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Bevezetés 

A z európai lombos és tűlevelű erdó'k madárközösségeinek leggyakoribb állandó 
tagjai közé tartoznak a cinegék és a harkályok. A cinegék (Parus spp.), a királykák 
(Regidus spp.), az őszapó (Aegithalos caudatus), a csuszka (Sitta europaea) és a 
fakúszók (Certhia spp.) táplálékkereső viselkedését lombos erdőkben az angol kuta
tók vizsgálták (Gibb, 1954; Gaston, 1973; Morse, 1978), tűlevelű erdőkben a skandi
návok (Ulfstrand, 1977; Alatalo, 1982). A harkályok (Dendrocopos spp.) táplálékke
reső viselkedését Közép-Európában és Skandináviában tanulmányozták (Winkler, 
\913;Jenni, 1983; Pettersson, 1983). A táplálékkereső viselkedés alapján ezek a fajok 
két guildbe sorolhatók: a cinegék guildjébe (Parus spp. Aegithalos caudatus, Regulus 
regulus) és a tágabb értelemben vett harkályok guildjébe (Dendrocopos spp., Sitta 
europaea, Certhia sp.). 

Vizsgálatunkban egy cseres-tölgyes erdő madárközösségét tanulmányoztuk a 
több változós módszerek közé tartozó főkomponens-analízissel (PCA). A z első dolgo
zatunkban kimutattuk, hogy a főkomponens-analízissel kapott guildek összetétele 
megegyezik az előbbi „intuitív" besorolással, és az összetétel állandó marad az egész 
év során; télen, a költési és a kóborlasi periódusban (Székely—Moskát, 1986). 
Ebben a dolgozatban pedig a három időszakot egyetlenegy analízisbe vontuk össze 
azért, hogy a guild-szerkezet szezonális variabilitását vizsgálhassuk meg. 

Vizsgálati terület és módszerek 

A megfigyeléseket a K L T E Ökológiai Tanszékének síkfőkúti cseres-tölgyes min
taterületén végeztük. A táplálkozási viselkedést öt niche-dimenzióba tartozó 42 kate
góriába osztottuk. A következő dimenziókat vizsgáltuk: 

1. táplálkozási magasság (6 kategória), 
2. táplálkozási hely (13 kategória), 
3. táplálkozási irány (14 kategória), 
4. táplálkozási mód (6 kategória), 
5. táplálkozási fafaj (3 kategória). 
A mintavételek 15 másodpercenként mind az öt dimenzióban egyszerre tör

téntek. 
A vizsgált időtartamot (1983. november—1984. október) három időszakba so

roltuk : 
1. tél — novembertől márciusig, 
2. költési időszak — áprilistól júliusig, 
3. kóborlasi időszak — augusztustól októberig. 
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A tíz vizsgált faj (1. ábra) táplálékkereső viselkedése alapján főkomponens-ana-
lízist végeztünk a B M D P programcsomaggal (Dixon, 1981); egyetlenegy analízis 
tartalmazta mindhárom időszak adatát. (A vizsgált területről és az alkalmazott mód
szerekről részletesebben lásd: Székely—Moskát, 1986.) 

Eredmények és értékelésük 

A főkomponens-analízis során az első két komponenst vettük figyelembe, melyek 
együtt az összvariancia 84,18%-át képviselték. Ebből az első főkomponens 66,53%-ot 
tett k i , míg a második 17,65%-ot. 

A z első főkomponens szerint a fajok két csoportra váltak szét. A 0,1—0,4 fő-
komponenssúlyok között a harkályok, a csuszka és a fakusz található, míg a 0,7— 
1,0 között a cinegék, az őszapó és a sárgafejű királyka (1. ábra). A második főkompo
nens szerint a kéregrepedések között kutató fakusz mindhárom időszakban, míg a 
csuszka télen volt hasonló a cinegékhez. A főként kopácsolva, a kéreg alól táplálkozó 
nagy- és kisfakopáncs elkülönült a csuszkától és a középfakopáncstól (2. ábra). 

A kétdimenziós térben a fajok két jól elkülönülő guildet képeztek (3. ábra). 
A cinegék, az őszapó és a királyka alkotta az egyik guildet, míg a harkályok, a csuszka 
és a fakusz a másikat. A cinegék guildjében a széncinege és a királyka télen távolabb 
helyezkedett el a többi fajtól, amit valószínűleg az okozott, hogy a széncinege télen 
főképpen a talajon, míg a királyka főleg lebegve táplálkozott, a többi cinegétől eltérő-
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1. ábra. A vizsgált tíz állandó faj elhelyezkedése az 1. főkomponens mentén, a táplálék
keresési viselkedésük alapján. Az 1. főkomponens az összvariancia 66,53%-át képviselte. A leg

felső sorban a fajok téli, alatta a költésidőszaki elhelyezkedését tüntettük fel, míg a 
főkomponenstengely alatt a kóborlasi időszaki elrendeződés található 

PM= Parus major, PC = Parus caeruleus, PP = Parus palustris, AC = Aegithalos caudatus, 
RR = Regulus regulus, DA — Dendrocopos major, DE = Dendrocopos medius. 

