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1. Bevezetés 

Nyugat- és Észak-Európa számos országából (így pl. Hollandiában 1912-
től, Kluyver 1951; Finnországban 1941-től, von Haartman, 1954; Angliában 
1947-től, Lack, 1966; NSZK-ban 1947-től, Berndt és Winkel, 1981; Belgiumban 
1959-től, Dhondt és Huble, 1968) ismerünk több éves, különféle kutatási témá
kat felölelő, oduköl tő madarakra kidolgozott kutatási programokat. Közép- és 
Dél-Európából hiányoznak az ilyen jellegű vizsálatok. A fenti programok meg
valósítása során, amelyek alapcélkitűzése az volt, hogy megismerjék az odu
költő énekesmadarak populáció dinamikáját és táplálkozását, valamint ez utób
bi kapcsolatait a környezet nyújtotta táplálékkészlettel, számos más ökológiai 
problémát is részletesen tanulmányoztak. 

A denzitás függő populáció regulációra vonatkozó első bizonyítékok is 
ekkor születtek (Kluyver, 1951; Lack, 1966), de fontos ismereteket szerezhet
tünk a madarak táplálékáért (Betts, 1955; Gibb és Betts, 1963; Minőt, 1981) 
és költőhelyekért (Dhondt, 1977) folytatott versengéséről. Jelentős eredmé
nyek láttak napvilágot az oduköl tő madarak területhűségéről (Harvey et. al., 
1979), keresési mikroélőhely felosztásáról (Hartley, 1953) és a különböző táp
lálékkeresési stratégiákról (Royama, 1970) a fent említett programok keretei 
között . 

Magyarországon 1978-ban indult egy szervezett hosszú távú kutatási 
program a közép-európai lombos erdőkben domináns oduköl tő énekesmadarak 
populáció ökológiájának tanulmányozására. E vizsgálatok elsődleges célja, 
hogy több információt nyerjünk e madarak költésfenológiájáról, populáció di
namikájáról és táplálkozásviszonyairól (Török és Tóth, 1985). 

A kutatási program keretein belül három gyakori oduköl tő énekesmadár 
fajt, a széncinegét (Parus major), a kékcinegét (P. caeruleus) és az örvös légy
kapót (Ficedula albicollis) tanulmányoztuk. 

Az oduköltő madarakra kidolgozott populáció dinamikai vizsgálatok ré
szét képezik a Pilis Bioszféra Rezervátumban végzett kutatásoknak, amelyeket 
az M T A Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete koordinál. 

2. Módszer 

Vizsgálati területek: 
I. telep: Hubertus kunyhó (550 m tf. magasság) 

vegetáció: középkorú, elegyes, intrazonális gyertyános — tölgyes 
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(Ouerco petraeae - Carpinetum) 
nagyság: 4,4 ha (47 odu) 

II. telep: Rám hegy (350 m tf. magasság) 
vegetáció: extrazonális, elegyes gyertyános tölgyes (Ouerco 
petraeae - Carpinetum) 
nagyság: 4,4 ha (50 odu) 

III. telep: Rám hegy (350 m tf. magasság) 
vegetáció: öreg bükkös (Melitti Fagetum silvaticae) 
nagyság: 9,0 ha (100 odu) 

IV. telep: Pilismarót 
vegetáció: lucfenyves (Picea abies) 
nagyság: 6,0 ha (60 odu) 

A négy eltérő erdőtársulásban vizsgáltuk az oduelfoglalás arányát és fel
mértük a költséssikert (tojásszám osztva kirepült fiókák számával x 100). 
Abból a feltevésből kiindulva, hogy a legerősebb egyedek foglalják el a faj szá
mára optimális élőhelyet, biometriai adatokat vet tünk fel a kotló madarakról. 
Mértük a testtömeget, a szárny-, csőr- és csüdhosszat. Második hipotézisünk az 
volt, hogy az erősebb, nagyobb madarak több és/vagy nagyobb tojásokat rak
nak. Ezért összehasonlítottuk egy-egy faj különböző erdőtársulásban rakott 
fészekaljainak tojásszámát és a tojások méreteit. (Tolómérővel mértük a tojások 
maximáUs hosszát és maximális átmérőjét, 0,1 mm-es pontossággal.) 

Vizsgáltuk a tengerszint feletti magasság hatását a költés kezdésre. Viszo
nyítási pontnak ápr. 1 -ét választva, kiszámoltuk az első tojás lerakásának idejét. 

