blackbird populations

A hímek csoportján belül az öreg madarak aránya a kezdeti 50 %-ról januárig 30 %-ra csök
kent, majd nagyon gyorsan emelkedni kezdett és február elejére rövid ideig 80-90 % volt. Március 
elejére 60-65 % között stabilizálódott (4. a/ábra). A tojók csoportján belül az öregek részesedése 
a kezdeti 30 %-ról a tavasz elejéig kisebb ingadozásokkal elérte az 50 %-ot (4. b/ ábra).

4. a/, b/ ábra. A fekete rigók ivaronkénti korcsoport arányának változása a tél folyamán 
a/ hímek, b/ tojók

Fig. 4. Age structure o f different sexes o f  overwinteringBlackbirds
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ősz végétől tavasz elejéig a fekete rigók ivararánya a Vérmezőn lényegesen nem változott, 
viszont mindkét nemű öreg madarak részesedése emelkedett, a hímeké mintegy két, a tojóké kb. 
másfélszeresére nőtt.

Diszkusszió

Az urbanizációt megelőzte valamikor a vonuló fekete rigó részleges vonulóvá válása. A té
len itt maradó állomány a kedvezőbb életfeltételeket biztosító városokba húzódott, majd mint 
fészkelő is megtelepedett. E jelenség Miskolcon a 70-es években zajlott le (BARTA szóbeli közlé
se). A városban a fekete rigók egyedsürűsége sokkal nagyobb, mint eredeti élőhelyükön, többszőr 
fészkelnek és nagyobb a költési sikeresség is. Ez ellensúlyozza a nagyobb mortalitást (BATTEN 
1973).

A városi fekete rigók — legalábbis Budapesten — még nem teljesen rezidensek, egy részük 
elvonul. Feltehető azonban, hogy ezek aránya sokkal kisebb, mint a városon kívüli fészkelők kö
rében. Az itt maradó madarak téli kóborlási viselkedése hasonlít a partialis vonuláshoz. Mindkét 
jelenségnél az öreg madarak, elsősorban a hímek a területhűbbek. Ezek a kedvezőtlenebb élőhe
lyet kevésbé hagyják el, mint a fiatalabbak vagy a tojók. Az urbanizált populációnál azonban ez 
utóbbiak nem vonulnak el, hanem csak kóborolnak a táplálékkínálathoz alkalmazkodva. Ez 
magyarázza a három különböző élőhelyen a tél során kialakult eltérő arányokat. A legkedve
zőtlenebb helyen, a Szabadság-hegyen a tél folyamán sokkal több volt a hím, illetve a leghidegebb 
időszakban a legjobb helyen, a Vérmezőn emelkedett a tojók aránya.

Az egyedszám változás sokkal erősebb volt a fiatal ivarcsoportnál, mint az öregeknél. Ezek 
a madarak feltehetően a városban kóboroltak, és a városi hulladékból tartották fent magukat, 
de mihelyt az idő kedvezőbbre fordult, a túlélők azonnal a fészkelésre is módot adó területre 
csoportosultak. Az öreg madarak dominálnak a fiatalok fölött (SCHWABL 1983). Ezzel ma
gyarázható, hogy a tél végén, amikor az ivararány ismét az 50 %-hoz közelít, az őszihez képest 
nagyobb az ivarcsoportokon belül az öregek aránya, mint a fiataloké. Különösen áll ez az agresz- 
szív hímek esetében. A fészkelőhelyért folyó vetélkedésben az agresszív tapasztaltabb és nem 
utolsósorban jobb kondícióban lévő (SCHWABL 1983) öreg hímek kerekednek felül.
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A Magyar Madártani Egyesület IL Tudományos Ülése, Szeged, 1986.
The 2nd Scientific Meeting of Hungarian Ornithological Society, 1986. Szeged

A NÁDI SÁRMÁNY (EMBERIZA SCHOENICLUS) TELELÖTERÜLET HŰSÉGE

Site fidelity of Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) in winter

TÓTH IMRE -  CSÖRGŐ TIBOR

Abstract

828 Reed Buntings were marked and 104 were recaptured in three subsequent winters 
between 1983 and 1986 both to study their site fidelity, and to analise the dependence of site 
fidelity on sex and weather.

1. Most birds, both males and females were caught in the first mildest winter.
2. More males than females were caught in all years, but the difference was the smallest in 

the coldest second winter.
3. Females stayed for longer time in the studied area than males. More recaptures were 

among females than males with the exception of the second winter.
4. There were more females caught than males in the winter following the mild one, and 

more males were netted in the winter following the coldest one.
5. Birds having smaller body mass than average stayed longer in the area with higher re

capture rates.

Bevezetés

A Kárpát-medence sok északon fészkelő madárfaj őszi-tavaszi vonulásának irányába esik. 
Ezek közül főleg a magevő fajoknak — pintyeknek, sármányoknak — telelőhelyül is szolgál.

A mérsékelt égöv madárfajainak egy része részleges vonuló, a fészkelő populációnak csak 
egy része hagyja el a fészkelőhelyet. A vonuló és helyben maradó állomány ivari és korcsoport 
megoszlása különböző. Ennek mértéke részben fajonként változik, részben az aktuális időjárástól 
és táplálékkinálattól függ. A partiális vonulás — telelés kérdéskör kutatása főleg az utóbbi évek
ben egyre nagyobb hangsúlyt kap (RALPH -  MEWALD 1975, BENVENUTI -  IOALE 1980, 
10ALE -  BENVENUTI 1982, NOLAN -  KETTERSON 1983, YUNICK 1983).

Munkánk célja az volt, hogy a három eltérő időjárású tél vizsgálati eredményei alapján ké
pet kapjunk a vizsgálati helyünkön telelő nádi sármányok ivarmegoszlásának alakulásáról, a téli 
testtömeg változásairól és ezeknek a telelőterület-hűséggel való összefüggéséről.

Módszer

Vizsgálatainkat 1983-84, 1984-85 és 1985-86 telén végeztük a Magyar Madártani Egyesü
let 25. sz. Helyi Csoportjának az Öcsa — Dabasi Tájvédelmi Körzet területén lévő Madárvártáján. 
A madarakat függönyhálókkal fogtuk be és a kor- és ivarmeghatározás után (SVENSSON 1984) 
0,1 g-os pontossággal testsúlyúkat is mértük. Az egyedi jelöléshez számozott gyűrűket használ
tunk.

A fogási napok értékeit kéthetenként összevonva összehasonlítottuk a három eltérő idő
járású télen befogott és visszafogott madarak számát.

Adatainkat a kéthetes összevonások után százalékos arányban átszámolva vizsgáltuk a 
hímek és tojók arányának alakulását egy-egy tél folyamán, és összevetettük a különböző telek 
arányait.
Az egy-egy 2 hetes perióduson belül többször kézrekerült madarakat a számolásnál csak egyszer 
vettük figyelembe, de a perióduson kívülieket ismét beszámoltuk.

Ivaronként elkülönítve -  a jelölés és az utolsó visszafogás között eltelt időt alapul véve -  
kiszámoltuk az egy-egy hónapban gyűrűzött madarak területen való tartózkodásának átlagos 
idejét és fordítva, megnéztük, hogy az egy-egy hónapban visszafogott madarak melyik hónap
ban lettek gyűrűzve.
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Vizsgáltuk a területre való visszatérés ivaronkénti megoszlását az egymást követő teleken. 
A hímek és tojók havi átlagos testtömegét kiszámolva értékeltük ennek időbeli változását 

és évenkénti különbségét. Külön csoportba sorolva a gyűrűzés hónapjának átlagos testtömegtől 
kisebb, ill. nagyobb egyedeket, összehasonlítottuk a két csoport területhűségét, az első és utolsó 
kézrekerülés között eltelt napok száma alapján.

Eredmények

Mind hímekből, mind tojókból az első enyhe télen fogtuk a legtöbbet. A második télhez 
képest 2,59, ill. 1,57, a harmadikhoz képest 2,80, ill. 2,21-szer többet. A befogott madarak szá
ma alapján mindhárom télen két szakaszt lehetett elkülöníteni. Az első októbertől decemberig, 
a második januártól márciusig tartott. Mindhárom évben az első időszakban sokkal több nádi sár
mányt fogtunk. Az első télen a madarak folyamatosan hagyták el a területet, a második tél má
sodik szakaszában a visszafogások hiánya újonnan érkező, mozgékony állományra utalt, a harma
dik tél második időszaka alatt alig volt nádi sármány a területen.

Az ivarok megoszlása a három télen némileg különbözött. Az első, enyhe télen 2,27-szer, 
a második, hideg télen csak 1,37-szer, míg az átmenetinek számító harmadik télen 1,78-szor any- 
nyi hímet fogtunk, mint tojót, vagyis a telente befogott hímek százalékos aránya sorrendben: 
69,4 -  58,0 -  66,2 % (1. táblázat).

1. táblázat. A nádisármányok ivar szerinti megoszlása a vizsgált időszakok alatt, 
x Az adott időszakban csak egy madarat fogtunk be

Table 1. Sex ratios o f  R ed  Bunting in the studied periods 
x  - only one individual was caught

1983-84. 1984-85. 1985-86.

1
cf
43

9
57

Cf 9
100x

X8

9

Október
2 62 38 61 39 60 40

1 66 34 54 46 78 24
November

2 67 33 58 42 59 41

1 66 34 60 40 64 36
December

2 68 32 61 39 60 40

1 59 41 100x _ 69 31
Január

2 50 50 73 27 - 100x

1 25 75 50 50 _ 100x
Február

2 88 12 69 31 50 50
1 55 45 50 50 . .

Március
2 56 25 75 - - 100x

Az első és harmadik télen a gyűrűzöttek számához viszonyítva több tojót fogtunk vissza, 
mint hímet (hím 13,2 % — tojó 16,1 %, ill. hím 6,3 % — tojó 12,9 %), míg a második télen az 
arány fordított volt (hím 14,2 % — tojó 10,3 %).

A területen való átlagos tartózkodási idő alapján a két ivar lényegesen különbözött. Mind
három évben minden hónapban a tojók tovább maradtak a területen, mint a hímek (2. táblázat). 
A hímeknél több volt a rövid távú, a gyűrűzés hónapjából származó visszafogás, mint a tojóknál 
(3. táblázat).

Az első télen gyűrűzött 311 hímből 1 5-öt, 4,8 ^ o t ,  a 137 tojóból 10-et, 7,3 %-ot fogtunk 
vissza a következő télen. A második télen jelölt 1 20 hímből 8 (6,7 %), a 87 tojóból csak 2 (2,3 %) 
került meg a harmadik télen. Ezen a télen 6 hím (1,9 %) és 4 tojó (2,9 %) jö tt vissza az első télről.

A nádi sármány tojók testtömegüket tekintve mintegy 10 %-kal kisebbek a hímeknél. Mind
két ivarnál a tél második felében voltak a maximum értékek. Ezek az értékek a leghidegebb máso-
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2. táblázat. A gyűrűzés és az utolsó ellenőrzés között eltelt napok számának alakulása a jelölés 
hónapja alapján (x+.SD, n)

Table 2. No o f  days between ringing and the last control as a function o f  the month o f marking

1983 -84. 1984-85. 1985-86.

cf 9 d 9 d $
Október 23,3±29,2 84,4±58,7 32,0+24,5 139 . 80,0+14,1

22 5 8 1 2

November 27,4*40,9 45,3*45,5 17,5+10,5 30,0*19,1 21,2*13,9 34,2±38,8
16 15 6 3 5 5

December 53,0*65,1 73,0*45,3 27,5+ 2,1 56,3+51,1 6 28
2 2 2 4 2 1

Január 481 - - - - -

Február - - 81 - - -

Március _ _ 1 _ _
1

3. táblázat. A visszafogott madarak megoszlása a gyűrűzés ideje alapján 
1. 1983-84., 2. 1984-85., 3. 1985-86.

Table 3. Distribution o f recaptured birds as a function o f  ringing period. 
1. 1983-84.. 2. 1984-85., 3. 1985-86.

A visszafogás ideje

Október November
d 9 Cf 9

1. 9 - 11 3
Október 2. 1 - 4 1

3. - - - 1

1. 15 7
November 2. 2 1

3. 1 3

1.Ő? December 2.
3.

1 1.o>s Január 2.
ÖO 3.
< 1.

Február 2.
3.

Március
1.
2.
3.