Dl = Dendrocopos minor, SE = Sitta europaea, CS = Certhia sp. 
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2. ábra. A vizsgált fajok elhelyezkedése a 2. főkomponens mentén. 
A 2. főkomponens az összvariancia 17,65%-át képviselte. A jelölések magyarázata az 1. ábrán 
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3. ábra. A vizsgált fajok elhelyezkedése az első két főkomponens alapján. A két főkom
ponens az összvariancia 84,18%-át képviselte együttesen. A jelölések magyarázata az 1. ábrán 

en. A két guild elkülönülése az 1. főkomponens mentén történt, míg a 2. főkomponens 
a guildeken belül szegregált. 

A cinegék szoros csoportot alkottak, eltekintve a széncinege és a királyka téli 
adatától. Ezzel szemben a harkály-guild tagjai egész évben jól elkülönültek egymástól. 
További jellemzője a harkályoknak, hogy elmozdulásuk a kétdimenziós térben kisebb 
volt, mint a cinegéké (7=2,31; df =14; /7=0,05), azaz táplálékkeresési viselkedésük 
kevésbé változott. 

A két guild összetétele megegyezik az előző vizsgálatunk eredményével (Székely-
Moskát 1986), de eltér néhány „intuitív" alapon létrehozott guild összetételétől. 
Például Pettersson (1983) és Ulf strand (1977) azonos guildbe sorolja a cinegéken és a 
királykán kívül a csuszkát és a fakuszt is (surface gleaner, illetve pariform guild). 
Ez a besorolás hasonló az általunk kapott eredményhez, ha csak a 2. főkomponenst 
vesszük figyelembe, amely az összvariancia jóval kisebb részét képviselte, mint az 
1. főkomponens. 

A cinegék zsákmányállat-összetétele időszakról időszakra erősen változik 
(Gibb, 1954), míg a harkályok táplálékellátottsága egyenletesebb, hiszen táplálékaik 
„pufferizált" helyen vannak (Askins, 1983). Úgy tűnik, hogy a táplálékkereső visel-
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kedés változása összefüggésben van a zsákmányállatok elhelyezkedésével. Ennek meg
felelően a cinege-guild táplálékkereső viselkedése jobban változott, mint a harkályoké. 
Ezt támasztja alá, hogy a harkály-guilden belül a fakusz táplálékkereső viselkedése 
változott a legnagyobb mértékben, mert a guild tagjai közül a „legfelületibb módon" 
a kéregrepedésekből táplálkozik. A z állandó táplálék miatt a harkályok egy-egy 
táplálékkereső viselkedésre specializálódtak, amely egész évben elkülöníti őket a 
többi fajtól. Ezzel szemben a cinegék táplálékkereső viselkedése időszakról időszakra 
változik, ahogy változik a táplálékuk összetétele is (opportunista stratégia). A cine
gék táplálékkereső viselkedésében a specializáció hiánya miatt az egyes fajok poten
ciálisan képesek a többi faj táplálékát is fogyasztani, így táplálékkereső viselkedésü
ket az interspecifikus kompetíció jelentősen befolyásolhatja (Alatalo—Lundberg, 
1983). Ezzel szemben a harkályok táplálékkereső viselkedésének befolyásolásában az 
interspecifikus kompetíciónak a szerepe kicsi. 
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Guild-srrucrure of the bird-society in Oakwood 

Tamás Székely—dr. Csaba Moskát 
Debrecen—Budapest, Hungary 

The foraging behaviour of tits and woodpeckers was studied between November of 1983 and 
October of 1984. Data were collected in 42 categories of 5 dimensions. On the basis of the fora
ging behaviour principal component analysis (PCA) was carried out. The first two components inc
luded 84.18% of the total variance. The 10 studied species were separated into two guilds along the 
first two principal components. The foliage-gleaning guild included the tits (Parus major, P. caeruleus, 
P. palustris, Aegithalos caudatus) and the Goldcrest (Regulus regulus). On the other hand the bark-
foraging guild included the woodpeckers (Dendrocopos major, D. medius, D. minor), the Nuthatch 
(Sitta europaea) and the Treecreeper (Certhia sp.). 

The foraging behaviour of bark-foraging birds remained almost the same throughout the year, 
while the behaviour of foliage-gleaning birds varied strongly. We suppose, the reason for this is the 
stable food supply of bark-foraging birds, in contrast to the foliage-gleaners. 
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