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EGY GYERTYÁNOS-TÖLGYES ERDŐFRAGMENTUM 
MADÁRPOPULÁCIÓINAK EGYEDSZÁMVÁLTOZÁSA 

Gyurácz József 

Gyurácz, /. (1995): Chatiges in bird populations in a Carpino-Quercetum oak 
ivood segment. Aquila, 102, p. 00-00 

The results of territory mapping in a Carpino-Quercetum oak wood segment were 
analysed. In the 9 ha large segment the following numbers and species were detected in 
different years: 1992 - 171 individuals of25 species, 1993: 164 individuals of 27 species, 
1994: 157 individuals of 22 species. The population change index was calculated for the 
15 most common species. The population of seven species did not change significantly in 
the coursc of the three year study period. A slight decline for Jay (Garrulus glandarius), 
significant decline for Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes), and slight increases 
for Wren (Troglodytes troglodytes) and Blackcap (Sylvia atricapilla) were detectable. 

Key words: Carpino-Quercetum wood, Hungary, population changes, territon/ map
ping. 

Bevezetés 

A z utóbbi években számos madárfaj költőállománya csökkenő tenden
ciát mutat Európában (Tucker, et al, 1994). A veszélyeztetett fajok védelme 
szempontjából napjainkban egyre fontosabbak a populációmonitoring
vizsgálatok, melyek célja, hogy a populációs paraméterek (egyedszám, 
költési siker, túlélési ráta stb.) időbeli változásaiból vissza lehessen követ
keztetni a változások okaira (Moskát, et al, 1991). A madarak mint a táplá
lékláncban magasan elhelyezkedő, gyors anyagcseréjű, v i szonylag nagy
méretű és költségtakarékos módszerekkel vizsgálható élőlények rendkívül 
jelentősek a természeti állapot monitoringjában (Koskimies, 1989). 

Vas megyében a v i szony lag gyakori fajok populációinak nagyságáról, 
változásáról - a fehér gólya (Ciconia ciconia) és a gyurgya log (Merops apias-
ter) kivételével (Gyurácz & Szanyi 1994, Tóth, 1995; Barbácsy Z. pers. comm.) -
még megközelítő adatokkal sem rendelkezünk. Különösen vonatkozik ez a 
kistermetű, territoriális fajokra, közöttük is elsősorban az énekesmadarak 
populációira. Ezért is kezdtem el 1992-ben egy territóriumtérképezésen 
alapuló állománybecslő vizsgálatot. Jelen dolgozat a populációk nagysá
gára és időbeli változására vonatkozó eredményekről tájékoztat. 

Terület és módszer 

Vizsgálataimat 1992., 1993. és 1994. költési időszakaiban végeztem a 
körmendi (Horvátnádalja) Dobogó-erdőben (XN10C4 , 1. ábra), amely 
fokozottan védett területe lesz a tervezett Csörnöc-menti Tájvédelmi 

161 



Gyurácz, ]. (1995) 

1. ábra. A Dobogó-erdő földrajzi helyzete 
Figure 1. Location of Dobogó-woods 

Körzetnek. A z erdő" egyike a Rába-völgyben megmaradt idősebb gyer
tyános-kocsányos tölgyeseknek (Carpino-Quercetum), területe 9 ha. A z 
erdő lombkoronaszint je jól záródott, ezért a cserjeszint csak az erdő 
szegélyében sűrű. A Rába-, Pinka-holtágak mentén a füzek (Salix spp.), a 
gyertyános-tölgyes részletek között a betelepített égeres (Alnus glutinosa) 
pászták sűrű aranyvesszős (Solidago spp.) aljnövényzettel teszik vál
tozatossá az élőhelyet. 

A madárszámlálási módszerek közül a territoriális fajok, mint például 
a galamb (Columbiformes), harkály- (Piciformes) és az énekesmadáral-
katúak (Passeriformes) esetében a territóriumtérképezés adja a legpon
tosabb adatokat (Enemer et al., 1976.), melynek lényege, hogy a költési 
időszak folyamán több a l k a l o m m a l végigjárjuk a mintavételi területet, és 
közben térképre vezetjük az éneklő, vagy más módon territoriális v i se l 
kedést mutató hímek helyét. Később a pontcsoportosulásokat körülhatá
roljuk és territóriumnak tekintjük (Moskát, 1986.). Egy territóriumot tartó 
hím egyenlő egy költőpárral. 