December Január Február Március
d 9 Cf 9 Cf 9 d 9
í i 2 í 1 í - í
4 í - - - - - í
- í - 2 - - - -

3 5 1 2 - 1 2 3
2 - - - - - - -

3 2 1 - - - - -

1 1 _ 2 - 1 1 1-> 3 - - - - - 2
2 1

1 - - - - -
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4. táblázat. A gyűrűzés hónapjára jellemző átlagos testtömegnél kisebb (-), illetve nagyobb (+) 
madarak visszafogásának megoszlása a három tél összevont adatai alapján

Table 4. Number o f  recaptures o f  the birds having smaller (-) and bigger (*) body mass than the 
average

Október

November

December

Január

Február

Március

Október November December Január Február Március

Cf 9 Cf 9 Cf 9 Cf 9 c f <? cf 9
- 6 - 9 4 4 2 - 3 l - í

+ 3 - 5 2 2 1 2 1 - - í

- 10 4 4 4 - 1 - - 2

+ 3 10 3 1 1 - - 1 1

- 5 2 - 3 - 1 4

+ 1

- - - -

1 1 

1

+

- -

1

1

1

dik télen voltak a legnagyobbak, mind a hímeknél, mind a tojóknál. A legalacsonyabb értékeket 
a legenyhébb első tél második felében tapasztaltuk. A gyűrűzött madarak közül a gyűrűzések ide
jére jellemző átlagértékeknél kisebbek nagyobb valószínűséggel kerültek ismételten kézre (4. táb
lázat).

Diszkusszió

A három év fogási eredményeinek alakulását több tényező egyszerre befolyásolhatta. Az 
első tél igen enyhe volt, és a területre érkező madarak bőséges táplálékot is találtak. Létszámcsök
kenésüket a második időszakban a táplálék megfogyatkozása okozhatta. A második tél rendkívül 
hideg időjárású volt. Az északról érkezők ezért feltehetően kisebb arányban maradtak itt, többsé
gük tovább vonult. A harmadik télen, amely enyhe időjárással indult, szintén kevesebb nádisár
m ányt fogtunk. Ennek helyi oka lehetett az esetleges kevesebb táplálék, de okozhatta ezt a fész- 
kelés során bekövetkező negatív hatás miatti alacsony költési sikeresség vagy az előző évi telelő
terület-bevésődésének hiánya (RALPH -  ME WALD 1975, 1976).

A hímek magasabb részesedése megfelel az általános tapasztalatnak, miszerint a hímek ke
vésbé távolodnak el a fészkelőterületeikről, mint a délebbre húzódó tojók. A hímeknek ugyanis 
nagyobb előnyük származik abból, ha korábban visszatérhetnek és így revírt foglalhatnak, mint a 
tojóknak (SCHWABL 1983, NOLAN -  KETTERSON 1983). Az északabbi és így hidegebb, zor
dabb körülmények elviselését segíti, hogy a hímeknek nagyobb a testtömegük, így kisebb a hideg
ben oly fontos fajlagos felületük (NOLAN — KETTERSON 1983). A hidegebb teleken a madarak 
testtömege általában nő. Ezt részben a hideg elleni zsírfelhalmozás, részben a több felvett táplá
lék, részben a nagyobb mérvű folyadék visszatartás okozza (NEWTON — EVANS 1966). A kisebb 
testtömegű madarak nagyobb mérvű területhűségét az okozhatja, hogy a jobb kondícióban lévők 
nagyobb hajlamot mutatnak új területek megismerésére, új táplálékforrás felkutatására.
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Az egész Európában szélsőséges hideg 1984-85-ös tél feltehetően nagyobb hatással volt a 
tojókra. Délebbre tolódott az a határ, ami fölött már nem telelhettek — ennek következménye 
lehet a kiegyenlítettebb ivararány -  másrészt az így délebbre vonult állomány mozgékonyabb, az 
itteni még mindig nem túl kedvező időjárási tényezők miatt.

A hímek a fészkelést követően mozgékonyabbak, gyorsabban hagyják el a fészkelőhelye
ket, mint a tojók (HAUKIOJA 1971). A visszafogások szerint a hímek mozgékonyabbak a tele
lőterületeken is. A második hideg télen is a tojók maradtak tovább a területen, de ekkor kisebb 
arányban fogtuk vissza azokat, mint a hímeket.

Köszönetnyilvánítás

Hálásak vagyunk mindazoknak az egyesületi tagtársaknak és a Tájvédelmi Körzet kezelői
nek, akik az adatgyűjtés során a terepmunkában segítettek.
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A Magyar Madártani Egyesület II. Tudományos Ülése, Szeged, 1986.
The 2nd Scientific Meeting of Hungarian Ornithological Society, 1986. Szeged

PINTYFÉLÉK (FRINGILLIDAE) TELELÖTERÜLET-HŰSÉGE MESTERSÉGES 
TÁPLÁLÉKBÖSEG ESETÉN

Site fidelity of finches (Fringjllidae) at feeders in winter

MOLNÁR ZOLTÁN -  CSÖRGŐ TIBOR

Abstract

In the town of Tamási 3023 Greenfinches (Carduelis chloris), 818 Bramblings (Fringilla 
montifringilla), 345 Hawfinches (Coccothraustes coccothraustes), 87 Bullfinches (Pyrrhula pyrr
hula ) and 138 Siskins (Carduelis spinus) were caught from 1982 to 1986 at an artificial feeder 
filled up with sunflower seeds. Only Greenfinch and Brambling were observed in each year. The 
species composition of bird assemblages differed among winters having similar weather conditi
ons. In the coldest winter the most numerous birds were the Greenfinch and the Brambling while 
the fewest ones were the Hawfinch and the Siskin. The latter two species were numerous in mild 
winters. •

The sex ratio of Greenfinch was about 1 in mild winters while in cold winters more males 
were observed than females. I cuold winters a few Brambling females were als observed. More 
Hawfinch males than females were observed more Bullfinch and Siskin females than males were 
found.

Bevezetés

A madarak életének a tél az egyik legkritikusabb időszaka. Ilyenkor legnagyobb az elhul
lás a kedvezőtlen időjárás és a szűkös táplálékkínálat miatt. Mivel megfelelő mennyiségű élelem 
esetén a madarak a rosszabb időjárást is könnyebben átvészelik, etetők kihelyezésével, a termé
szetes táplálékkínálat növelésével segíthetjük túlélésüket.

Munkacsoportunk egyik fő kutatási témáján, a telelés problémakörén belül, a téli madár
etetés az egyik hangsúlyozott téma, mivel ennek a madarakra gyakorolt hatásáról igen keveset tu
dunk, a kis számú ilyen jellegű kutatás miatt (YUN1CK 1983, SCHMIDT — WOLF 1985, 
SCHMIDT -  JÄCKEL -  CROON 1985).

Módszer

Vizsgálatainkat 1982-86 között, négy eltérő időjárású télen végeztük Tamási belterületén, 
napraforgómaggal naponta feltöltött etető közelében. A madarakat havonta 2-4 alkalommal, füg
gönyhálókkal fogtuk be: a négy év alatt legnagyobb számban zöldikét (Carduelis chloris) és fe
nyőpintyet (Fringilla montifringilla), kisebb számban és nem minden évben meggyvágót (Coccot
hraustes coccothraustes), süvöltőt (Pyrrhula pyrrhula) és csízt (Carduelis spinus).

A négy tél időjárása lényegesen különbözött. Míg az 1982-83 és 1983-84-es tél enyhe, ad
dig az 1984-85-ös rendkívül hideg és csapadékos volt. Az 1985-86-os tél enyhének indult, de 
második felében az is igen hideg volt, és a hótakaró is sokáig tartott.

Munkánk során összehasonlítottuk az öt faj részesedését az egymást követő teleken.
A fogási eredményeket két hetenként összevonva vizsgáltuk, az öt faj ivararányának válto

zását a telek folyamán is az egymást követő teleken, összevonva kezeltük az újonnan fogott és a 
már gyűrűs egyedeket, lévén ennek itt nem volt jelentősége, de a kéthetes perióduson belül több
ször is befogott egyedeket csak egyszer vettük figyelembe.

Egy-egy tél során, a gyürűzés és az utolsó visszafogás közti időt alapul véve, a gyűrűzés hó
napja alapján csoportosítva kiszámoltuk a madaraknak a területen való átlagos tartózkodási ide- 
ját, külön a hím és külön a tojó egyedekre.
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összevetettük fajon belül az ivarok és a különböző fajok egyedeinek visszatérését a gyűrű- 
zést követő években.

Eredmények

A négy eltérő időjárású télen a befogott madárfajok részaránya lényegesen különbözött (1. 
táblázat). A legszámosabb minden évben a zöldike volt. E fajon kívül csak a fenyőpinty fordult 
elő mind a négy periódusban, míg a süvöltő csak az 1983-84-es télen. A másik két faj, a meggyvá
gó és a csíz, változó számban három télen jö tt az etetőhöz. Az utóbbi két fajból a leghidegebb 
1984-85-ös télen fogtunk a legkevesebbet, míg zöldikéből és fenyőpintyből a legtöbbet.

1. táblázat. Az öt madárfaj egyedszáma és részesedése a négy télen befogott madarak közül 

Table 1. Absolute and relative (p.c.) frequency o f  /irisches caughtin tefouryears o f  investigations

Tél 1982 
Winter

-  83 1983 -  84

Faj pd. 
Species

o/o pd. o/o

Zöldike 548
(Carduelis
chloris)

97,86 415 56,31

Fenyőpinty 12
(Fringilla
montifringilla)

2,14 119 16,15

Meggyvágó
(Coecothraustes
coccethraustes)

“ 72 9,77

Süvöltő
(Pyrrhula
pyrrhula)

46 6,24

Csíz
(Carduelis
spinus)

“ 85 11,53

összesen 560 100,00 737 100,00

1984 -  85 1985 -  86 összesen

pd. o/o pd. ojo pd. o/o

1187 71,90 882 54,88 3032 66,56

450 27,26 244 15,18 825 18,11

- - 72 1,58

12 0,73 304 18,92 362 7,95

2 0,12 177 11,01 264 5,80

1651 100,00 1607 100,00 4555 100,00

Az enyhe, hótakaró nélküli teleken a legtöbb zöldikét februárban fogtuk az etetőnél, míg a 
nagyon hideg, havas harmadik, valamint a kevésbé hideg, de szintén havas negyedik télen már ja
nuártól sok madár táplálkozott itt. A süvöltő kivételével hasonló a helyzet a többi fajnál is. A süvöltők 
nem teleltek az etető közelében, január első felében elhagyták a területet. A március második felében 
érkezett kisebb csapat tavaszi vonuló lehetett.

A zöldikék ivararánya a hasonló időjárású enyhébb teleken nagyon hasonló volt (2. táblá
zat). A félhónapok átlagának kőzépértékei 54,6_+ 5,3, 54,9_t 6,2 és 53,2^4,4 %. A hideg harma
dik télen a hímek részesedése nőtt, a félhavi átlagok középértéke 66,5 +, 15,38. Ez a különbség 
0,05 szinten szignifikáns (t próba).

A fenyőpintyek ivararánya ellentétesen változott, mint a zöldikéké. E fajnál a hímek ará
nya a legkedvezőtlenebb télen volt a legkisebb, 43,6 _+ 9,3 %, míg az értékelhető fogásnagyságú 
második és negyedik télen 51,7+.15,9, ill. 58,8_+ 5,33 %.

Meggyvágóból csak az utolsó télen fogtunk értékelhető mennyiségű madarat. Ekkor a hí
mek félhavi átlagának középértéke 62,6.+ 4,0 % volt.

Süvöltőt az 1980-84-es télen is csak a tél elején, ill. végén fogtunk kis számban. Az érté
kelhető félhavi periódusokban a hímek aránya jóval a tojóké alatt maradt (2. táblázat).
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2. táblázat. A vizsgált fajok hímjeinek százalékos részesedése (%) az összes befogott madárhoz 
(pd) képest.

Table 2. P. c. frequency o f  males

Tél 1982 -  83
Winter

Faj pd. %
Species

Zöldike dec. 5 40,0
(Carduelis . .

chloris) jan. 1
98

0,0
60,2

febr. 221
233

52.5
51.5

márc. 69
12

49.3
58.3

Fenyőpinty dec. _ _
(Fringüla - -

montifringilla) jan. -

febr. 8
4

25.0
50.0

márc.

12
-

Süvöltő nov. _ _
(Pyrrhula dec. - -

pyrrhula) - -

jan. - -

febr. - -

márc. - -

Meggyvágó dec. . _
(Coccothraustes - -

coccothraustes) jan. - -

febr. - -

márc. - -

Csíz dec.
(Carduelis - -

spinus) jan. - -

febr. - -

márc. _ _

983 -  84 1984 -  85 1985 -  86

pd. % pd. % pd. %

9 66,7 31 67,7 24 83,3
2 50,0 15 66,7 81 50,6

17 47,1 370 56,2 259 53,7
64 59,4 155 54,8 217 51,6

232 47,8 180 61,6 161 55,9
129 50,4 405 58,8 258 53,1

- - 223 60,1 120 50,0
13 61,5 4 100,0 - -
_ . 2 50,0 _ .

