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1 BEVEZETÉS 

Az elmúlt évtizedekben nagy figyelem irányult egyes, a mérsékelt övben fészkel  és a 

trópusokra vonuló madárfajok állományának drasztikus csökkenésére. Egyértelm en 

bizonyítható volt, hogy a hosszútávú vonuló madárfajok állománya csökken, míg a rövidtávú- 

vagy parciális vonulók, illetve az állandó fajok esetében inkább stabilak vagy növekv k az 

állományok (Sanderson 2006, Ewing 2008). Ezekre a megállapításokra lehetett jutni mind az 

Észak-Amerikában költ  fajok (Sauer & Droege 1992, Rappole & McDonald 1994, Holmes 

2007), mind az Európában fészkel  fajok esetében (Berthold et al. 1993, 1998, Böhning-

Gaese & Bauer 1996, Sanderson 2006). 

A mérsékelt övön a vonuló madarak a madárdiverzitás 80%-áért felel sek, így 

természetvédelmi problémáik és az ezek megoldására tett lépések a világnak ezeken a 

területein felölelik a madárvédelem kérdéseinek nagy részét (Wilcove & Wikelski 2008). 

Becslések szerint évente 2,1-5 milliárd madár vonul a Palearktikum-Afrika vonulási 

rendszerben (Moreau 1972, Hahn et al. 2009). A vonuló madarak védelme különösen 

összetett feladat, mivel a problémák, amelyekkel szembesülnek, egymástól távol lév  

területeken, és az év különböz  periódusaiban jelentkeznek (Newton 2004). A fajok 

védelmének célja az adott fajok állományának hosszútávú fenntartása. Ennek érdekében a 

védelmi tevékenységek tervezésekor a madarak populációdinamikájának alakulására a teljes 

éves ciklus alatt jelentkez  hatásokat figyelembe kell venni, nem csak egy kiragadott 

id szakot (Kirby et al. 2008). 

2 CÉLKIT ZÉSEK 

Vizsgálataimmal a következ  kérdésekre kerestem a választ: 

1. A Magyarországon költ  énekesmadárfajok állományváltozásában a vonulási 

stratégia alapján vannak-e különbségek? 

2. A hosszútávú vonulók esetében további tényez k (költ területi/telel területi 

él hely, telel terület, táplálék, táplálkozási típus) alapján kimutathatóak-e 

különbségek? 

3. A hosszútávú vonulók állományváltozását magyarázó általános hipotézisek (klíma, 

él hely stb.) konkrét állományokon igazolhatóak-e? 



4. A tapasztalt trendek mennyire összehasonlíthatóak a megfigyelés alapú adatsorok 

Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) és a madárgy r zési adatbázisok 

között? 

5. Hosszútávú gy r zési adatsorok alapján becsülhet k-e az énekesmadárfajok f  

populációdinamikai paraméterei (túlélés, produktivitás, abundancia), és ezekben 

megfigyelhet ek-e hosszútávú trendek? 

6. Az énekesmadár-populációkat limitáló f  tényez k költ - vagy telel területi 

eredet ek-e? 

7. Kimutatható-e denzitásfüggés a reprodukciós rátában? Milyen összefüggés van az 

éves túlélés, produktivitás és a következ  évi abundancia között? 

8. Azoknál a fajoknál, ahol a túlélési ráta az évek folyamán er sen fluktuál, van-e 

összefüggés a fluktuáció mértéke és a telel terület állapota között? 

9. A Magyarországon átvonuló fajok esetében a zsírfelhalmozás és a potenciális 

repülési távolságok alapján közvetlen barrierátkelés valószín síthet -e, vagy a 

Kelet-Mediterráneumban egyel re ismeretlen pihen területek találhatók-e? A füsti 

fecske (Hirundo rustica) mint modellfaj esetében milyen évi és területi 

különbségek mutatkoznak a zsírfelhalmozásban? 