A befogott aduit madarakat és minden fiókát számozott jelölőgyűrűvel 
láttuk el. Ez módot adott a madarak azonosítására a következő fészkelési sze
zonban. 

3. Eredmények 

3.1 A vizsgált madárfajok mennyiségi megoszlása 

A telepítést követő évben a madarak által elfoglalt odúk aránya alacsony 
volt. Ez az arány a következő években fokozatosan emelkedett. Valószínű, 
hogy az utolsó év már a telített állapotot tükrözi (Campbell, 1966). 

A különböző vizsgálati területek közül a tölgyes élőhelyeken nagyobb 
számban telepedtek meg az oduköltő madarak, mint a bükkösben vagy a feny
vesben (1. táblázat). 

Az örvös légykapó jóval nagyobb arányban költöt t a tölgyesekben, mint a 
másik két vizsgálati területen. A cinegék közül a kékcinege fészkek száma is 
több volt itt, míg a másik cinege faj hasonló számban telepedett meg mind a 4 
odutelepen. 

A Hubertus kunyhónál levő intrazonális tölgyesben az oduelfoglalás ala
csonyabb volt, mint az alacsonyabban fekvő Rám hegyi extrazonális tölgyesben. 
Az utóbbi élőhelyen 1982-ben egy kormos légykapó pár is fészkelt. Ez a faj 
hazánkban szórványos, ritka fészkelőnek tekinthető. Inkább Észak- és Nyugat-
Európában költ, ahol a madárközösségek domináló faja. Ezért különösen érde
kes, hogy a Piüs területén az utóbbi években többször és több helyről jelentet
ték fészkelését (Haraszthy, 1984). 
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A Pilis egész területén a fenyvesek aránya a lombos erdőkhöz képest meg
lehetősen alacsony, különösen a lucosokból van kevés. Ezen a területen a szén
cinege, kékcinege és örvös légykapó is megtelepedett. Ez az odutelep van legkö
zelebb lakott területekhez (Pilismarót kb. 4 - 5 km) ezzel magyarázható a mezei 
veréb megjelenése. 

1. táblázat 

A vizsgálati területeken fészkelő oduköltő madarak mennyiségi megoszlása 
(A - elfoglalt odúk száma, B - sikeres költések száma) 

Number of breeding pairs at the four study plots 
(A - number of occupied nest-holes, B - number of successful broods 

Hubertus kunyhó Rám hegy I. Rám hegy II. Pilismarót 

A B A B A B A B 

Széncinege 
1982 
1983 
1984 

5 5 
6 6 
9 2 

5 5 
8 6 
7 6 

4 4 
11 11 
14 12 

6 5 
6 3 

Kékcinege 
1982 
1983 
1984 

2 2 
2 2 

5 5 
10 10 

5 5 

4 4 
2 2 
2 2 

4 4 
1 0 

Barát cinege 
1982 
1983 
1984 

i 1 1 1 

Fenyves cinege 
1982 
1983 
1984 

1 1 

Örvös légykapó 
1982 
1983 
1984 

8 8 
12 12 
14 12 

6 6 
22 17 
35 17 

í : 
8 7 

14 12 
1 1 
8 5 

Kormos légykapó 
1982 
1983 
1984 

1 1 

Csuszka 
1982 
1983 
1984 

1 1 1 1 

Mezei veréb 
1982 
1983 
1984 

1 1 
2 0 
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3.2 Költésfenológiai paraméterek 

A 8 vizsgált faj közül csak a 3 gyakori faj költséfenológiai jellemzőit ismer
tetjük (2. táblázat). A két tölgyes élőhelyen mind a széncinege, mind az örvös 
légykapó több tojást rakott. A kékcinege esetében nincs különbség a telepek 
között . 

1984 csapadékos tavasza kedvezőtlenül befolyásolta a költéssikert az ör
vös légykapó és a széncinege esetében. 

A leggyakoribb faj, az örvös légykapó költéssikere a tölgyesekben nagyobb 
volt, mint a másik két telepen. 