5 60,0 6 66,7 - -

23 69,6 89 43,8 48 54,2
27 48,6 55 32,7 35 57,1
40 57,5 45 48,9 38 73,7
16 50,0 217 48,4 82 62,2

2 50,0 54 50,0 53 54,7
2 0,0

4 5
“ “

5

20 33,3 . _ _ _

50 33,3 - - - .
3 0,0 - - - .

18 53,3 - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - _ _
14 35,7 - - -

3 100,0 - _ 5 66,7
- - - - 4 25,0

1 100,0 - - 6 83,3
2 100,0 - - 13 53,8

23 78,3 12 50,0 13 69,2
18 77,8 - - 182 65,4
- - - - 94 63,8

1 100,0
2

■ ■

5

29 51,7 _ _ _
23 65,2 - 3 66,7
- - - 35 11,4
19 42,1 - 42 16,7
13 53,8 - 87 27,6

2 50,0 - 95 32,6
- - 2 0,0 97 29,9
“

4
■ • 48 31,3

6

Csízek két télen tartózkodtak az etetőnél. Az 1983-84-es télen keveset fogtunk és ekkor az 
ivararány 50 % körül mozgott, míg az utolsó télen a hímek az összbefogott madaraknak csupán 
negyedrészét, átlagosan 24,8 + 9,0 %-it adták.
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3. táblázat. Az öt pintyfaj visszafogott példányainak e területen való átlagos tartózkodási ideje (X + SD, n) 
Table 3. Mean staying time span o f  recaptured finches at the study site

1982 - 83 1983 -  84 1984 -  85 1985 -  86

Zöldike (Carduelis chloris)*-^ 9 o ’ <? 9 <5 9
december 88 - . 28 44,9+40,2 20 37,1+15,0 36,3+18,4

1 - - 1 8 1 15 10
január 18,3+12,6 16,5± 9,8 17,9+ 7,0 28,2+17,8 26,0+18,0 24,7+17,7 28,5+12,9 28,2+15,6

33 14 9 10 SO 78 54 43
február 8,1+ 5,1 8,7± 7,1 7,3+ 4,1 7,5+ 5,8 9,1+ 6,3 6,5+ 4,4 10,5+ 5,5 12,0+ 5,8

40 33 17 26 63 27 24 31
március - - - - - 3,3+ 0,6 - -

Fenyőpinty (Fringilla montifringilla;
" ‘ “ 3 “ “

december - - 16| - - -

január . _ 5,0+ 0,0 57,5+24,7 21,33+19,2 15,6+15,4 3,40+4,24 21,0
- - 3 "2 6 10 4 1

február - - - 25,5+16,3
2

9,7 + 4,6 
3

8,7+ 7,4 
8

8,8 +3,5 
4

10,$+ 5,0

március
Meggyvágó (Ooccothraustes coccothraustes)

- * - - -

december - - - - - - 11,0+0 60,0+ 0
- - - - - - 2 1

január - - - - - - 34,7+ 0,6 28,0+18,5
- - - - - . 3 3

február - - 2,5+ 0,7 9,3 + 4,5 - - 10,1+5,3 11,6+ 5,7
- - 2 1 - . 32 28

március
Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula)

- - - * - -
november - - 27,0+19,8 41,25+ 7,1 - .

- - 2 4 . _ .
december - - 21,5+10,6 23,9 +27,0 . -

- - 2 10 - - .
január - - - 35,5+46,01 - - -
február . _ _

1 _ . _ I
Csíz (Carduelis spinus) 

december

január

február

36,3+10,0
3

29,8+11,0 
18

9,5+ 5,9 
14

41,9+21,4
7

31,2+12,9
31

13,7+ 6,8 
23

U->
Í N

március



Az első két télen a zöldikék csak januártól tértek vissza nagyobb számban az etetőhöz. A 
területeken való átlagos tartózkodási idők januári — februári értékei kevéssé különböztek az 
évek során. Még a más szempontból eltérő 1984-85-ös tél adatai sem tértek el. Kisebb különbsé
gek a téli időjárás esetleges elhúzódásából következően csak márciusban figyelhetők meg.

A gyűrűzés és az utolsó visszafogás között eltelt idő alapján a többi faj ivarjai között sincs 
lényeges különbség (3. táblázat).

Több eltérés tapasztalható a visszafogási százalékok és visszafogási alkalmak összevetésé
ben, mind a fajok, mind az ivarok között. Legnagyobb százalékban csízeket, legkisebb arányban 
fenyőpintyeket fogtunk vissza. A hím és tojó zöldikéknek egyaránt egyötöde került ismét kézbe 
és a visszafogási alkalmak száma is hasonló volt (4. táblázat). A fenyőpintyeknél kevéssel na
gyobb, a másik három fajnál kisebb a hímek visszafogási százaléka. A befogott meggyvágó és sü
völtő tojók számához képest kétszer többet fogtunk vissza, mint hímet. A megjelölt csízek tojóit 
szinte kivétel nélkül visszafogtuk, de a hímeknek is közel kétharmada is még legalább egyszer há
lóba került. Így e fajnál a legnagyobb az egy egyedre jutó visszafogási alkalmak száma, míg a sü
völtők közül egyet sem fogtunk meg kétszer.

4. táblázat. A gyűrűzött madarak száma, visszafogási százaléka, a visszafogási alkalmak száma 
(VASZ) és a visszafogott madarak számának (VMSZ) aránya az öt faj négy éves összesített 
adatai alapján ( »  p <  0,05 (t))

Table 4. Pooled number o f  ringed birds, p.c. frequency o f  recaptures, number o f  recaptures 
( VASZ) and the number o f  recaptured birds ( VMSZ) ( * p  < 0 .05(t)) in the four years o f  
investigations

Faj A gyűrűzött A gyűrűzött VASZ/VMSZ
madarak száma madarak vissza

fogási százaléka
Species No of ringed birds P.c. o f recaptures

Zöldike cf 1665 21,1 1,24 + 0,51
(Carduelis
chloris)

365

9 1367 20,4 1,26 + 0,54
268

Fenyőpinty cf 425 5,1 1,23 i  0,44
(Fringilla
montifringilla)

21

9 400 5,7 1,09 + 0,29
23

Meggyvágó cr 26 19,2 1,0
(Coccothraustes 40
coccothraustes) 9 51 23,53 1,0

35

Süvöltő 0 * 245 16,33 1,15+0,43
(Pyrrhula 39
pyrrhula)

9 117 29,91 1,23 i  0,55 
35

Csíz c f 109 32,11 2,11+1,21
(Carduelis
spinus)

35

9 155 52,90 2,97 + 2,02
82

3 2 6



A gyűrűzés helyére a jelölést követő években nagyon kevés madár tért vissza. A legnagyobb 
számban jelölt zöldikékből is csupán 1,02 — 1,0 % került meg a gyűrűzést követő és 1,66 -  1,73 
% a második évben.

A többi fajból nincs visszafogási adat.
A gyűrűzést követő teleken főleg a tél második felében jelölt zöldikéket fogtuk vissza. Míg 

a decemberben fogottak közül egy sem került meg másik télen, addig a januárban gyűrűzöttek 
közül 13 (1,22 %), a februáriak közül 24 (1,62 %) míg a márciusban fogottak közül 5 (1,50%).

A 42, gyűrűzést követő télen visszafogott zöldikéből 3 decemberben, 27 januárban és 12 
februárban került meg újra. Az ivarok megoszlása hasonló volt.

Diszkusszió

A vizsgált 5 faj közül kettő, a zöldike és a meggyvágó gyakori fészkelő hazánk területén. 
Ősszel a fészkelő populáció egy része délre vonul és a mediterráneumban telel, másik része a köl
tőterületen marad, vagy annak közelében kóborol. Az észak-európai fészkelők vonulási hajlama 
erősebb, nagyobb részük vonuló. Ezek jelentős része a Kárpát-medencében telel, főleg az enyhébb 
teleken (KEVE 1969). A másik három faj példányai — bár a süvöltő és a csíz alkalmi fészkelése 
bizonyított — zömükben Észak-Európából érkeznek.

A vizsgált fajok hazai telelő állományának nagyságát több tényező befolyásolhatja. Ezek 
közvetlenül vagy közvetve meteorológiai okok. Az adott télen egy faj fészkelőterületén uralkodó 
időjárás befolyásolja a parciális vonuló fajok helyben maradó és elvonuló állományának megosz
lását, és hasonlóan hat a potenciális telelőhelyen uralkodó időjárás is. A fészkelőhelyen a költés 
időszakában uralkodó időjárás befolyásolja a költési sikerességet és a télen felhasználható táplálék 
magtermését, ezáltal közvetve szintén kihat a vonulók — nem vonulók arányára. A táplálékkínálat 
döntő a telelőhelyen is. Az időjárási tényezőkön belül a hőmérséklet mellett a hótakaró szerepe 
nagyon fontos. A nagy százalékban talajon tartózkodó -  táplálkozó fajoknak megnehezíti az éle
lem megtalálását és így akkor is táplálékhiány léphet fel, ha egyébként a nyári időjárás kedvezett 
a táplálékul szolgáló növények terméshozásának.

E bonyolult hatásrendszer okozza, hogy látszatra hasonló időjárású teleken is eltérő szám
ban és arányban jönnek a különböző fajok az etetőre.

A zöldikék ivararányának más telelő állományokéval való összehasonlítására angol és német 
adatok álltak rendelkezésünkre. DICKINSON és DOBINSON (1969) angliai rezidens populációt 
vizsgált, éjjelező helyükön befogva a madarakat. Az egymást követő teleken az öreg hímek ará
nyát 61, ill. 56 %-nak, a fiatalokét 53, ill. 48 %-nak találta. WESTPHALNAK (1981) 18 év össze
vont adataiból számolva a hímek aránya 53,2 %-nak adódott, ami nagyon hasonlít az enyhébb te
leken Tamásiban kapott értékekhez.

A vizsgált fajok közül az időjárás a zöldikéket és a fenyőpintyeket késztette legkevésbé te
lelőhelyük változtatására, de a legkedvezőtlenebb időjárású tél mindkét fajra hatással volt. A zöl
dikék esetében a hímek arányának növekedése a tojók -  parciálisán vonuló fajoknál általánosan 
előforduló -  délebbre vonulásával magyarázható (NOLAN ^  KETTERSON 1983). Nehezebben 
értelmezhető ugyanebben az időszakban a fenyőpinty tojók túlsúlya. Hipotézisként felállítható 
azonban, hogy az általában északabbra telelő állomány tojóira az ebben az időszakban ott ural
kodó, még mostohább időjárás erősebb hatással volt, mint a hímekre, így nagyobb arányban kész
tette őket délre-húzódásra, mint a hímeket, ezért a délibb szélességen a tojók aránya nőtt.

Az etetés ellenére igen nagy volt a fluktuáció, a csíz kivételével minden fajnál. Észak-ameri
kai pintyféléken végzett hasonló célú vizsgálat is a kisebb testű fajoknál észlelt nagyobb visszafo
gási százalékot (YUNICK 1983). A többi fajnál viszonylag kevés volt a visszafogott madár. Főleg 
a tél elején gyűrűzöttek közül kerültek kis számban újra kézre. Ekkor még a szabad természetben 
is bőségesen található élelem, így ekkor még alig kötődnek az etetőhöz. A tél előrehaladtával a 
mesterségesen biztosított táplálék szerepe nő, majd a tél végén ismét csökken. Legjobban a leg
kisebb testű, ezért legnagyobb fajlagos felületű csíz kötődik az etetőhelyhez, mivel e fajnak van 
relatívan legnagyobb táplálékigénye.

Az etető szerepe a zöldikénél és a fenyőpintynél akkor nő meg, amikor rendkívül kedve
zőtlen az időjárás, mivel ezek a fajok kevésbé térnek ki ez elől délebbre vonulással. Az enyhébb 
teleken az etetés a havas időszakokban fontos, mivel ilyenkor minden itt telelő faj rászorul a 
mesterséges táplálékkínálatra.
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A Magyar Madártani Egyesület II. Tudományos Ülése, Szeged, 1986.
The 2nd Scientific Meeting of Hungarian Ornithological Society, 1986. Szeged

A SZÉNCINEGE (PARUS MAJOR) ÉS A KÉK CINEGE (PARUS CAERULEUS) 
TELELÖTERÜLET-HÜSÉGE

Overwintering site fidelity of Great Tit and Blue Tit

COMBARRO ANDRÁS -  CSÖRGŐ TIBOR

Abstract

181 Great Tits and 340 Blue Tits were caught and marked, while 97 and 152 were re
captured respectively in three winters from October to March between 1983 and 1986. The 
effect of weather and of artificial feeding were stronger on the Great H t than on the Blue Tit. 
More Great Tits were captured in the first mild winter than in the second winters. Artificial fee
ding increased the captures of Great Tit by 50 %. The number of Blue Tits changed only slightly 
during the three winters. The ratio of adult Great Tits to young ones had a minimum in mid- 
-winter. No such trend of the Blue Tit population was observed.