3 MÓDSZEREK 

Vizsgálataimat egyrészt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Mindennapi 

Madaraink Monitoringja program (MMM) 1999-2008 közötti megfigyelés alapú országosan 

reprezentatív adatbázisán, másrészt az Ócsai Madárvárta (1989-2008) és a Kolon-tavi 

Madárvárta (1999-2008) standard mintavételezés  hosszútávú madárgy r zési adatsorán 

végeztem. 

A vizsgálatok 4 f  részb l álltak: 

1. A hosszútávú vonuló madárfajok állományváltozásának vizsgálata Magyarországon az 

MMM program eredményei alapján 

Az MMM program keretében országosan gy jtött adatok alapján az 1999-2008 

közötti id szakra állományváltozási trendek kerültek meghatározásra. Ezt 

követ en a különböz  vonulási stratégiákat követ  fajok (állandó, parciális vonuló, 

rövidtávú vonuló, hosszútávú vonuló) között az átlagos trendeket hasonlítottam 

össze. A hosszútávú vonulók esetében, még további csoportokra bontva 



(telel terület, vonulási útvonal, táplálkozási mód szerint) is vizsgáltam a trendek 

közötti különbségeket. 

2. A hosszútávú vonuló madárfajok állományváltozásának vizsgálata Magyarországon 

hosszútávú gy r zési adatsorok alapján 

A két vizsgálati területen a standard felület  függönyhálóval befogott madarak 

egyedszámának változását vizsgáltam a költési ill. szi vonulási id szakban 

korcsoportonként. A trendszer  változások detektálására fajonként regresszió-

analízist végeztem. A kapott eredményeket területek és módszerek között 

összevetve elemeztem. 

3. Populációdinamikai vizsgálatok hosszútávú gy r zési (jelölés-visszafogás) adatok 

alapján 

A rendelkezésre álló adatmennyiségek alapján kiválasztottam azokat a fajokat, 

ahol a populációdinamikai analízisek elvégezhet k voltak. Minden fajnál évente a 

költési id szakra kiszámítottam az adult egyedszámot és a reprodukciós sikert 

jelz  produktivitási indexet, és teszteltem ezek hosszú távú változását. Fajonként 

modelleztem fogás-visszafogás alapú Cormack-Jolly-Seber modellezéssel a 

túlélési ráták változását. A túlélési ráta változásokat a telel területek 

vegetációindexével korreláltatva két faj esetében vizsgáltam a potenciális afrikai 

telel területeket. 

4. Zsírfelhalmozás, repülési távolság 

A füsti fecske (Hirundo rustica) mint modellfaj esetén az Ócsai és Izsáki 

Madárvárta adatsorán vizsgáltam az éves zsírfelhalmozást, korcsoportok, évek és 

területek közötti különbségeket. Repülési távolság modellezésével vizsgáltam, hogy 

a hazai jelent s zsírfelhalmozó helyekr l képesek–e az ökológiai barriereken való 

közvetlen átkelésre. A kapott eredményeket a Mediterráneumban található 

pihen helyekr l származó adataival hasonlítottam össze. 



 

4 TÉZISEK 

 Kimutattam, hogy az országosan reprezentatív mintában a hosszútávú vonuló madarak 

állománya Magyarországon jobban csökken, mint a rövidtávú- és parciális vonuló 

valamint állandó madárfajoké. 

 Kimutattam - a két kedvez  él helyen gy jtött madárgy r zési adatsor alapján - hogy 

a különböz  vonulási stratégiát alkalmazó fajcsoportok állományváltozásai között 

kisebb különbségek vannak, mint amilyeneket nyugat-európai vizsgálatokban 

tapasztaltak, és itt els sorban a parciális- és rövidtávú vonuló fajok állományai 

csökkentek. 

 Kimutattam, hogy a megfigyelésen alapuló országos és a befogáson alapuló helyi 

adatsorok által mutatott állományváltozások között jelent s különbség van. 

 Kimutattam - az Ócsai Madárvártán gy jtött fogási adatsorok alapján - 15 faj közül 2 

faj er s, 9 faj gyenge-közepes éves reprodukciós ráta denzitásfügg ségét. 