2. táblázat 

Költésfenológiai paraméterek a négy vizsgálati területen 
(A — átlag fészekalj nagyság, B - kirepült fiókák száma, C — költéssiker) 

Breeding Phenological Parameters of the bird species 
(A — average clutch size, B - average number of fledglings, C — average breeding sucess = 

number of fledglings/number ofeggs x 100) 

Hubertus kunyhó Rám hegy I. Rám hegy II. Pilismarót 

A B C A B C A B C A B C 

Széncinege 
1982 
1983 
1984 

10,4 9,8 94,2 
9,7 8,4 87,5 
8,0 6,0 75,0 

10,5 8,3 79,3 
9,8 7,3 77,2 

8.0 4,0 50,5 
9,4 8,6 92,2 
9.1 8,4 79,5 

8,8 8,2 93,2 
9,0 6,0 39,1 

Kékcinege 
1982 
1983 
1984 

11,5 10,0 87,0 
12,5 12,0 96,0 

13,4 8,2 65,1 
12,1 10,7 88,3 
11,0 9,0 81,8 

11,0 10,3 93,2 
13,0 9,0 69,2 
12,0 10,5 87,5 

9,5 8,8 92,1 
11,0 

Barát cinege 
1982 
1983 
1984 

11,0 10,0 91,9 10,0 10,0 100 

Fenyves cinege 
1982 
1983 
1984 

8,0 8.0 100 

örvös légykapó 
1982 
1983 
1984 

6.0 5,6 93,8 
6,8 5,5 81,5 
6.1 5,0 55,1 

5,7 4,8 85,3 
6,1 5,2 84,6 
6,6 5,4 49,5 

6,0 6,0 100 
5,7 3,6 62,5 
4,7 3,6 63,2 

4,0 4,0 100 
6,0 5,4 56,3 

Kormos légykapó 
1982 
1983 
1984 

6,0 2,0 33,3 

Csuszka 
1982 
1983 
1984 

7,0 5,0 71,4 6,0 6,0 100 

Mezei veréb 
1982 
1983 
1984 

5,0 4,0 80,0 
5,0 



3.3 A tengerszint feletti magasság hatása a költéskezdésre 

A magasabban fekvő Hubertus kunyhói tölgyesben a cinegek költéskezdé
se 4—6 nappal későbbre tolódott az alacsonyabban fekvő Rám hegyi I. telephez 
viszonyítva (3. táblázat). A hazai élőhelyeken a kékcinegék általában korábban 
kezdik a költést, mint a széncinegék. A vonuló légykapók, amelyek május első 
napjaiban érkeznek a költőterületeikre, kb. 2 héttel később kezdik a fészkelést, 
mint a széncinegék. A három faj különböző költéskezdésére eltérően hat a köl
tőhelyek tengerszint feletti magassága. 

A legkorábban költő kék cinegéknél a legnagyobb, a legkésőbb költő örvös 
légykapónál a legkisebb a költéskezdés különbsége a két vizsgált élőhelyen. Ez a 
hatás annak ellenére kimutatható , hogy a különböző évek közöt t is jelentősen 
változhatnak a költéskezdések időpontjai. 

3.4 Tojásméretek 

Az extrazonális tölgyesben a széncinegék, az intrazonálisban a kékcinegék 
tojásai voltak nagyobbak, de az eltérések csak az utóbbi esetben szignifikánsak 
(hosszúság: t = 1,67, P < 0,05, szélesség: t = 6,70, P < 0,001). 

A tölgyesekhez viszonyítva a bükkösben az örvös légykapók tojásai szig
nifikánsan nagyobbak voltak (hosszúság: t = 3,30, P < 0,001, szélesség: t = 2,09, 
P < 0,025). 

A bükkösökben mért cinege fészekaljaknál vagy a szélesség vagy a hosszú
ság bizonyult szignifikánsan nagyobbnak, míg a másik tojásméretet jellemző pa
raméter nem mutatott eltérést a két élőhely között (4. táblázat). 

3.5 A költő madarak biometriai adatai 

A négy vizsgálati területen költő tömegfajok biometriai adatait az 5. táblá
zat foglalja össze. A fészkelési időszakban a madarak kézevezőinek hegye már 
meglehetősen kopott, így viszonylag kevés adatot sikerült felvennünk a szárny
hosszúságra vonatkozóan. Ezért az élőhelyek összehasonlításánál a szárnyhosz-

3. táblázat 

Ápriüs 1-jéhez viszonyított átlagos költéskezdés az extrazonális és 
az intrazonális tölgyesben (*** P < 0.005) 

Mean date oflaying (1 = April 1, significance levél of Student s 
test, *** P < 0.005, number ofbroods in parentheses) 

Extrazonális tölgyes Intrazonális tölgyes 

X S.D. X S.D. 