Both temperature and artificial feeding affected the site fidelity as it was estimated from 
the ratio of recaptured individuals.

The number of captures had a peak in December for the Great Tit and it increased during 
the whole winter season for the Blue Tit. The sex ratio was about 50 % in Blue Tit, but more 
males Great Tit were caught than femals. The overwintering population of these two species 
consisted of both individuals breeding at the same site and immigrants. Very few birds were re
captured in successive years.

Bevezetés

A cinegék a mérsékelt égöv egyik legintenzívebben kutatott madárcsoportja. A vizsgálatok 
döntő többsége a fészkelésre irányul, holott a költés utáni, őszi-téli időszak fontossága sem elha
nyagolható a következő évi egyedszám, vagy éppen a költés alakulása miatt sem.

A cinegék téli túlélésével a szélsőséges éghajlatú északi területeken foglalkoztak elsősorban 
(HILDEN -  KOSKIMIES 1969, HILDEN 1978, ORELL -  OJANEN 1979, JANSSON -  EK- 
MON -  BRÖMSSEN 1981, KÄLLENDER -  KARLSON 1981, BEJER -  RUDEMO 1985), de 
vizsgálták e kérdést Nyugat-Európában is (SCHMIDT -  WOLF 1985, SCHMIDT -  JÄCKEL -  
CROON 1986).

A három éves vizsgálati idő alatt egymás után egy enyhe, egy rendkívül hideg, majd ismét 
egy enyhe tél követte egymást. így lehetőségünk volt a különböző keménységű telek összehason
lítására. A harmadik télen két helyen napraforgómaggal etettünk, így ennek hatását is lemérhet
tük.

A telelő széncinege állományra mind az időjárási tényezők, mind az etetés nagyobb hatás
sal volt, mint a kék cinegékre. Ez megnyilvánult a területen befogott és visszafogott madarak szá
mának alakulásában, ezek arányában, a területen való tartózkodási idejükben, a kor- és ivarőssze- 
tétel változásában is. A kék cinegék jobban alkalmazkodnak a nádas élőhely adottságaihoz, táp
lálék-kínálatának kihasználásához, ezért kevésbé függnek az időjárástól és a mesterséges táplálék
kínálattól.

I

Módszer

Vizsgálatainkat 1938-86 közötti három télen végeztük, a Magyar Madártani Egyesület 25. 
számú Helyi Csoportjának az Ócsai Tájvédelmi Körzet területén levő Madárvártáján.

A madarakat hétvégenként fogtuk be japán függönyhálókkal. Mindkét fajnál korcsoporto
kat, a széncinegéknél az ivarokat is elkülönítettük.
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összehasonlítottuk a befogott és visszafogott madarak számának és a visszafogási alkalmak
nak alakulását a három tél adatai alapján. Adatainkat havonként összevonva vizsgáltuk a kor- és 
ivarcsoportok arányainak változását a tél folyamán. Az egy-egy hónapban gyűrűsen fogott mada
rakat a jelölés hónapja alapján csoportosítva összehasonlítottuk a kor- és ivarcsoportok terület- 
hűségét és összevetettük a két faj egyedeinek telenkénti visszatérési gyakoriságát.

Eredmények

A három télen a gyűrűzött széncinegék száma lényegesen különbözött (1. táblázat). A hi
deg 1984-85-ös télen nagyon keveset, a harmadik télen, amikor etettünk, 50 %-kal többet fog
tunk, mint az első télen. A visszafogott madarak és a visszafogási alkalmak száma az első és har
madik télen hasonló volt, míg a hideg télen ezek az értékek sokkal kisebbek.

1. táblázat. A három év során gyűrűzött (a), visszafogott (b) madarak és a visszafogási alkalmak 
(c) száma

Table 1. Number o f  ringed (a) and recaptured (b) birds and recapturing days (c)

1983 - 84 1 9 8 4 - 85 1985 —86

a b c a b c a b c

Széncinege ad. cf 7 5 15 2 1 1 12 6 11
Great Tit ad. 9 3 1 4 2 - - 11 5 11
(Parus maior) imm. cf 38 23 36 8 3 8 35 19 38

imm. 9 18 6 10 4 - - 43 25 44

Z 66 35 65 16 4 9 93 47 92

Kék cinege ad. 28 8 12 37 12 21 22 12 26
Blue Tit imm. 80 15 23 66 38 78 107 69 128
(Parus caerü-

nleus) 108 23 35 103 50 99 129 81 154

A gyűrűsen visszafogott széncinegék aránya mindhárom évben decemberben érte el maxi
mumát (1. ábra), ami a második, leghidegebb télen 100 % volt. Igen magas, 85 % volt a jelöltek 
aránya a harmadik télen is, amikor egész időszak alatt etettünk. Az ezt követő hónapokban mind
három évben új, jelöletlen madarak érkeztek.

Az öreg széncinegék aránya mindhárom évben visszaesett januárra a kiindulási 40-50 %- 
ról 0-10 %-ra (2. ábra). A legmagasabb értékek a harmadik télen voltak. Az öreg madarak része
sedése márciusra ismét nőtt, de 10-15 %-kal az októberi szint alatt maradt.

A széncinege ivarok megoszlásának alakulása a három télen eltérő volt (3. ábra). Az első 
két télen a hímek részesedése decemberben, illetve januárban a 100 %-ot is elérte, a harmadi
kon a decemberi 33 %-os minimum kivételével 50 % körül maradt.
A tél folyamán tapasztalható nagy fluktuáció ellenére a hímek októberi 50-60 %-os részesedése 
a tél végére, februárra, csak keveset változott.

A széncinege hímek mindkét korcsoportjából több egyedet fogtunk vissza, mint a tojó
kéból (1. táblázat). Ez a különbség a hideg télen volt a legnagyobb és az etetés telén a legki
sebb. A többszöri kézrekerülés valószínűsége nem különbözött.

Az öregek és fiatalok nem tértek el lényegesen sem a visszafogás, sem a többszöri vissza
fogás vonatkozásában.

A kisszámú, területen fészkelő széncinege novemberben és decemberben is a területen 
tartózkodott (2. táblázat). A közelben kikelt fiatalok egy része is folyamatosan jelen volt egész 
évben. A téli állomány másik része az ősz folyamán, harmadik része csak január -  februárban 
érkezett. Márciusra a területről származó egyedek részesedése nagyon lecsökkent.

Széncinegéknél egyik télről a másikra kivétel nélkül csak fiatalként jelölt madarak tértek visz- 
sza, kevéssel több hím, mint tojó (1983-84-ről 1984-85 telére 3 hím, 2 tojó, 1985-86 telére 3 hím 
2 tojó).
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1. ábra. A gyűrűsen fogott széncinegék hónaponkénti aránya a három tél folyamán
--------- 1983-84 ----------  1984-85 ..........  1985-86

Fig. 1 .Monthly p.c. rations o f recaptured Great Tits

2. ábra. Az adult széncinegék hónaponkénti aránya a három tél folyamán 
---------1983-84 -----------  1984-85 ..........  1985-86

Fig. 2. Monthly p.c. distribution o f  adult Great Tits

3. ábra. A széncinege hímek hónaponkénti aránya a három tél folyamán 
--------  1983/84----------  1984-85 ..........  1985-86

Fig. 3. Monthly p.c. distribution o f  male Great Tits



Table 2. Distribution o f  three years pooled number o f recaptured GreatTits as a function o f  rin
ging and recapture times periods

2. táblázat. A tél folyamán gyűrűsen fogott széncinegék (Parus major) származási idő szerinti
megoszlása a három év összevont adatai alapján

Visszafogás ideje Period of recaptures

október november december január február március

ad. im. ad. im. ad. im. ad. im. ad. im. ad. im.

IV. 3 4 1
9

V. cf 2 1 2 2 2
9 1 1 1

VL 1 3 3 1 3 1 3 3
2 1 1 3 2 3 3 1

V1L cr 2 1 1 1
2 2

VI1L cf 1 2 2 2 1 1 1 1TJo 9 1 1 3 1 2 1 1 2
U
£  IX. cr 1 1 1 1 2

1 2 3 3 1 3 1

1  X. <f 2 5 3 2 1 2
2 1

XL cr 1 1 1 2 1 2 1
9 2 1 2 1 3 1 2 1 1

XII. cr 1 1 1 1 2
9 2 5 2 1

•2,
I  1 <f 3 10 1 3
Cfl 9 1 1 1 7 2
■o
1  11 cf 2 12 1*3>» 9 1 5 5
O

III. cf 2 1
9

A kék cinegéknél a gyűrűzött madarak számának évenkénti különbsége nem volt olyan je
lentős, mint a széncinegéknél (1. táblázat). A visszafogott madarak száma az első télen volt a leg
kisebb, a másik kettőn arányaiban hasonlított és a visszafogási alkalmak száma is arányos volt.

A visszafogott madarak aránya a tél folyamán mindhárom évben emelkedett. Az októberi 
0-25 %-ról márciusig 40-70 %-ra (4. ábra). Maximumát az etetés évében már decemberben elérte, 
ezt követően alig változott, míg a második télen maximumát a tél végén februárban érte el, az el
ső télen pedig folyamatosan nőtt.

A kék cinegéknél a korcsoportok arányainak jellegzetes változását nem tapasztaltuk. Az el
ső tél kivételével, amikor a részesedési értékek a tél folyamán ingadozva változtak a másodikban 
enyhén csökkent, a harmadikban lassan nőtt. A magasabb értékek minden hónapban a hideg má
sodik télen voltak (5. ábra).

A kék cinegéknél az első télen az öregekből, a másik kettőn a fiatalokból fogtunk többet
vissza.
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4. ábra. A gyűrűsen fogott kék cinegék hónaponkénti aránya a három tél folyamán
-------- 1983 -  84 -----------1984 -  85 ..........  1985-86

Fig. 4. P.c. monthly distribution o f  recaptured Blue Tits

5. ábra. Az adult kék cinegék hónaponkénti aránya a három tél folyamán
--------1983 -  84 ----------  1984 -  85 ..........  1985 -  86

Fig. 5. Monthly p.c. ratios o f adult Blue Tits

A kék cinegék közül a kirepülést követő nyári kóborlási időszak alatt fogott madarak egy 
része egész télen a területen tartózkodott (3. táblázat). A telelő állomány nagyobbik része mind 
az öregek, mind a fiatalok esetében az októbertől folyamatosan érkezők közül került ki.

Az 1983-84-ben jelölt kék cinegék közül a következő télre csak kettő, az 1985-86-ra egy 
öreg tért vissza, viszont a hideg második télről hat.

Diszkusszió

A cinegék fészkelőhelyeikről az ősz és a tél folyamán elkóborolnak (DRENT 1984). Mivel 
vizsgálati területünkön a fészkelők száma minden évben nagyon kicsi, az ősztől megjelenő vi
szonylag nagy számú madár a környező erdőkből származhat.

Vizsgálati területünkön a cinegék őszi-téli mozgása folyamatos volt. A gyűrűzött madarak 
száma csak a széncinegénél egy alkalommal, 1984. decemberében érte el a befogott madarak 100 
%-át. Ez aligha tudható be annak, hogy a már gyűrűzött madarak elkerülik a hálót, mivel egyrészt 
a területen mindig látható volt gyűrűtlen egyed, másrészt akár egy nap alatt is többször megfog
tunk egy-egy példányt.

A téli mozgás intenzitása függ a faj tulajdonságaitól, az időjárástól és a táplálékkínálattól.
A széncinege gyakrabban táplálkozik a talajon, mint a kék cinege (BEJER 1985), ezért az időjá
rás, ezen belül a hótakarás, jobban befolyásolja területhűségét, illetve téli mortalitását. A mi vizs
gálati területünkön befogott kék cinegék magasabb számát az is indokolhatja, hogy a kék cinege 
jobban kihasználja a nádas élőhelyet, mint a széncinege. A tél második felében az új, jelöletlen ci
negék megjelenését az e fajokra jellemző nagy mozgékonyság is okozhatta (SASVARI 1978). Az
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Table 3. Distribution o f  three years, pooled number o f  recaptured Blue Tits as a function o f  rin
ging and recapture time

3. táblázat. A tél folyamán gyűrűsen fogott kék cinegék (Parus caeruleus) származási idő szerinti
megoszlása a három év összevont adatai alapján

Visszafogás ideje Recapture period

október november december január február március

ad. im. ad. im. ad. im. ad. im. ad. im. ad. im.