 Kimutattam - fogás-visszafogási adatok alapján becsült apparens túlélési ráták és a 

produktivitás indexének ingadozása alapján - hogy a megvizsgált 6 madárfaj közül 2 

faj esetében egyértelm  telel területi korlátozás, míg 1 fajnál költ területi korlátozás 

m ködik. A maradék 3 faj esetében a reprodukciós siker és a túlélési ráta esetében is 

er s összefüggést találtam, így itt vegyes vagy váltakozó korlátozás állapítható meg. 

 Megkerestem - a fogás-visszfogási adatok alapján számított apparens túlélési ráták és 

az afrikai területek csapadékviszonyai és vegetációállapotának változását jelz  

indexek alapján - a foltos nádiposzáta és a cserreg  nádiposzáta esetében az 

állományváltozásukra potenciálisan legjobban ható afrikai területeket. 

 Kimutattam, hogy a lokálisan stabil, de országosan csökken  állományú fajok 

esetében hosszútávon csökken a túlélési ráta. 

 Kimutattam, hogy a füsti fecske esetében a Magyarországon az szi vonulás során 

felhalmozott zsír mennyisége hasonló a spanyolországi és olaszországi 

pihen helyeken tapasztaltakéval. 

 Megállapítottam - repülési távolság modellezésével - hogy a füsti fecske esetében a 

felhalmozott zsírmennyiség elégséges a Mediterráneum átszelésére, de elégtelen a 

Szaharán való közvetlen átkelésre. 



 

5 ÉRTÉKELÉS 

A vonuló madarak állományának alakulását az éves ciklusuk alatt használt területeken ható 

folyamatok együttesen határozzák meg (Newton 2004), ezáltal mind az állományok 

monitorozása, mind az állományváltozások okainak feltárása jelent sen összetettebb, mint az 

állandó fajok esetében. A különböz  módszerrel gy jtött adatsorok egymástól különböz  és 

nehezen értelmezhet  eredményeket adhatnak (Payevsky 2006, Ewing 2008). A hazai 

megfigyelés-alapú és madárgy r zés alapú hosszútávú adatsorok alapján is sok esetben eltér  

képet kaptunk. Vizsgálataink alapján egyértelm nek látszik, hogy a hosszútávú vonulók 

állományaiban jelentkez  csökkenések Európa nyugati területeihez hasonlóan (Berthold et al. 

1993, 1998, Sanderson et al. 2006, Ewing 2008, Hjeldberg 2008), a Kárpát-medencében is 

jelentkeznek. Azonban ennek okai szerteágazóak lehetnek. 

Az Európa más országaiban tapasztal állományváltozásokat illet en sok hipotézis keletkezett. 

Szinte biztos, hogy jelent s szerepet játszanak költ területi, telel területi és vonulással 

kapcsolatos hatások is. A költ területi hatások között jelent snek bizonyultak a 

mez gazdaság intenzifikálódása (Donald et al. 2001, 2006), a mez gazdasági és gyepterületek 

degradációja, a területhasználat szerkezetváltása (Reif et al. 2008a, 2008b, Verhulst et al. 

2004, Nagy et al. 2009), és a vizes-, valamint erdei él helyek degradációja (Fuller et al. 

2007), és természetesen az él helyek fragmentációja, habár ez utóbbihoz a vizsgálatok szerint 

a vonuló fajok jobban képesek alkalmazkodni diszperziós képességük miatt (Paradis et al. 

1998). 

A telel területi hatások közül sokat foglalkoztak az afrikai szárazodás, csapadék- és 

vegetációviszonyok hatásaival (Withstanely 1973, Peach et al. 1991, Szép 1995a, 1995b, Szép 

et al. 2006), kiemelten a szárazság által sújtott Szahel-övezetben (Morel 1973). Ezen kívül 

feltételezhet ek más tényez k is, amelyek hatnak a madárállományok változásaira, mint az 

afrikai mez gazdaság és urbanizáció el retörése és az él helyek ezzel kapcsolatos 

degradációja (Wilson & Cresswell 2006, Cresswell et al. 2007, Ewing 2008). Ugyan a 

Palerktikumból Afrikába vonulók közül csak kevés faj telel az erd s területeken (Moreau 

1972, Morel & Morel 1992, Pearson & Lack 1992, Salewski & Jones 2006), de az erd irtás 

ezeket kiemelten érintheti (Ewing 2008). A vadászat sok esetben el kerül, mint jelent s ok a 

vonuló madarak állományának csökkenésénél, de csak kevés esetben sikerült ezt bizonyítani. 