Széncinege 23.4 7,25 19,6 6,70 
(12) (14) 

Kékcinege 19,5*** 7,85 13,2 4,02 
(14) (18) 

Örvös légykapó 37,7 6,23 36,3 5,41 
(35) (46) 
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4. táblázat 

A domináns madárfajok tojásméretei (átlag, szórás, adatszám) három odutelepen 
(L - hosszúság, B - szélesség, * P < 0.05, ** P < 0.025, *** P < 0.001) 

Egg size (mean, S.D., number of eggs) of the three dominant breeding species 
(L - length, B - breadth * P < 0.05, ** P < 0.025, *** P < 0:001) 

Hubertus kunyhó Rám hegy I. Rám hegy II. 

L B L B L B 

Széncinege X 17,76* 13,37*** 17,86 13,39 18,03* 13,41 
S.D. 0,88 0,44 0,98 0,58 0,76 0,57 
n 120 120 147 147 168 168 

Kékcinege X 15,65 12,10 15,49 11,71 15,6 11,9*** 
S.D. 0,71 0,24 0,60 0,37 0,76 0,50 
n 54 54 201 201 73 73 

Örvös légykapó X 18,2 13,48 18,04 13,49 18,47*** 13,62** 
S.D. 0,74 0,43 1,06 0,49 0,90 0,49 
n 191 191 240 240 83 83 

Megjegyzés: A tölgyesekben mért tojásméretek hasonlóságára számolt szignifikanciá szinteket a 
hubertusi tojásméreteknél jelöltük. A bükkös és a Rám hegyi tölgyes tojásméret ha
sonlóságát a bükkösnél jelöltük. A nem jelölt értékeknél nincs szignifikáns különbség. 

Notes: The levels of significance computed on the differences between the two oak forests 
are indicated at the dataof Hubertus Plot. The levels of significance computed on the 
differences between the beech (Rám Plot II) and oak (Rám Plot I) forests are indicated 
at the data of Rám Plot II. 

5. táblázat 

A három tömegfaj tojó egyedeinek biometriai adatai a vizsgált területeken 

The body size (weight, wing length, bili length) of the females of three dominant breeding species 
(n = number of aduit females) 

Hubertus kunyhó Rám hegy I. Rám hegy II. Pilismarót 
x S.D. n x S.D. n x S.D. n x S.D. n 

Széncinege 
tömeg (weight) 
szárnyhossz 
(wing length) 
csőrhossz 
(bili length) 

20,9 11,2 4 

74,0 - 2 

12,8 0,93 3 

20,5 1,61 12 

75 1 

12,8 0,37 9 

19,9 1,06 17 

74,0 0,82 4 

12,9 0,45 12 

21,2 1,27 4 

13,1 - 1 
Kékcinege 

tömeg (weight) 
szárnyhossz 
(wing length) 
csőrhossz 
(bili length) 

14,0 1,20 5 

65 1 

9,6 0,42 3 

13,3 1,36 3 

66 - 1 

10,3 0,93 3 

13,2 0,40 2 

66 - 1 

9,8 0,42 2 
örvös légykapó 

tömeg (weight) 
szárnyhossz 
(wing length) 
csőrhossz 
(bili length) 

15,7 0,70 21 

81,3 2,43 14 

13,1 0,31 18 

16,2 1,13 27 

81,5 2,54 11 

12,9 0,62 24 

15,9 1,49 11 

81,7 1,63 6 

12,9 0,39 9 

15,8 0,51 5 

79,5 0,71 2 

13,5 0,24 4 



szúság adatokat nem vettük figyelembe. A kotló madarak testtömege erősen 
változott a kotlás során, ezért a szórások viszonylag nagyok voltak. Az iroda
lomban általában korrigálják a különböző időben mért és ezért különböző tö
megű madarak adatait (Perrins, 1979). Sajnos a hazai populációkra ilyen korri
gáló faktor nem ismeretes. A cinegék négy élőhelyén mért átlagos testtömeg 
nem különbözött szignifikánsan. 

Az extrazonális tölgyesben fészkelő légykapók szignifikánsan nagyobbak 
voltak, mint az intrazonálisban költő egyedek (t = 1,81, P < 0,005). A fegyves 
és bükkös élőhelyen költő egyedek testtömege hasonló volt a Rám hegyi töl
gyeshez viszonyítva. Az örvös légykapók szárny- és csőrhossz méretei nem mu
tattak szignifikáns különbséget. 