IV.
TD V. 1
OK VL 1 3 3 1 1 1 1 2
4>Q. VII. 2 3 1 1 4 1
OOa Vili. 1 3 3 1
•ac IX.
2 X. 2 6 2 10 4 11 10 4 10 1 4
<u•—\ XL 1 8 1 12 2 11 2 15 4
T3 XII. 6 6 5 7 2 7 3 2
CAVUN L 1 4 4 8 3 7

o
*3 II. 3 11 3 15
>»
a IIL 5 4

enyhe télen a széncinegéknek mintegy felét sikerült újra befognunk, míg a hideg télen csak az 
egynegyedét. A kék cinegéknél ez fordítva volt.

Az etetés is különbözőképpen befolyásolta a két faj területhűségét. A harmadik télen a 
visszafogott széncinegék száma az enyhe télhez volt hasonló, míg a kék cinegéké a hidegebbhez.

Az öreg széncinegék részesedése a tél elején mind a három időszakban magas volt, a tél fo
lyamán lecsökkent, majd tavaszra ismét emelkedett. A kék cinegéknél általában alacsonyabb szin
ten egyenletesebb volt. A széncinegéknél az öregek számának csökkenése arra az időszakra esett, 
amikor a gyűrűzöttek száma csökkent.

A kék cinegéknél a gyűrűzött madarak részesedésének növekedésével a korcsoportok ará
nya nem változott.

Az első tél közepére a széncinege hímek részesedése erősen nőtt, amit a tojók magasabb 
kóborlási -  vonulási hajlama indokolhat. A harmadik tél közepére ellentétes tendencia látható, 
de a legtöbb hónap aránya meglehetősen kiegyenlített, 50 % körüli érték. Ezt az indokolhatja, 
hogy az ivarok közt nincs lényeges különbség a mesterséges táplálékbőség kihasználásában 
(SCHMIDT -  WOLF 1985).

Az első két télen jelölt madarak közül a gyűrűzést követő teleken keveset fogtunk vissza. 
Az első két télen nem folyt számottevő etetés, ezért a kis szám nem is meglepő. Az utolsó télen 
végzett etetés hatására feltehető, hogy a következő télre több egyed tér vissza. A további telek 
eredményei jelenlegi megállapításainkat bizonyára tovább fogják finomítani.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki egyesületi tagtársainknak és a tájvédelmi körzet kezelőinek az 
adatgyűjtésben nyújtott segítségükért.
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A Magyar Madártani Egyesület IL Tudományos Ülése, Szeged, 1986.
The 2nd Scientific Meeting of Hungarian Ornithological Society, 1986. Szeged

CSONTTÖRÖTT MADARAK KEZELÉSE 

Treatment of broken bones in birds

LAKOS ISTVÁN

Abstract

The results of a two years study on birds having natural and experimentally induced bone 
fractures demonstrates, that the treatment of fractures is difficult because of the properties of 
bird bones. The experiments were performed on narcotized birds. The narcotics were Kela lar and 
Calypsol.
The case histories o f treated birds and the advises to treat different fractures are given. The most 
serious cases were effeciently treated by operations and by inner bone fixations.

Bevezetés

Sebész és balesetsebész vagyok. Lehetőségeimet megpróbáltam sérült madarak gyógyítására 
felhasználni. A ragadozó madarakat ismerem jobban, így főleg ezekkel foglalkoztam. A kezelt ese
teim száma kevés, mivel kevés gyógyítható sérült madarat kaptam. A későbbiekben bemutatandó 
esetek jó része kísérlet, melyet áramütött, félszárnyú ölyveken és galambokon végeztem.
A sérült madarak elhelyezésében Bechtold István módszerét követtem. Ez a röpültetődrótos elhe
lyezés. Átmenetileg volierben vagy a padlás leválasztott részében helyeztem el a madarakat.

A gyógyult madarakat barátaim segítségével repatriálom.
Fő nehézséget a madárcsontok speciális felépítése jelenti. A viszonylag vastag csontok kérgi 

állománya rendkívül vékony, melyben a csont-egyesítésre használt csavarok nem tartottak eléggé. 
Meg kellett ismerni azt az erőt, amellyel a csavarokat meg lehetett húzni, úgy, hogy a csontot még 
ne törjék össze. Ki kellett próbálnom, hogy különböző testrészek különböző törési típusainak 
melyik az ideális ellátási formája.

A beavatkozásokat minden esetben altatásban végeztem. A dokumentáló röntgen-felvétele
ket csak egy irányból készítettük, a madár és saját sugárterhelésem csökkentésére. Egy törés ellá
tása kapcsán készített röntgen-felvétel során a madarat ért sugárterhelés káros hatása elhanyagol
ható.

Módszerek

Altatás
Altatásra kezdetben a Ketalárt, később ennek magyar megfelelőjét, a Calypsolt használtam. 

Ezzel vannak tapasztalataim. A gyorsabb anyagcseréjű élőlényeknek a gyógyszerekből mindig na
gyobb adagokat kell adni.
Az altatási kísérletek alapján a Calypsol következő adagjait használtam: 
ölyvnagyságú madaraknak 15-20 mg/kg (ez 0,2-0,4 ml Calypsolt jelent);
vércse-karvaly nagyságú madaraknak 20-25 mg/kg (ez 0,1-0,2 ml Calypsolt jelent); 
sas nagyságú madaraknak 5-10 mg/kg (ez 0,3-0,6 ml Calypsolt jelent).

A madarak érzékenysége változó erre a szerre, de a fent említett adagoktól eltompultak, a 
külvilág ingereire nem reagáltak. A Calypsol hatása elsősorban az, hogy a külvilági ingerekre — fé
lelem, fájdalom stb. — nem reagál a vele kezelt. Az altatószer beadása után 2-5 perc múlva a 
madár lefekszik, kezdetben ha ingereljük még feláll, de 5 perc elteltével félelme megszűnik, kéz
bevehető, tüzetesen megvizsgálható. Ez alatt a szeme nyitva van. 6-8 perc eltelte után sebészi be
avatkozások is végrehajthatók. Az altató hatása átlagosan 20-25 perc, ébredéskor kezdetben az 
erős fájdalomra reagál, majd feláll, egyensúlya ugyan még bizonytalan, de azt is hamarosan vissza
nyeri. Az ébredés kb. 35 percet vesz igénybe. Ha a madárral akkor már nem foglalkozunk, az éb-

336



redési idő két-háromszorosára is elnyúlhat. Ha a madár beavatkozásunk befejezte előtt kezdene 
ébredni, az altatószert akár háromszor, négyszer is lehet ismételni. A Calypsolnak semmilyen ká
ros hatását nem tapasztaltam. Célszerű a teljes ébredésig sötétben tartani a madarat, hogy labilis 
egyensúlyi állapotában ne törje magát (pl. egy dobozban).

Gipszelés
Gyógyszertárban kapható gipszpólyát használok • A pólyát 3-4 cm szélességűre elvágom, 

majd langyos vízbe mártom, míg a víz átjárja. Ezt követően a vizet kinyomom a pólyából, úgy, 
hogy a gipsz ne menjen a vízzel együtt. Csak a lábat lehet gipsszel rögzíteni. A begipszelendő részt 
gézzel bekötőm, hogy a gipsz ne ragadjon a tollhoz. A megnedvesített gipszpólyát csigavonalban 
a sérült végtagra rátekerem, úgy, hogy kb. 2-3 mm-es vastagságú legyen, ami 3-4 pólyamenetet je
lent. Ezután a törést helyreteszem és ebben a helyzetben a gipsz száradásáig megtartom (kb. 3-5 
perc).

Friss sérülésnél célszerű megszáradás után a gipszet hosszában felvágni, így egy C alakú gip
szet kapok, mely bizonyos mértékig a végtag dagadását, — ami törések után mindig bekövetkezik 
(kivéve a csűdtörést) — követni tudja.

A gipszfelvágást metszőollóval végzem, a géz átvágását egyszerű szabó ollóval. Későbbiek
ben a gipszet újabb menetekkel lehet erősíteni. A gipszvégeket kicsit még nedves állapotban visz- 
szahajtom, lekerekítem. Célszerű a madár lábán lévő béklyót is belevenni a gipszbe.

A csűd alsó és középső harmadának törésekor elég csak a csűdőt rögzíteni gipsszel. A csűd 
felső harmadának és a lábszárnak a törésekor a lábat a comb középső harmadáig kell rögzíteni. 
A combcsont alsó harmadában lévő törést még kezelhetünk gipsszel, mely a lábszárat és a com
bot is rögzíti. Az ízületeket is rögzítő gipszeknél vigyázni kell az ízület megfelelő helyzetére is, 
nemcsak a törés helyzetére.

Eredmények

Esetismertetések:
1. Fiatal egerészölyv, mely háznál kelt és nevelkedett. Volierben röpdösött amikor feltűnt, 

hogy egyik lábát nem használja. Első vizsgálatkor semmilyen kórosat nem találtam, de egy hét 
múlva a combcsonton egy duzzanat keletkezett, mely röntgenen törésnek bizonyult. Begipszel
tem a lábát, melyre rövidesen rá is állt. Ujjainak duzzadása miatt — mivel arra gondoltam, hogy a 
gipsz leszorítja a keringést — levettem a gipszet.
A törés 3 hét alatt magától meggyógyult, miközben a madár csak az ép lábát használta. Ezt ugyan 
tollazata megsínylette, de röpképessége megmaradt. Továbbra is volierben volt, mikor a régi törés 
felett ismét eltörte a combcsontját. Valószínűleg generalizált csontfejlődési és csontszilárdsági 
problémái voltak, (későbbiekben a sérült lába a csípőizületben kificamodott).
A madár elpusztult.

2. Feldegg-sólyom (Falco biarmicus)
Pár napja távíró vezeték alatt találták. Felkarján nyílt, szennyezett törés. Törésvégek kiállnak, rö
vid, ferde törés. Drótvarrattal a törést sikerült úgy egyesíteni, hogy ébredés után a szárnyát már 
használta.
Sajnos valószínűleg tetanusz vagy gázoedema fertőzésben elpusztult. Ha akkor a mai gyakorla
tommal rendelkezem, a szárny amputációjával a madár élete esetleg megmenthető lett volna.
Ez a két eset inspirált arra, hogy sérült madarak kezelésével — akár kísérletesen is — foglalkoz
zam.

3. Csűdtörött egerészölyv tojó
Haránttőrés a csűd középső harmadában. A csűd csontja szivacsos és rugalmas. A törés után ma
gától a normális helyzethez közelített. Három hétre gipszet tettem fel, a törés átépült. Gipszben 
jól használta a lábát. Az ujjai mérsékelten megdagadtak 2 nappal a gipsz felrakása után, de a gipsz 
nem szorította le a végtagot.
Gipszlevétel után elszaladt.
Egy nappal a gipszlevétel után ujjai normális vastagságúak lettek. A csűd a nem tökéletes repo- 
sitió miatt enyhén előre ív alakú lett, de ez funkcióját nem csökkentette.

4. öregkori tollruhában lévő barna rétihéja tojó
Lakott területen találták, röpképtelen volt. Egyik szárnyát lógatta. Röntgen-felvétel hollóorr- 
csont-törést igazolt. Három hétre gyürűkötés: a két felkarnak a háton át való összekötése úgy, 
hogy az keringési zavart ne okozzon, de a madár felkarjait csak korlátozottan tudja mozgatni. A 
törés consolidalt, a madár egyre jobban használta a szárnyát. Solymász barátom Körösladányban 
repatriálta.

5. Szárnylövött tojó karvaly
A csukló felett a vastagabb csontot érte a lövés. Az ízület sértetlen volt. A kéz-ízületet három hé
tig rögzítettem.
Három hét elteltével a törése gyógyult. Nyugalmi helyzetben a számytartás asszimetrikus volt.
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Rendszeresen röptettük, verebet, galambot fogott. Egyre jobban röpült, végül egy galambot ül
dözve elveszett. Később többször láttam röpülni az elvesztés helyének közelében.

6. Kis sólyom (időskori tollruhában lévő hím)
Fityegő kézízülettel találták. Röntgen-felvétel értékelésénél bizonytalan voltam, talán a karvaly
hoz hasonlóan a radius-végen volt törése. A kézízületet három hétre rögzítettem. A kötéslevétel 
után készített röntgen-felvételen törés nem látszik. A második szabadon röptetése alkalmával el
veszett. Valószínűleg ízületi szalagsérülése volt, mely rögzítés alatt gyógyult.

7. Alkartörött egerészölyv
Az oisócsontot (az alkar vastagabb csontja) fedetten velőűrsínnel rögzítettem. Sebe a befúrás he
lyén elgennyedt. Három hét alatt a törés gyógyult. A drótot kivettem, mely után a sebgennyese- 
dés is megszűnt. Kis elfordulás maradt a törésben, de röpülését nem korlátozta.
Repatriálták.