A vonulás során a pihen helyek állapota els sorban a partimadaraknál befolyásolja jelent sen 

a kés bbi állománynagyságot (Csörg  & Halmos 2000, Halmos & Csörg  2001, Baker et al. 

2004, Newton 2006), de sok olyan énekesmadárfaj esetében is komoly tényez  lehet, amelyek 

jelent s zsírfelhalmozást követ  nagy ugrásokkal vonulnak (Csörg  et al 1998, Newton 

2006). A zsírfelhalmozás határozza meg a repülési távolságot és ezen keresztül a vonulás 

sikerességét (Csörg  & Halmos 2002, Halmos 2000, Halmos et al. 2009). Els sorban 

tavasszal, a költ terültre tartó madarak esetében az érkezési id , a fizikai állapot mind-mind 

meghatározói lehetnek a kés bbi reprodukciós sikernek. 

A klímaváltozás sokrét en hathat a hosszútávú vonulókra. Költ területi elterjedésük 

változóban van, és ez a jöv ben el reláthatólag folytatódni fog (Huntley et al. 2007). A 

költ területek és telel területek közötti távolság várhatóan n ni fog, ami nehezebbé teszi sok 

faj számára a vonulást (Doswald et al. 2009, Gregory et al. 2009). A telel területek közötti 

váltás képessége és lehet sége meghatározhatja a faj jöv beni sikerességét, ami elérhet  

fenotipikus plaszticitással, vagy bizonyos genotípusokra ható szelekcióval (Coppack & Both 

2002, Csörg  & Halmos 2009). A tavaszi h mérséklet változásával, a táplálékcsúcsok 

eltolódásával az állandó fajok kompetitív el nyre tehetnek szert a vonulókkal szemben (Both 

et al. 2006), és azok a vonulók lehetnek sikeresek, amelyek gyorsan képesek változtatni 

érkezési idejüket (Møller et al. 2008). Ezek általában a generalista, nagy plaszticitással 

rendelkez  fajok (Shultz et al. 2005). 

A hazai adatsorok esetében néhány fajnál tudtuk tesztelni a tavaszi érkezés eltolódásának 

hatását az állományváltozásra. A gyenge összefüggés megegyezett a fenti hipotézis által 

várttal, azaz minél jobban tudta egy faj módosítani az érkezési idejét, annál kevésbé csökkent 

az állománya. 

A növekv  állományú fajok egy csoportja összefüggésbe hozható a területhasználat 

szerkezetváltásával, a bokrosodással, beerd süléssel, erd sítéssel, ahogy ez Csehországban is 

kimutatható volt (Reif et al. 2008). Csökken  állományú, rovarev  fajok esetén feltételezhet , 

hogy a külterjes állatállomány csökkenése hatással van a populációikra (Møller 2001). 

Vizsgálataink során a különböz  módszerekkel kimutatott állományváltozások és a 

demográfiai paraméterekben tapasztalható trendek alapján néhány olyan fajt találtunk, amely 

minden adatsor alapján csökken  állományú. Ezek transz-szaharai vonulók, és telel területeik 

a nedves bokros, erd s területeken vannak. Ezek közül a kerti poszáta esetében volt 

lehet ségünk a mélyebb demográfiai háttér vizsgálatára. Ennél a fajnál a túlélési ráta 



szignifikáns csökkenése tapasztalható. Feltételezhet , hogy a faj általános 

állománycsökkenése költési id szakon kívüli okokkal hozható összefüggésbe. Ez lehet a 

vonulás során használt száraz él helyek degradációja, ami sok faj állománycsökkenésével 

összefüggésbe hozható, vagy pedig a nedvesebb afrikai telel területeken még részleteiben fel 

nem tárt él helyváltozás. 