3.6 Jelölés — visszafogások a domináns fajoknál 

A két gyakori cinegefajból és az örvös légykapóból a 3 év alatt 1165 pél
dányt lát tunk el egyedi számozott jelölőgyűrűvel. Ebből 106 volt aduit és 
1059 a fióka. A kifejlett korban jelölt cinegék 13,7%-át, az örvös légykapók 
5,17%-át fogtuk vissza a következő évben. A kék cinegék közül nem volt visz-
szafogás. Az átlagos visszafogási arány 1,48, az örvös légykapónál 1,07% volt, 
amely az irodalomból ismeretes átlagos visszafogásnak csak mintegy 10%-a. 

A széncinegéknél tapasztalt nagyobb visszafogás a faj jellemző nagy terü
lethűségéből ered. 

Madárfaj Gyűrűzött eg 
aduit 

yedek száma 
fióka 

Visszafogott 
egyedek száma 

Széncinege 
Kékcinege 
Örvös légykapó 

29 
10 
67 

326 
284 
399 

6 

5 
Total 106 1059 11 

4. Diszkusszió 

Számos madárfaj alkalmazkodott természetes odvakban való fészkeléshez. 
Evolúciós szempontból ez a viselkedési forma számos előnnyel jár e fajok szá
mára. Tojásaik és fiókáik, valamint a költést végző madarak jobban védettek az 
időjárás hatásától és a sok ragadozótól, mint a szabadon fészkelő fajok. Éppen 
ezért a költés sikeressége az oduköl tő fajoknál jóval magasabb, mint a többi 
fajnál (Zeleny, 1978). A védett helyen tör ténő költés azt eredményezi, hogy 
ezeknél a fajoknál a fiókák fejlődése tovább tart, így ezek a kirepülés idejére 
fejlettebbé válnak és könnyebben képesek elhagyni a költőüreget. Repülőké
pességük is jobb, ami segíti őket a kirepülés utáni kritikus időszak túlélésében 
(Alerstam és Högstedt, 1981). 

A madarak oduköltéshez való adaptációja számos fontos ökológiai problé
mát vet fel, amelyeknek vizsgálatát különösen indokolt tá teszi, hogy ezek a 
fajok egyedszámukat tekintve az erdei madárközösségek domináns összetevői. 

A vizsgált vegetáció típusok közül a fenyvesek Magyarországon nem ősho
nosak. Ezen az élőhelyen a lombos erdőkre jellemző fajok költésökológiai fel
tételei csak részben adottak. Ezek a fajok általában kisebb számban telepedtek 
meg és általában fészekaljaik nagysága elmarad a lombos erdőkben költőkhöz 
képest. 
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A Pilisben általában kis területű fenyvesek vannak. Ezért a fenyvesekre jel
lemző fajok, pl . fenyves cinege csak kis példányszámban fordulnak elő, így 
megfelelő adat hiányában e fajok részletes tanulmányozását nem tudtuk elvé
gezni. 

A Pilis hegység domináló erdőtársulásai a tölgyesek, amelyek a domborza
ti viszonyokat figyelembe véve általában intrazonálisan helyezkednek el, de he
lyenként extrazonális állományok is előfordulnak. A különböző erdőtársulások 
eltérő tengerszint feletti magassága nemcsak a vegetáció tavaszi aszpektusának 
kialakulását, hanem ezen keresztül állatpopulációk életciklusának dinamikáját 
is befolyásolják. 

A Hubertus kunyhó melletti, kb. 550 m magasan elhelyezkedő intrazoná
lis tölgyes hidegebb mikroklímája miatt a vegetáció fejlődése később indul meg, 
mint a Rám hegyi extrazonális tölgyesben, amely kb. 200 m-rel alacsonyabban 
helyezkedik el. A madarak szaporodási ciklusának beindítását végző hormonális 
aktivitást a nappal hosszúság változása szabja meg. Ez az általánosan elfogadott 
nézet valószínűleg csak durva szabályozást tesz lehetővé, mivel vizsgálatainkban 
a cinegék 4—6 nappal később kezdik a tojásrakást a magasabban (intrazonális) 
fekvő tölgyesben, mint az alacsonyabban fekvőben (extrazonálisban). Valószí
nűleg a költéskezdés időzítéséban az elérhető táplálékmennyiség is szerepet 
játszik mint finom — szabályozó tényező. Az odulakó madarak közül a rezidens 
fajok költéskezdése általában szinkronizáltan történik, a táplálékkészlet növe
kedésének függvényében. Ez a szinkronizáció azt jelenti, hogy a cinegék fióka-
nevelési időszaka egybeesik a Lepidoptera lárvák biomasszájának maximumával. 
A hazai tölgyesekben ez az időszak kb. május végére esik. A Lepidoptera lárvák 
biomassza növekedését a vegetáció lombozatának kifejlődése határozza meg. 
Mivel a Hubertus kunyhó melletti intrazonális tölgyesben a vegetáció fejlődése 
később indult meg, így a Lepidoptera lárvák biomasszájának csúcsa is későbbre 
tolódott , ezért a cinegék költéskezdése is 4—6 nappal később tör tént , mint az 
intrazonális tölgyesben. 