8. Számylövött karvaly tojó
Könyökízületét lőtték szét, a törés darabos volt, melyet dróttűzéssel próbáltam rögzíteni. Sajnos 
a csontdarabok kicsik és lágyrészüktől megfosztottak voltak, elhaltak. A törés nem gyógyult meg. 
A madár négy héttel a sérülés után ismeretlen ok miatt elpusztult.

9. Felkartörött egerészölyv
Lemezes törésegyesítés. Az egyik törésvégből a csavarok kiszakadtak, ennek ellenére a lemez és a 
törés utáni vérömleny a törést jó  helyzetben megtartotta. Ekkor még kiforratlan volt a csavarok 
befúrásának és meghúzásának technikája.

10. Alkartörött házi galamb
A törésvégeket feltártam és így nyíltan a könyök felől velőűrsínnel rögzítettem. Jól evett, jól 
mozgott. 5 nappal a műtét után ismeretlen okból elpusztult.

11. Lábszártörött házi galamb
Nyílt velőűrsínezés. Kisfokú rotációs instabilitás maradt. Jól mozog, eszik. Felrőpüléskor operált 
lábát is használja. Három hét alatt gyógyult, utána a drótot kivettem.

12. Felkartörött egerészölyv
Ellátás: körkörös drótvarrat, törési végeket összefogó csavar és lemez.
Először lemezt terveztem, de a második csavarnak vágtam menetet, amikor szárnyát mozgatni 
kezdte, és a vékony kérgi rész kitört. így a ferde törésből darabos törés lett. A műtét előtt nem 
készült röntgen-felvétel, ezért nem tudtam megítélni előre a törés típusát. így a rossz helyre tett 
csavar is hozzájárult a törés darabossá válásához. A műtét alatt háromszor kellett ismételnem az 
altartószert. Volierben maradt.

13. öregkori tollruhában lévő hím galambász héja
Gyűrűzéshez fogták be. A bal szárnyát nem mozgatta, feldobva nem repült el. Hasonló volt a kli
nikai kép a barna réti héjáéhoz. A padláson helyeztem el. Egy hétig csak az élelmét kapta meg, 
így teljes nyugalomban volt. Ez az idő elég volt a gyógyuláshoz. így csonttörése nem lehetett, 
csak ín-szalag sérülése. Kipróbáltuk a röpülését, majd a befogás helyén szabadon engedtük.

14. Lábszártörött egerészölyv
Ellátás: a törés helyretétele és gipszrögzítés. Ujjai megdagadtak, alig mozogtak. 2 hét múlva levet
tem a gipszet. Három nap múlva ujjai jól mozognak, közel normális vastagságúak, lábát terheli.

összefoglalás

Aíi alábbiakban a hozzám került sérült madarak kezelésekor összegyűlt tapasztalataimat 
foglalom össze.

I. Magára hagyott sérülések
— a törés után nagy vérömleny keletkezik, mely hamarosan viszonylag rögzíti a törés-végeket, 

így lehetőséget teremt a törés gyógyulására. Ez a lábon várható leginkább. Láttam két éve sé
rült egerész ölyveket, melyeknek felkartörésük volt és a törésben még mindig kóros mozgatha
tóságot találtam;

— ez a kóros mozgathatóság további sérülésekhez vezethet;
— lábtörésnél, ha nincs rögzítés, a madár nem használja a lábát, az azonos oldali szárnyán és a far

kán támaszkodik; ez a tollazat károsodásához vezet;
— a törések helyzete összeforradás után várhatóan rossz lesz, így röpképtelen, vagy a természet

ben életképtelen lesz a madár. Lábtörések gyógyulása után is kétséges, hogy erős megterhelésre 
(futás, zsákmány megragadás) alkalmas lesz-e a rosszul összeforrt végtag.

— a mozgásában korlátozott madár tartása, táplálása nehéz, fertőző betegségre sokkal érzéke
nyebbek;

— ha a repatriálást nem tudjuk elérni gyógyításunkkal, előbb-utóbb megnövekszik invalidus paci
enseink száma és ez a tartási körülmények rosszabbodásához, fertőző betegségek kialakulásá
hoz és a madarak pusztulásához vezethet. Törekednünk kell tehát arra, hogy a gyógyítás ered
ménye teljes értékű madár legyen.
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II. Konzervatív, nem műtéri kezelés
— a madarakat zavarja a külső rögzítés, ezt igyekeznek lecibálni, ami fölösleges mozgással, sérült 

testrészük felesleges terhelésével jár; új sérülések is keletkezhetnek;
— a törések összeforradási helyzete lényegesen jobb, mint a nem kezelt csontoké;
— a törésgyógyulás rövidebb, 2-3 hét;
— veszélyeztetik az így kezelt madarakat a rögzítés szövődményei. Szorító gipsz miatt végtagelha

lás, idegsérülés, bőrsebek keletkezhetnek;

IIL Műtéti kezelés
— más véleményekkel ellentétben azt tapasztaltam, hogy a madarak érzékenyek a sebfertőzésre, 

mind a gennykeltő, mind az anaerob kórokozókra. Nem elég a kísérleti mfitéttan javasolta ún. 
konyhai tisztaság (elmosott műszerek);

— nagyon nehéz a tollazat távoltartása a műtéti területtől, ami a fertőződési lehetőséget tovább 
növeli;

— sebfertőzés a madarak elvesztésével járhat, amit két esetem is bizonyít (a Feldegg-sólyom seb
fertőződése hozott lehetett, lévén a törés nyílt volt);

— nehéz terhelésstabil belső rögzítést létrehozni, a kiegészítő külső rögzítés veszélyei és káros kö
vetkezményei így a műtéti kezelés kockázatát tovább fokozzák;

— kis csontok műtéti kezelése nehéz. Velőűrsínezés használható, de ez nem véd teljesen az 
elfordulás ellen;

— nagyobb csontok kezelésére lemezt, csavart, drótvarratot lehet használni;
— a műtéti kezelésnek van a legnagy obb kockázata, de így érhető el a legteljesebb gyógyulás a leg

rosszabb, legsúlyosabb töréseknél,
— a törés gyógyulása műtét után kb. 3 hét.
Azt gondoltam, hogy biztos javaslatokat adhatok a különböző töréstípusok kezelésére, e helyett 
csak ajánlásaim vannak a gyakoribb törések gyógyítására.

1. Csűdtörésnél felvágott körkörös gipszet ajánlok. Ha az ujjak megdagadnak az nem baj, 
de ha nem tudja mozgatni azokat, akkor a gipsz szoros. Gipszelés előtt győződjünk meg az ujjak 
mozgásáról, mert a mozgáskiesés a töréssel együtt keletkezett idegsérülés következménye is lehet.

2. A kézízület törései konzervatív kezelést igényelnek. Rögzítésre egy 8-as kötést használ
junk, melynek egyik feje az 1-3. elsőrendű evezők tövét, másik feje az alkar közepét fogja közre. 
Az elsőrendű evezők sínezik az alkart és fordítva.

3. Alkartörésnél, ha csak az egyik csont törött el, ill. a törés a csuklóízület környékén van, 
a fenti 8-as kötés használható. Az ép oldalt is kössük be hasonló módon, így a madár ha röpülni 
akar, nem fog felborulni.

4. Az alkar középső és felső harmadának töréseire jól használható a velőűrsínezés, kiegészít
ve a 8-as kötéssel.

5. Műtéti kezelésre csak az ebben jártas ember vállalkozzon.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetét mondok BOKOR ATTILÁNAK, aki a diafilmek készítésében segített.
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MADÁRMENTÉSI TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA 1983 ÉS 1985 KÖZÖTT

Bird-curing between 1983 and 1985

MIHÁLY LÁSZLÓNÉ -  MIHÁLY LÁSZLÓ

Abstract

This paper summarizes the history of bird-curing in Hungary. The species treated, the types 
of lesions, the ratio of saved birds, the treatments, the methods to keep injured birds and the 
medicines used in treatments are also mentioned. There are some alterations in the behaviour of 
captive birds and their foraging habits are also different from the wild ones. The methods of 
releasing recovered birds and the aims of bird curing are also discussed.

Bevezetés

Madármentési munkánk kezdete a Magyar Madártani Egyesület megalakulása után kezdődött. 
Ekkor még a meggyógyult madarakat kizárólag Állatkertekbe küldtük, melyek a testi hibás, sé
rült madarakat nem szívesen fogadták, mert nem esztétikus a látogatóknak való bemutatásra, 
így Állatkertekbe tőlünk évek óta nem kerülnek madarak, hanem a felépülteket a szabad termé
szetbe engedjük vissza, az erre alkalmatlan, pl. csonkolt egyedeket továbbtartásra adjuk ki.

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Dél-Alföldi Felügyelősége kérésünkre 
1983. januártól egy végleges határozattal bízott meg a védett madarak mentésével, melyben el
rendelték a madármentő napló vezetését, ill. azt, hogy milyen adatokat kell felvenni (a madár fa
ját, a beérkezés időpontját, a beszállító személyi adatait, a megtalálás körülményeit, a megállapít
ható sérülést vagy betegséget végül a madár elbocsátásának vagy elhullásának helyét és időpont
ját). Ez a határozat a fokozottan védett madárfajokra nem vonatkozott, de mivel nagyobb szám
ban kerültek hozzánk ilyen fajok is, szóbeli felhatalmazást kaptunk, hogy azokat is a határozat
nak megfelelően lássuk el. A madarak forgalmáról minden negyedév végén írásbeli jelentést kell 
tennünk a Felügyelőség részére.

Ilyen előzmények után 1983. januártól 1985. december 31-ig foglaljuk össze madármen
tésünket, hozzáfűzve azt, hogy a madarak zöme a 37. sz. Ujszegedi Helyi Csoport megalakulása 
után került hozzánk.

Eredmények

Az adatok lezárásáig 107 madár szerepel a madármentő naplónkban, melyek 44 fajhoz tar
toznak (1. táblázat).

1. táblázat. A mentett madarak százalékos megoszlása 

Table 1. Percent distribution o f saved birds

Vízi madarak 
Waterfowls

42 pd 39,3 %

Ragadozó madarak 
Birds of prey

35 pd 32,7%

Énekes madarak 
Passerine birds

24 pd 22,4%

Egyéb 6 pd 5,6%
Others
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A legnagyobb példányszámban tehát a vízimadarak dominálnak (ide soroltuk a gólya-, a 
lúd- és lilealakúakat).

A beérkezett madarakat fiókákra, mérgezett és sérült vagy beteg példányok csoportjába 
oszthatjuk (2. táblázat).

2. táblázat. A beérkezett madarak csoportosítása 

Table 2. Distribution o f treated birds

Példányszám % Mentési arány
No of birds % Ratio o f successfuly 

treated

Fiókák
Nestlings

26 24,3 100%

Mérgezés
Toxicosis

27 25,2 96%

Sérülés vagy betegség 
Injured or ill

54 50,5 27,8%

Legjobb a mentési arány az egészséges, kiéhezett fiókáknál, melyeket valószínűleg fészek
ből kiesve találtak meg. Ezeket mind szabadon engedtük. A sérültek közt vannak olyan madarak, 
melyek mérgezettek is voltak. Ezeknél volt a legtöbb elhullás.

Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a Dél-Alföldre igen jellemző a mérgezett madarak magas ará
nya, s ez is gyakran azonos helyekre koncentrálódik. Ilyen volt egy időben a Tisza-Maros-ország- 
határ közti terület. Ez különösen a ragadozó madarakat érintette. Valószínűleg vegyszerhatásra ve
zethető vissza, hogy egy ízben torzszülött madarat is kaptunk. A betegségek közt gyakori az elé- 
hezés és az ezzel járó kiszáradás, a tüdőgyulladás. Sérülések: rándulás, ficam, nyűt és zárt törés, 
lövés, áramütés, belső zúzódás, agyrázkódás stb.

A 107 hozzánk került madár közül a megmentett és az elpusztult madarak arányát a 3. táb
lázat mutatja.

3. táblázat. A mentett és elpusztult madarak aránya 

Table 3. Ratio o f  successfully treated and dead birds

Példányszám % Szabadon engedve %
No of birds % Released %

Meggyógyított madarak 
Successfully treated

67 62,6 51 pd 47,7

Továbbtartásra kiadva 
Kept after curing

16 pd 14,9
Elpusztult madarak _ 4 a . 3.7A 37,4
Dead 107 100,0

Az elpusztult madarak közt sok olyan szerepei, mely hozzánk már így érkezett (ezeket is 
be kell vezetni a naplóba), de voltak olyanok, melyek csak néhány óráig, esetleg 1-2 napig éltek. 
Néhány esetben egyes madarakat több hetes gyógykezelés után sem tudtunk megmenteni.
Az elpusztult madarak a Móra Ferenc Múzeumba kerültek.