A következő időpontokban végeztem a felméréseket: 1992. április 10., 
29., május 6., 20., június 4., 19., 1993. április 9., 27., június 4., 17., 1994. 
április 30., május 9., 25., napfelkeltétől kb. 10 óráig, eső nélküli, szél
csendes időben. 
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1. táblázat. A madárpopulációk nagyságának (költő pár) évenkénti 
alakulása a Dobogó-erdőben 

Table 1. Popu la t i on size changes (in nesting pairs) of b i r d populat ions 
in Dobogó-woods i n 1992-1994 

Faj - Species Év - Year Faj - Species 

1992 1993 1994 

Buteo buteo 2 2 1 
Cokimba pakimbus 4 4 4 
Streptopelia turtur 1 2 1 
Cuciikis canorus 2 3 3 
Dendrocopos major 3 5 4 
Dendrocopos minor* - - -
Lanius collurio 1 - -
Troglodytes troglodytes 4 4 8 
Prunella moduláris 1 - -
Locustella fluviatilis 8 3 6 
Locustella naevia - 2 1 
Acrocephalus palustris - 2 -
Sylvia atricapilla 23 18 28 
Phylloscopus collybita 11 14 12 
Muscicapa striata - 1 -
Erithacus rubecula 13 14 11 
Luscinia megarhynchos - 1 -
Turdus merula 7 7 8 
Turdus philomelos 8 8 9 
Parus palustris 1 1 1 
Parus caeruleus 6 2 -
Parus major 14 15 13 
Sitta europaea 7 7 6 
Certhia brachydaetyla 2 2 -
Emberiza citrinella 3 3 2 
Fringilla coelebs 24 28 26 
Cocco thraus tes cocco tií ra u s tes 9 3 1 
Sturnus vulgaris 6 4 4 
Oriolus oriolus 7 5 6 
Garrulus glandarius 4 4 2 

Összesen - Total: 171 164 157 

* Megfigyelve 1991-ben, az előkészítés évében. 
* Recorded in 1991, the year of preliminary studies 
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Vörösbegy - Robin Erdei pinty - Chaffinch 

1992 1993 1994 1992 1993 1994 

Széncinege - Grepat Tit Csilpcsalpfüzike - Chiffchaff 

2. ábra. A vörösbegy, erdei pinty, széncinege és a csilpcsalpfüzike 
populációváltozásának indexei 

Figure 2. Population change indexes of Robin, Chaffinch, Great Tit 
and Chiffchaff in 1992-1994 
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A populációk évenkénti egyedszámváltozását becslő index kiszámítá
sához az alábbi képletet használtam (D. O. F. F. 1989.): 

A x 

I x " ' A x _ ! 

ahol A x a felmért egyedszám x évben, A x _ a p ed ig ugyanez x-1 évben, I x a 
populációváltozás indexe x évben, I x - 1 p ed ig ugyanez x-1 évben. A 
kezdő év (1982) indexe, 1=100 m i n d e n faj esetében. A változás erősségét 
Chi-négyzet próbával ellenőriztem, Yates-korrekció alkalmazásával. 

Eredmények 

1992-ben 25 faj 171 egyede, 1993-ban 27 faj 164 egyede, 1994-ben 22 faj 
157 egyede szerepelt a felmérésekben (1. táblázat). 

A z egyedszámváltozást becslő indexeket a leggyakoribb 15 fajra szá
mol t am k i . E g y i k évben sem mutatott szignifikáns változást a következő 
madárfajok populációja (p>0,05): csi lpcsalp füzike (Phylloscopus collybita), 
vörösbegy (Erithacus rubecula), fekete rigó (Turdus merula), énekes rigó 
(Turdus phüomelos), széncinege (Parus major), csuszka (Sitta europaea), 
erdei pinty (Fringüla coelebs) (2. ábra). A z 1993-ban beállt szignifikáns 
csökkenést, Chi 2=26,96, p<0,05, nem szignifikáns növekedés követte a 
berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis) esetében. A barátposzáta (Sylvia 
atricapilla) állománya 1992 és 1993 között csökkent (p>0,05), majd 1994-
ben szignifikánsan növekedett, Chi 2 =17,4, P<0,01. A seregély (Stumus 
vulgaris) egyedszáma szignifikánsan csökkent 1992 és 1993 között, 
Chi 2 =6,13, P<0,05, 1994-ben ugyananny i pár költött, mint 1993-ban. A z 
ökörszem (Troglodytes troglodytes) egyedszáma az első két évben n e m vál
tozott, 1994-ben szignifikánsan nőtt, Chi 2 =32,67, P<0,01). A szajkó 
(Garrulus glandarius) populációja a felmérés első két évében nem válto
zott, 1984-ben lényegesen csökkent, Ch 2 =16,0, P<0,01. A meggyvágó 
(Coccothraustes coccothraustes) fokozatos csökkenést mutat a felmérés első 
évéhez képest, Chi 2 =32,75 és 10,02, P<0,01. A nagy fakopáncs 
(Dendrocopus major) 1993-ban tapasztalt szignifikáns növekedése után, 
Chi 2 =16,31, P<0,01, az állomány 1994-ben szignifikánsan csökkent, 
Chi 2 =3,4, P>0,05 (3., 4., 5. ábra). A többi faj évenkénti egyedszám-alaku
lását az 1. táblázat tartalmazza. 