A vonuló és ezért később költő örvös légykapóknál szintén megfigyelhető 
volt hasonló tendencia a költéskezdésben, de a különbség jóval kisebb, mint a 
rezidens fajoknál, mivel a vegetáció fejlődésének különbségei e faj költsékezdé-
sekor már jórészt kiegyenlítődtek. 

Az általunk vizsgált eredőtípusok közül a három domináns oduköl tő faj 
legjobb élőhelyének a tölgyesek tekinthetők. Ezt nemcsak a megtelepedési 
arány, de a lerakott tojások száma és — az örvös légykapó esetében — a kirepü
lési siker is bizonyítja. Tojásméretük alapján nem találtunk egyértelmű különb
séget az élőhelyek között . A tojásméretek jellemzésére a hosszúság és szélesség 
adatokat használtuk, amelyek erősen variálhatnak egy populáción belül is. Ez 
a nagy variancia elfedheti az élőhelyek között esetleg meglevő különbségeket. 

A különböző élőhelyeken megtelepülő fajok testméreteinek értékeléséhez 
csak az örvös légykapónál volt elegendő adat. A cinegék alacsony megtelepedési 
aránya miatt kevés példányt tudtunk mérni, ezért a viszonylag alacsony minta
szám miatt nem tapasztaltunk szignifikáns különbségeket az egyes élőhelyek 
között . Az örvös légykapóknál a mért változók közül csak a testtömeg külön
bözött a két kísérleti tölgyesben. Az alacsonyabban fekvő, és ezért a négy vizs
gálati hely közül a legkedvezőbb élőhelynek minősülő Rám hegyi tölgyesben 
általában nagyobb testű példányok költöt tek, ami azt bizonyítja, hogy a faj te
rületfoglalása során először a nagyobb testű, és ezért a populációban domináns 
szerepet játszó egyedek foglalják el a legjobb élőhelyeket (Perrins, 1979). 

A hasonló koncepcióra épülő hosszú távú vizsgálatok megfelelő mennyi
ségű adatot eredményezhetnek ahhoz, hogy a hazai lombos erdők domináló 
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oduköl tő énekesmadár fajainak költésbiológiájáról egzaktabb ismereteket nyer
jünk. 
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1. Introduction 

Different, long-term research programmes worked out for hole-nesting 
birds are known in Western- and Northern-Europe (e.g. in Netherlands from 
1912, Kluyver, 1951; in Finnland from 1942, von Haartman, 1954; in Eng
land from 1947, Lack, 1966; in Western-Germany from 1947, Berndt and 
Winkel, 1981; in Belgium from 1959, Dhondt and Hubble, 1968). These kinds 
of investigations are lacked in Central- and Southem-Europe. While imple-
menting these programmes, which aims were to get information on the popu
lation dinamics and feeding of hole-nesting passerines and the latter's rela-
tionships with the food supply of the environment, a lot of other ecological 
Problems were studied in details as well. 

First evidences for density dependent population regulation were given 
at this time (Kluyver, 1951; Lack, 1966) and important knownledge was 
gained about the birds competition for food (Betts, 1955; Gibb and Betts, 
1963; Minőt, 1981) and nesting places (Dhondt, 1977). Important results 
came into daylight about the breeding area fidelity of hole-nesting birds (Har-
vey et al. 1979), about the partitioning of the foraging microhabitats (Hartley, 
1953) and about the different foraging strategies (Royama, 1970) within the 
compass of the programmes mentioned above. 

It was in 1978 when in Hungary an organised long-term research Prog
ramme started to study the population ecology of hole-nesting passerines 
dominant in deciduous forests in Central-Europe. First aim of these investiga
tions is to gain more information about the breeding phenology, population 
dinamics and feeding of these birds (Török and Tóth, 1985). Three common, 
hole-nesting species, the great tit (Parus major), the blue tit (P. caeruleus) and 
the collared flycatcher (Ficedula albicollis) were examined within the compass 
of the research Programme. 