A madarak elhelyezése először lakásunkon történik, kivéve a nagyobb testűeket (pl. gólya, 
szürkegém stb.). A madarak megfelelően előkészített papír dobozokba kerülnek, mert súlyos álla
potuk állandó felügyeletet és viszonylagos sterilitást igényel. Ha túl vannak az életveszélyen, ak
kor Szőregen lévő röpdéinkbe kerülnek. A mentés egyik nehézsége a táplálás, mely a madarak 
természetes szokásaitól merőben eltérő is lehet. A parti madaraknak a milliméternél is kisebbre 
kell vágni a húst, speciális oldatba téve, például a gulipánoknak, cankóknak, kanalasgémeknek. A 
táplálék előkészítésén túl beszerzésük is nagyon időigényes.

Sérüléseknél először a sebet látjuk el, majd antibiotikumos infúziót adunk a begybe. Ez
után jön a táplálás. Musculáris vagy vénás injekciót sohasem alkalmazunk. Injekciós fecskendő
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hoz csatlakoztatott műanyag csővel a szükséges anyagok, gyógyszerek a begybe juttathatók. Kis 
madaraknál szemcseppentő is elég. Ügyelni kell, hogy a légcsőbe ne jusson folyadék.

Kétféle infúziót alkalmazunk, egy általánosat, melyet minden madár kap, s egy speciálisat, 
mely változó összetételben a madár betegségétől függ. Ezek az oldatok igen hamar felszívódnak a 
begyből. Az általános infúzió összetétele: 10 ml 40 %-os Glucose, 10 ml 0,9 %-os Nátriumclorat, 
1-2 gr ascorbinsav és 1 ml Vitacolan (szuszpenziós vitaminkeverék). A speciális infúzió az előzőek 
m ellett a betegségtől függő anyagokat is tartalmaz. Vérzéseknél 1 ml Konakiont (K vitamint), 
nagy fokú folyadékveszteség esetén 2 ml 10 %-os Kálium-cloratot (ezt helyettesíti 1 gr oldott 
Kálium-citricum is). Tartalmazhat az antibioticum mellett fájdalomcsillapítót, antihisztamint, 
szükség esetén hányáscsillapítót is. Antibioticumként ledarált és frissen feloldott Tetrán B-t, fáj
dalomcsillapítóként ugyanígy elkészített Probont használunk. Esetleges gyógyszerérzékenységnél 
Sandosten calcium pezsgőtablettát adunk. Ez gyógyuló sebeknél is bevált; csökkenti a viszketést 
és enyhén nyugtatja is a madarat, így nem kezdi ki a sebét. Nyüt sebek kötésének elkészítése: Tet
rán sebhintőporos gézlap, átkötve gézzel, s ez teljesen befedve ragtapasszal. A kötést 2-3 naponta 
cserélni kell. A nyílt sérülések prognózisa kiszámíthatatlan.

A beteg, zárt térben tartott madaraknak gyakran megváltoznak táplálkozási szokásaik is. 
Nem mindig tartanak igényt természetes fő-táplálékukra. Minden madár kedveli a sovány marha
húst (fehérpecsenyét, felsált). Egy kiskócsag jobban szerette, mint a halat. Szintén kedvelik a 
pulyka-, csirke mellet, szívet és májat. Gyakran eltér a madarak táplálkozási módja is a természe
testől. Egy nagypóling és egy kis póling a felkínált többféle táplálékból a természetestől legtávo
labb esőt választotta: oldatból szedegette ki az apróra vágott húsokat.

A húsokat vitamin-oldattal nedvesítjük. Ez ascorbinsavat, Calcium-fosforicumot vagy Cal- 
cium-lactikumot, kristálycukrot tartalmaz. Hetente Vitacolant, D 3 vitamint és A vitamint is kap
nak. Időszakonként és fajonként a következő kiegészítő roboránsokat kapják: panthenol, caldea, 
zabpehely, búzacsíra, búzakorpa, főtt vagy nyers tojás, reszelt sárgarépa, saláta, különféle zöldsé
gek, gyümölcsök. Egy különös tapasztalat, hogy az énekes madarak többsége nem fogadta el a 
lisztkukacot és a hangyabábot, ellentétben az ORSZÁGH ( 1979) által leírtakkal.

A madarakat szabadonengedés előtt mindig túltápláljuk. A megváltozott környezetben a 
madár nem, vagy alig eszik néhány napig, de gyakran egy hétig sem. A ragadozó madaraknál nem 
alkalmazzuk a bevadásztatást. Igyekszünk minél vadabbul nevelni azokat, ezért, ha már önállóan 
esznek, kézből sohasem kapnak enni. Legfontosabbnak az elengedés helyének kiválasztását tart
juk. Legjobb az emberektől legtávolabb eső hely, a madár természetes élőhelye, s ha mód van rá, 
rezervátum (nálunk a Pusztaszeri Védett terület, Sasér, ritkábban a Szegedi Fehértó vagy a Tisza 
ártere).

Azokat a madarakat, melyek valamilyen ok miatt az önálló életre alkalmatlanok, tovább- 
tartásra madárszerető embereknek adjuk ki. E helyen is köszönjük segítségüket.

összefoglalás

A madarak élőhelyének védelme mellett fontosnak tartjuk a civilizáció sokféle ártalmaitól 
szenvedő madarak mentését és visszahelyezését a természetbe. Helyesnek tartanánk, ha minden 
Helyi Csoportban egy madármentő működne. A 62,6 %-os ment&i arány önmagáért beszél, s 
megéri a fáradozást, hogy a természetnek újra szaporodóképes madarakat adhattunk vissza.
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A Magyar Madártani Egyesület II. Tudományos Ülése, Szeged, 1986.
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A MAGYAR MADÁRTANI EGYESÜLET SOLYMÁSZ SZAKOSZTÁLYÁNAK 
KŐSZEGI RAGADOZÓ MADÁR—MENTŐ TELEPE

Curing of birds of prey by the Falconary Station of Hungarian Ornithological Society

BECHTOLD ISTVÁN

Abstract

Since curing of injured birds of prey is on the program of Falconary Section of Hungarian 
Ornithological Society a station was established for this purpose at Kőszeg in 1982. This paper is 
concerned with the conditions of the Station, both with the number and species of birds in cap
tivity. Moreover the treatment and release of birds are also mentioned.

Bevezetés

Napjainkban a civilizáció fejlődésének üteme és módja, az élettér-szűkülések, megszűnések, 
a mezőgazdasági földművelési módok megváltozása, a növényvédő, rovarirtó vegyszerek, mérgek 
használata, a növekvő közlekedés, a földünket behálózó villamosvezetékek, a törvényeket be nem 
tartó ember tevékenységei számos veszélyt rejtenek madárvilágunk számára.

Ezért a hagyományos madárvédelmi módok mellett fontos a fenti okok, vagy más okok 
következtében megsérült, megbetegedett, emberkézbe került madarakról történő gondoskodás, 
azok gyógyítása, felnevelése, a maradandóan károsodottak különböző célok miatti tartása, illetve 
a gyógyultak visszahelyezése a természetbe.

A világ szervezett solymászainak köztük a MME Solymász Szakosztályának is egyik célja, 
a sérült ragadozó madaraknak helyet adni, őket ápolni, róluk gondoskodni.

A telep leírása, a tartás módszerei

Jómagam már gyermekkorom óta, — több mint fél évszázada — foglalkozom madarakkal, 
főként a ragadozókkal. Ezért, kedvező körülmények közé kerülve 1982-ben sikerült lakhelyemen, 
Kőszegen a MME Solymász Szakosztályának ragadozó madár-mentő telepének építését megkez
deni.

A telep azóta elkészült. Területén 11 ragadozó madár nyerhet elhelyezést. Felépült a tele
pen egy 5 x 3  m-es tenyészvolier, egy fiókanevelő vagy nem rögzíthető madár részére készült 
5 x 2  m-es ház és egy magasállványok részére épült fedett rész.

A madarak a solymászoknál használatos háromszögletű, két oldalán és hátul zárt faházak
ban kapnak elhelyezést. A madarak a házikók előtt földbe szúrt alacsony állványhoz vannak rög
zítve a madár lábain lévő béklyókhoz csatlakozó 1,20 m-es bőrpórázzal.

Fontos, hogy a házak nyílásai dél, délnyugat felé nézzenek.
A madarak nappal a telepen tartózkodnak. A nagyobb testüek: héják, egerészölyvek éjjel 

is kint maradnak, de a kisebb testűeket, például a vörös vércséket éjszakára a lakásba visszük. Té
len, míg a hőmérséklet a -10 C° alatt marad, a kis testű ragadozó madarakat lakásunkba telepít
jük. A héják, egerészölyvek-20 C°-ig kint maradnak, szűkített nyílású házaikban.

Mindegyik madárnak külön fürdőedénye van friss vízzel, a vörös vércséknek ezenkívül ho
mokfürdőt is biztosítunk.

Madarainkat napos csirkékkel, tenyésztett patkányokkal, egerekkel, csirkenyakkal, galamb
bal, esetenként marhaszívvel váltakozva etetjük. A vörös vércséket naponta háromszor, a nagyobb 
testűeket naponta egyszer etetjük. Az eleséget hűtőládákban tároljuk és a szükséges mennyiséget 
abból előző nap kivéve adjuk madarainknak.

Fontos a madarak helyének, környezetének állandó tisztán tartása, a házikók alját fedő ka
vicsréteg rendszeres lemosása, a gyep locsolása, nyírása. A fürdőedényekbe mindig ivóvíz minősé
gű vizet kell tenni.
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Eddig hozzánk került: 45 madár.
Elpusztult ebből gyógyíthatatlan állapot következtében: 20 madár
Szabadon engedve: 15 madár (többek között: 3 egerészölyv, 1 vörösvércse, 3 gyöngyba

goly)
Jelenleg tartva: 10 madár (2 héja, 1 egerészölyv, 1 kaba, 5 vörösvércse, 1 macskabagoly). 

(Természetesen nem csupán ragadozómadarakat ápolunk, hanem fészekből kiesett, vagy sérült 
más fajú madarakat is. Hoztak már hozzánk például bitumenbe ragadt vízisiklót is, amit letisztítva 
szabadon engedtünk.)

Áramütés okozta sérülések

A legtöbb hozzánk került madár áramütés következtében sérült, összesen 13. Ebből:
10 vörös vércse (2 ad., 8 immat., 5 elpusztult, 5 csonkulva él)
2 egerészölyv (1 elpusztult, 1 szabadon engedve)
1 gyöngybagoly (elpusztult).

Említésre méltó, hogy a 13 madár közül 11 a bal szárnyon, 2 példány a jobb szárnyán sé
rült.

Az áramtól sérült madár az áramütés erősségétől függően vagy azonnal elpusztul, vagy élet
ben marad. Általában egy szárny és az ellenkező testoldal lába sérül. A sérülés súlyossága is függ 
az áramütés erősségétől. A sérült szárnyat a madár eltartja testétől és lógatja. Az áramütés okozta 
alig észrevehető sérülés és környéke vagy száraz, kemény tapintású, vagy nedves, duzzadt, puha. 
A lábon ugyancsak megtalálhatjuk az áramütés helyét, legtöbbször kis, fekete pont, folt alakjá
ban.

A végtagok további károsodását is az áramütés erőssége határozza meg. Általában — 1-2 
hét múlva — az áramütött szárnyvég elhal és leválik. A lábsérülésnél leeshet egy vagy több ujj, 
legrosszabb esetben a sarok-ízülettől a csűd az ujjakkal.

Az áramütést átélt madár viselkedésében nem áll be változás. Jó étvággyal eszik, fürdik, tol
lászkodik. Előfordulhat azonban, hogy beteg szárnyát a sérülés helyén véresre csipkedi.

Amennyiben a beteg egyik lába elhal és leszárad, ajánlatos a madarat elaltatni, mert egy 
lábbal élni kínlódás a madárnak.

A végtagrészek leválása után változatlanul egészséges madár módjára viselkedik és él tovább 
a sérült.

Áramütés esetén gyógymódok alkalmazása még nem ismert. A sebet kezelhetjük fertőződés 
ellen, esetleg segítjük az elhalt végtagot leválasztani, de az áramütéstől sérült végtagrészt megmen
teni nem tudjuk!

Figyelemre méltó, hogy Kőszeg környékén két év alatt 13 madarat, köztük 10 vörös vér
csét találtak áramütéstől sérülten. Mennyi lehet azon vércsék száma, melyeket nem találtak meg 
az áramütés után? Ezek vagy azonnal elpusztultak, vagy a villanyoszlopról magas fűbe, gaboná
ba, kukoricásba estek, de repülni nem tudva éhenhaltaic. És mennyi lehet az áramütött vércsék 
száma országos viszonylatban?! Véleményem szerint a vörös vércsék állomány-csökkenésének 
fő oka az áramütés okozta elpusztulás.