A populációdinamikai vizsgálatokban a túlélési ráta csökkenés azoknál a fajoknál volt 

els sorban kimutatható, amelyeknél az szi vonulás során jelent s a zsírfelhalmozás, így a 

pihen helyek állapota és repülési távolságok változása is negatívan befolyásolhatja ket. Ezek 

között van olyan, amely a hosszútávú madárgy r zési vizsgálatok alapján stabil vagy 

növekv  állományt mutat az optimális költ helyen, viszont az országos adatsorok csökkenést 

jeleznek. Ezeknél a fajoknál feltételezhet , hogy a korlátozó telel területi hatások 

következtében csökken  egyedszám következtében el ször a faj visszahúzódik a 

szuboptimális él helyekr l, elterjedési területe zsugorodik. Így tulajdonképpen egy ideig az 

optimális él helyek folyamatos immigrációval feltölt dnek, és ezért az itteni vizsgálatok nem 

képesek kimutatni a telel területi mortalitás következtében egyébként csökken  populációs 

trendeket. Ez az összefüggés a közeljöv ben lehetséges jelent s állománycsökkenésekre hívja 

fel a figyelmet, ami a többféle adatbázis együttes értelmezésével ismerhet  csak fel. 

Feltételezhet , hogy Nyugat-Európában az optimális él helyek is tapasztalható csökkenése 

(Berthold et al. 1993, 1998, Böhning-Gaese & Bauer 1996) ezen fajok esetében annak 

köszönhet , hogy a optimális és szuboptimális él helyekb l álló metapopulációs szerkezet a 

szuboptimális él helyek elt nésével már felbomlott. 

Ha a tudományos kérdésekre hosszútávú vizsgálatok során meg is találjuk a választ, és 

felismerjük a hosszútávú vonuló madárfajok esetében az állományuk csökkenése mögött rejl  

okokat, szembesülnünk kell a következ  kérdéssel: mit lehet, és mit kell tenni ahhoz, hogy 

meg rizzük ezeket a fajokat? Egy-egy ritka faj esetében sikeresek lehetnek a nagy 

er feszítéssel és nagy pénzbefektetéssel végzett védelmi programok. Az Európai Unióban 

azoknak a fajoknak javult sokat a helyzete, amelyeket európai fajvédelmi tervvel, és ennek 

következtében tervezett és magasabb szinten és pénzügyi támogatással végrehajtott 

programok támogattak (Donald et al. 2007). Hazánkban is megállapítható, hogy pl. a parlagi 

sas, a kerecsensólyom és a túzok esetében eddigi er feszítéseink eredményre vezettek, és 

állományuk növekszik, azonban ez nem jelenti azt, hogy a természet állapota és a 

madárállományok egyöntet en pozitív irányban alakulnak. S t egyértelm en igazolható 

ennek ellenkez je. 



A gyakori, hosszútávú vonuló madárfajok védelme két ok miatt is nagyon nehéz. Egyrészt 

általában nem fajspecifikus, hanem szélesebb körben ható tényez k befolyásolhatják az 

állomány változását, másrészt ezek a tényez k sok ország hatalmas földrajzi kiterjedés  

területein hatnak. Azaz bármi, amit tenni tudunk, és tennünk kell, nagylépték  kell, hogy 

legyen. Azaz sok ország szakpolitikai döntéseit kell befolyásolni, nemzetközi és nemzeti 

szinten egyaránt. Tudnunk kell forrásokat teremteni, és ezt a leghatékonyabban felhasználni, 

azaz a megfelel  biológiai megalapozottsággal a leginkább eredményre vezet  módszerekbe 

fektetni (Martin et al. 2007). Ehhez folyamatosan szükség van megfelel  információkra, így a 

különböz  az állományok változását és a demográfiai paramétereket monitorozó rendszerek 

további fejlesztése, összehangolt m ködtetése és együttes elemzése a jöv  kiemelt feladata. 
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