The investigations on the population dinamics of hole-nesting birds form 
a part of the researches in the Pilis Biosphere Reservation, which are coordi-
nated by the Ecological and Botanical Institute of the Hungárián Academy of 
Sciences. 
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2. Method 

Study areas: 
Plot 1: Hubertus kunyhó (550 m about sea levél) 

vegetation: middle-aged mixed, intrazonal oak forest (Ouerco 
petraeae-Carpinetum) 
size: 4,4 ha (47 holes) 

Plot 2: Rám hegy (350 m above sea levél) 
vegetation: extrazonal, mixed oak forest (Ouerco petraeae-Carpi
netum) 
size: 4.4 ha (50 holes) 

Plot 3: Rám hegy (35.0 m above sea levél) 
vegetation: old beach forest (Melliti Fagetum silvaticae) 
size: 9.0 ha (100 holes) 

Plot 4: Pilismarót 
vegetation: spruce forest (Picea abies) 
size: 6.0 ha (60 holes) 

We examined the proportion of the occupied nest-holes end measured 
the breeding success (number of fledglings/number of eggsxlOO) in four diffe
rent forests. Setting out from the hypothesis that the strongest individuals 
occupy the optimal habitat of the species, we measured the biometrical Para
meters of the breeding females: body weight (to the nearest 0.1 g), wing 
length (to the nearest mm), bili and tarsus length (to the nearest 0.1 mm). 
According to our second hypothesis the stronger and larger birds lay more 
and/or larger eggs. Therefore we compared the clutch-size and the size of the 
eggs laid by the same species in the different forests. (The maximum length 
and breadth of the eggs were measured with the help of a slide-gauge to the 
nearest 0.1 mm.) 

The effect of the height above sea levél on the start of the breeding were 
also examined. We calculated the date of the first egg laying choosing Apr i l 
1. as a comparative point. 

The captured adults and all nestlings were ringed during the studied 
years. 

3. Results 

3.1 Composition of the hole-nester Community 
Proportion of the nest-holes occupied by birds was low in the year after 

putting up the nest-holes. This proportion increased gradually during the 
following years. The last year is likely to show the State of Saturation (Camp
bell, 1966). 

Hole-nesting birds settled in larger quantities in the oak forests than in 
the beech or in the spruce forests (Table 1). 

The collared flycatcher bred in the oak forests in much larger quantities 
than in the other two study areas. There were more blue tit nests here as well, 
but the other tit species settled in similar numbers in the four plots. 

Proportion of the occupied nest-holes was lower in the oak forest at Hu
bertus kunyhó than in the one in Rám hegy which is lower above sea levél. In 
the latter habitat a pair of pied flycatchers (Ficedula hipoleuca) bred in 1982 
as well. This species breeds rarely in Hungary. It breeds rather in Northern-
and Western-Europe, where it is the dominant species of the bird commu-
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Table 1. - 1. táblázat 

Number of breeding pairs in the four study plots 
(A - number of occupied nest-holes, B — number of successful broods) 

A vizsgálati területeken fészkelő odúköltő madarak mennyiségi megoszlása 
(A - elfoglalt odúk száma, B - sikeres költések száma) 

Hubertus kunyhó Rám hegy I. Rám hegy II. Pilismarót 

A B A B A B A B 

Great tit 
Széncinege 

1982 
1983 
1984 

5 5 
6 6 
9 2 

5 5 
8 6 
7 6 

4 4 
11 11 
14 12 

6 5 
6 3 

Blue tit 
Kékcinege 

1982 
1983 
1984 

2 2 
2 2 

5 5 
10 10 
5 5 

4 4 
2 2 
2 2 

4 4 
1 0 

Marsh tit 
Barátcinege 

1982 
1983 
1984 

1 1 1 1 

Coal tit 
Fenyves cinege 

1982 
1983 
1984 

1 1 

Collared flycatcher 
örvös légykapó 

1982 
1983 
1984 

8 8 
12 12 
14 12 

6 6 
22 17 
35 17 

1 1 
8 7 

14 12 
1 1 
8 5 

Pied flycatcher 
Kormos légykapó 

1982 
1983 
1984 

1 1 

Nuthatch 
Csuszka 

1982 
1983 
1984 

1 1 1 1 

Tree sparrow 
Mezei veréb 

1982 
1983 
1984 

J 

1 1 
2 0 
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nities. Thus it is interesting, that its breeding was reported from several places 
and several times in the Pilis during the last few years (Haraszthy, 1984). 

The proportion of coniferous forests to deciduous forests is very low 
thoroughout the Pilis, mainly the area of spruce forests is very small. In this 
area the great and the blue tits and the collared flycatcher also settled. This is 
the nearest plot to inhabited areas (Pilismarót is 4—5 km far from here), and 
it is the explanation for the presence of tree sparrow (Passer montanus). 