Megvitatás 

A hároméves felmérés eredményeiből n e m lehet általános érvényű 
következtetéseket levonni . Egyrészt a vizsgálati időtartam rövidsége 
miatt, másrészt a populációk egyedszámváltozásában megfigyelhető 
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Csuszka - Nuthatch Énekes rigó - Song Thrush 

1992 1993 1994 1992 1993 1994 

Fekete rigó - Blackbird Meggyvágó - Hawfinch 

1992 1993 1994 1992 1993 * 1994 * 

3. ábra. A csuszka, énekes rigó, fekete rigó, meggyvágó 
populációváltozásának indexei *P<0,01 

Figure 3. Population change indexes of Nuthatch, Song Thrush, Blackbird 
and Hawfinch in 1992-1994 (* indicates significance levél ofP<0.01) 
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Berki tücsökmadár - River warbler Seregélv - Starling 

4. ábra. A berki tücsökmadár, seregély, ökörszem és a sárgarigó 
populációváltozásának indexei *P<0,01, **P<0,05 

Figure 4. Population change indexes of River Warbler, Starling, 
Wren and Golden Oriole in 1992-1994 

(* indicates significance levél ofP<0.01, ** means P<0.05) 
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Barátposzáta - Blackcap Szajkó - Jay 

Nagy fakopáncs - Great Spotted Woodpecker 

180 f/í 

1992 1993 * 1994 

5. ábra. A barátposzáta, szajkó és a nagy fakopáncs 
populációváltozásának indexei *P<0,01 

Figure 5. Population change indexes of Blackcap, Jay and Great Spotted 
Woodpecker in 1992-1994 (* indicates significance levél ofP<0.01) 
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trendek többsége nem jelentős statisztikailag. A legtöbb madárfaj állo
mánya egy átlagérték körül ingadozik . A z , ami igazán fontos, ennek az 
átlagértéknek a változása, csak hosszabb időszak (10 év, vagy még több) 
adatai alapján állapítható meg (Waliczky, 1991). 

A M a g y a r Madártani és Természetvédelmi Egyesület dán rendszerű 
pontszámlálással végzett országos állományfelmérésének eredményei 
alapján (Bólwi & Szinai, 1995) csökkenő tendencia je l lemzi a fülemüle 
(Luscinia megarhynchos), az erdei p in ty (Fringilla coelebs) és a széncinege 
Parus major) hazai költő állományát az 1988-1993 közötti időszakban. A 
Dobogó-erdőben stabil p in ty- és széncinege-populáció költött a vizsgált 
három évben. A fülemüle költőállománya Európa több országában 
csökken (Tucker et al., 1994). Vizsgálataim során is csak egy a lka lommal 
észleltem a faj számára egyébként alkalmas élőhelyen. A vörösbegy, 
seregély és a kék cinege (Parus caeruleus) az országos felmérés által 1989-
től megállapított állománynövekedését saját eredményeim nem erősítik 
meg, v iszont alátámasztják a barátposzátával kapcsolatos tapasztala
tokat, amelyek szerint a legtöbb európai országban stagnál vagy növek
szik a költőpopuláció egyedszáma (Bőlnn & Szinai, 1995; Tucker et al., 
1994). 

A populációváltozások pontosabb rögzítése érdekében kívánatos v o l 
na, ha az országban több helyen végeznének a legreálisabb eredményt 
adó (bár a legidőigényesebb is) territóriumtérképező módszerrel állo
mányfelméréseket. Csak pontos és hosszú távú vizsgálatok alapján kísé
relhetjük meg a változások okait is feltárni és ezek alapján még hatéko
nyabb természetvédelmet folytatni . 
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