A talpfekély

Egy másik betegség, mely főleg sólymoknál, sasoknál és keselyűknél fordul elő, a talpfe
kély.

Helytelen tartás következtében talpon keletkezett tyúkszemtől, vagy fertőzés útján kép
ződik. A gyulladt tyúkszem fájdalmas, forró és dagadt. A madár sokat fekszik vagy egy lábon áll, 
kímélve a beteg lábat, így a folyamatos terheléstől a másik láb is megbetegedhet.

A betegség kezdetén a tyúkszemes talpat Perkutinnal (svájci gyógyszer) naponta háromszor 
ecseteljük, mely kezelés megelőzi vagy megszünteti a kezdeti gyulladást. Hatásos a Colomak-fo- 
lyadékos kezelés is, mely után melegvizes puhítással a tyúkszem kifordul, eltávolítható.

Ha a gyulladást időben nem kezeljük, gennyesedés lép fel, mely befelé haladva az egész 
talpra kiterjedhet, károsítva az inakat, minek következtében a madár ujjait használni nem tudja. 
Amennyiben a gyulladás nem szűnik meg, akkor talán egy operáció segít. A tyúkszem magját eltá
volítjuk és a gyulladás termékét az inak, idegek, erek, ízületek óvása mellett kis, éles kanállal eltá
volítjuk. Utána a sebet tamponozva átkötjük, ezt 3 naponként cseréljük, közben antibiotikummal 
kezeljük.

Ennél a betegségnél is fontos a megelőzés, a helyes tartási körülmények biztosítása, a fer
tőződés lehetőségének megakadályozása.
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Egyéb tapasztalatok

Fióka-korban 8 madár került hozzánk, többek között egy egerészölyv, egy vörös vércse, há
rom gyöngybagoly, egy macskabagoly, egy sarlósfecske és egy fekete rigó fióka, melyeket felneve
lésük után -  a macskabagoly kivételével -  szabadon engedtük.

A többi madár sérülésének, betegségének okai: közlekedési balesetek, törések (legtöbbször 
már idült törések!), zúzódások, üvegnek, más tárgynak repülés, hidegtől, táplálékhiánytól való 
legyen gül és.

A MME Solymász Szakosztályának -  az OKTH £-Dunán túli Felügyelőségének engedélyé
vel működő ragadozó madár-mentő telepe a sérült, beteg madarak fogadásán, gyógyításán kívül 
más célokat is szolgál:
— a maradandóan sérült, önállóan már megélni nem tudó madarakat látogatják tanulók, de fel

nőttek is. A madarakat bemutatva a ragadozómadarak életéről, fontos szerepéről, védelméről 
beszélve, szemléletessé teszik a madárvédelem, ragadozómadár-védelem terjesztését,

— a madarak -  velük naponta foglalkozva -  elősegítik magatartásuk kutatását, megfigyelését. 
Érdekes tapasztalatokat sikerült szerezni pl. a madaraknak az időjárás okozta viselkedés- 
-változásaival kapcsolatban;

— a meggyógyult, de maradandó végtag-sérülés következtében önállóan már megélni nem tudó 
ragadozó madarak, hasonlóan sérült fajtársaikkal tenyésztési célra felhasználhatók.

A szerzett tapasztalatokat, megfigyeléseket madaranként és megfigyelési területenként nap
lóban rögzítem.

A felnevelt fiókák, meggyógyult sérültek szabadon engedése többféle módon történik.
Hozzánk került ragadozó madár fiókát, ha ismerünk hasonló korú és kedvező számú fiókás 

fészket, abba belehelyezzük és a nevelést a mostohaszülőkre bízzuk.
Ragadozó madarak általunk felnevelt fiókáit a jól bevált solymász-módszer szerint, vadröp

te t és, illetve bevadászás után engedjük szabadon, miután meggyőződtünk tökéletes repülni és 
zsákmányolni tudásukról.

Idős madarak, ha rövid ideig tartózkodtak nálunk, minden további nélkül szabadon enged
hetők a nekik megfelelő területen.

Amennyiben a gyógyulás csak hosszabb idő után következett be, a solymászok által ismert 
gyakorlatok alkalmazásával, csak teljes rőpképiességük visszanyerése után engedhetők vissza a ter
mészetbe.

A MME Solymász Szakosztályának tagjai közül már többen foglalkoznak ragadozómadarak 
mentésével, gyógyításával. Velük tartom a kapcsolatot a szerzett tapasztalatok kicserélése, a sé
rült madarak elhelyezése, a sikeresebb gyógyítás érdekében.

Hiszem, hogy a kellő szakértelemmel, szeretettel, berendezéssel, felkészültséggel, az ügyért 
áldozatokat hozni tudóan működő telepek komoly részt tudnak vállalni a madárvédelem nemes 
céljainak megvalósításában.
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Az Ülésen megtartott, de a kötetben nem szereplő előadások kivonata.

CSORBA GÁBOR — TÖRÖK JÁNOS: Táplálék-szegregáció négy fatörzsön táplálkozó madárfaj
nál

Food segregation among four bird species foraging on 
trunks

Munkánkban a Certhia sp., a Sitta europaea. a Picoides (Dendrocopos) medius, és a P. 
major táplálékösszetételét és zsákmányméret eloszlását vizsgáltuk. E madárfajok egy jól körülha
tárolható területről, a fakéregről szerzik zsákmányállataikat. Ez lehetővé teszi e fajok táplékkész- 
let-felosztásának együttes vizsgálatát.

Vizsgálati területünk egy vegyes állományú középkorú tölgyes Budapest határában.
A táplálékot 2-15 napos fiókák torokelkötésével gyűjtöttük.
A költési időben gyűjtött táplálékot két potenciális niche-dimenzió alapján dolgoztuk fel 

(táplálékösszetétel, illetve zsákmányméret).
Vizsgálataink alapján a négy faj között a legnagyobb elkülönülést a fakúsz mutatta. A két 

Picoides faj táplálékából hiányoztak azok az állatok melyeket a jellemző harkály-módszerrel 
gyűjthettek volna be.

A négy madárfaj szárazsuly alapján számított átlagos zsákmánymérete szignifikáns pozitív 
korrelációt mutatott az aduit madarak átlagos testtömegével és csőrhosszával.

DEMETER ANDÁRS: Bagolyköpet-minták kvantitatív kiértékelése

Quantitative analysis o f  owl-pellet samples

Gyakori probléma bagolyköpet-vizsgálatok során a fellelt zsákmányállatok számának meg
állapítása. Emlősmaradványok esetében ez általában a páros, szimmetrikus koponyacsontok 
(maxillák, mandibulák) leszámolásával történik s a kettő közül a magasabb értéket fogadják el. 
Ez az eljárás azonban azt eredményezi, hogy csak egyetlen számértékkel jellemezhetjük az adott 
zsákmány faj előfordulását, s mivel nem teljes számlálást, hanem minta alapján történő becslést 
végeztünk, éppen a statisztikai értelemben elfogadott becslés alapvető paramétereit, annak szórá
sát és megbízhatósági tartományát nélkülözi.

A statisztikai ökológia jelentős fejezete foglalkozik a fenti probléma analógiájának tekint
hető populációnagyság becslésének elméletével. Az egyik lehetséges módszer a jelölés-visszafogás, 
és ez a bagoly képetekben talált csontokkal is elvégezhető. Ennek alapján becslésünk megbízha
tóságáról is tájékoztatást kapunk s az egyes fajok gyakorisági eloszlását is ennek tükrében értel
mezhetjük. Előadásomban a becsléselmélet néhány alapfogalmát, valamint a jelölés-visszafogás 
becslések elvét és néhány gyakorlati eljárást ismertetem bagolyköpet-minták példáján.

JÁNOSSY DÉNES: Újabb adatok a madarak származására vonatkozólag 

New data for the origin o f  birds

Mind a mai napig a tankönyvekben a gyíkmadár (Archaeopteryx X a maga madarak és hül
lők közti átmeneti jellegeivel szerepel az összes ma élő madarak őseként.
Az elmúlt években egyre több olyan őslénytani lelet került napvilágra, amelyek azt bizonyítják, 
hogy a gyíkmadárral egyidőben már erősen specializált madáralakok éltek.
Ezek a leletek amellett szólnak, ami már régebben is gyanítható volt, hogy a madarak polyfileti- 
kus eredete egyre jobban bizonyítható.
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STEPHAN A. AUMÜLLER (Ausztria): A bio-akusztika, mint új omitomuzikológiai és etológiái
kutatóterület

Bio-acoustics as a new branch o f  omithomusicology and 
ethologhy

Jelen századunk elején még csak sejteni lehetett, hogy az éneklő madár oly gyorsan 
egymásután tudja a hangközeit produkálni, hogy azokat az emberi fül csak csicsergésnek tudja 
percipiálni. Csak a második világháború után volt lehetőség arra, hogy a technika gyors fejlő
désével megtaláltuk a módszert arra, hogy egy madárhang (-ének) belső szerkezetébe behatoljunk 
s annak igazi mivoltát megismerjük. A Münchenben gyártott UHER-Rekorder megadta a lehető
séget egy adott madárhang (-ének) lassítására és gyorsítására. Ilyformán fedeztük fel, hogy a sej
tett, összeolvadt hangokat (hangközöket) lassítás útján emberi fül részére is hallhatóvá tenni. 
Ezen az úton indultunk el az ötvenes évek végén a modem madárhang-kutatás útjára. Dr.Szőke 
Péter kandidátus Budapesten mint zenetanár eljutott számos előmunkálat alapján „A zene ere
dete és három világa” c. könyvéig: sőt számos külföldi és belföldi előadása útján a MTA elismerte 
az érdemeit és lehetővé tette a zavartalan kutatást az ELTE Állatrendszertani Tanszék keretében. 
Ausztria e sikeres magyarországi kutatással párhuzamosan szintén kb. egyidőben indult el a ma
dárhang modern kutatása útján, de Konrad Lorenz professzor etológiái tanulmányai nyomán. 
Ez az út különféle nehezítő körülmények következtében még nem érte el a magyar kutatás fokát. 
Szerintem egy modem ornitológiái monográfiában a bioakusztikát már nem szabad elhanyagolni. 
A két országunk közötti barátságos viszony megteremthetné azt az atmoszférát, amelyben Cher
nél Istvánnak az alapvető műve MAGYARORSZÁG MADARAI és Huszthy Ödönnek sajnos már 
nem létező nagyszerű madárgyűjteménye Lékán (Lockenhaus) látott napvilágot. Az ügy meg
érdemelné egy magyar-osztrák munkaközösség megalapítását.

Az ülésen megtartott, de le nem adott előadások:

SOTI JOSIP: A Skadar tó maradainak néhány ökológiai aspektusa

MICHAEL OUNSTED: A fehér-szárnyú réce szaporítása fogásban és visszatelepítése
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AZ ÜLÉSÉN MEGTARTOTT VETÍTÉSEK PROGRAMJA

Április 11. 19 órától a Vedres Kollégium társalgójában ,,A madár és környezete” címmel wtítésie 
került sor az ülésen résztvevő természetfotósok anyagából.

A program az alábbi volt:

1. Hencz Alajos (Szeged): „Madárrapszódia” 3 perces színes szuper-nyolcas mozgófilm
„Delta szimfónia” 8 perces film

2. Dr.Sterbetz István (Budapest): ,,A kardoskuti darvak téli szállásán” 12 db 6x6 és 24x36 dia
3. Széli Antal (Szeged): „Szikesek, rétek madarai” 40 db 6x6 dia
4. Lőrincz István (Szolnok): egyes felvételek, 30 db 24x36 dia
5. Dr.Streit Béla (Szekszárd): egyes feltételek, 30 db 6x6 és 10 db 24x36 dia
6. Kármán Balázs (Gödöllő): „Kerecsen, kerecsenvédelem” 50 db 24x36 dia
7. Bécsy László (Budapest): „A  Zempléni hegyek állatvilága” 100 db 6x6 dia
8. Dr.Kalotás Zsolt (Fácánkert): egyes felvételek és képpárok; 36 db 24x36 dia
9. Dr.Kovács Gábor (Nagyiván): „A Kunkápolnási mocsár madárélete” 70 db 24x36 dia

10. Dr.Molnár Gyula (Szeged): „A Dél-Alföld tájai és madarai” 100 db 6x6 dia
11. Hencz Alajos (Szeged): egyes képek, 18 db 24x36 dia „Mese” 10 perces, színes szuper 8 moz

gófilm
„Törvény” 8 perces mozgófilm
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