3.2 Breeding phenological parameters 
Breeding phenological parameters of the three most common species are 

presented in Table 2. Both the great tit and the collared flycatcher laid more 
eggs in the two habitats situated in oak forests. In case of the blue tit there 
were not significant differences between the plots. 

The rainy spring in 1984 had an unfavourable effect on the breeding 
success of the collared flycatcher and the great tit. 

The breeding success of the commonest species, the collared flycatcher, 
was higher in the oak forests than in the other two plots. 

3.3 The effect of the height above sea levél on the start of the breeding 
The start of the breeding of the tits was postponed with 4—6 days in the 

oak forest at Hubertus kunyhó, which is higher above sea levél than the other 
plot in Rám hegy (Table 3). Blue tits usually start breeding earlier than great 
tits in our country. Migrant flycatchers, which arrive at their breeding areas 
in the first days of May, start breeding about two weeks later than great tits. 
The height of the breeding plots above sea levél has different effects on the 
three species. 

The difference in the start of the breeding between the two studied ha
bitats is the greatest in the blue tit, which is the earliest to breed, and this 
difference is the least in the collared flycatcher, which is the latest breeder. 
This effect can be shown in spite of the fact that the dates of the start of the 
breeding can change significantly even between different years. 

3.4 Size of the eggs 
Eggs of the great tits were larger in the extrazonal oak forest, and those 

of the blue tits were larger in the intrazonal oak forest, but the differences are 
significant only in the latter case (length: t = 1.67, p < 0.05, breadth: t = 6.70, 
p < 0.001). 

Eggs of the collared flycatcher were significantly larger in the beach forest 
compared with the oak forest (length: t = 3.30, p < 0.001, width: t = 2.09, 
p < 0.025). 

In the tit clutches measured in the beach forest either the breadth or the 
length were significantly larger, while the other egg size paraméter did not 
differ between the two habitats (Table 4). 

3.4 Biometry of the breeding birds 
Table 5 summarises the biometrical parameters of the commonest species 

breeding in the four study areas. As the tip of the primaries is rather seedy in 
the breeding season we could collect very few data about the wing length. 
Therefore we neglected wing length data when compared the habitats. The 
body weight of the breeding birds changed considerably during the breeding, 
therefore variations were great. The data of birds of different weight — as 
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Table 2. - 2. táblázat 

Breeding phenological parameters on the four study areas 
(A — average clutch size. B - number of fledglings, C - breeding success) 

Költésfenológiai paraméterek a négy vizsgálati területen 
(A - átlag fészekalj nagyság, B - kirepült fiókák száma, C - költéssiker) 

Hubertus kunyhó Rám hegy I. Rám hegy II. Pilismarót 

A B C A B C A B C A B C 

Great tit 
Széncinege 

1982 
1983 
1984 

L0,4 9,8 94,2 
9,7 8,4 87,5 
8,0 6,0 75,0 

10,5 8,3 79,3 
9,8 7,3 77,2 

8.0 4,0 50,5 
9,4 8,6 92,2 
9.1 8,4 79,5 

8,8 8,2 93,2 
9,0 6,0 39,1 

Blue tit 
Kékcinege 

1982 
1983 
1984 

11,5 10,0 87,0 
12,5 12,0 96,0 

13,4 8,2 65,1 
12,1 10,7 88,3 
11,0 9,0 81,8 

11,0 10,3 93,2 
13,0 9,0 69,2 
12,0 10,5 87,5 

9,5 8,8 92,1 
11,0 -

Marsh tit 
Barát cinege 

1982 
1983 
1984 

11,0 10,0 91,9 10,0 10,0 100,0 - - -
Coal tit 
Fenyves cinege 

1982 
1983 
1984 

- - - - - - - 8,0 8,0 100,0 

Collared flycatcher 
Örvös légykapó 

1982 
1983 
1984 

6.0 5,6 93,8 
6,8 5,5 81,5 
6.1 5,0 55,1 

5,7 4,8 85,3 
6,1 5,2 84,6 
6,6 5,4 49,5 

6,0 6,0 100,0 
5,7 3,6 62,5 
4,7 3,6 63,2 

4,0 4,0 100,0 
6,0 5,4 563 

Pied flycatcher 
Kormos légykapó 

1982 
1983 
1984 

- 6,0 2,0 33,3 - - -

Nuthatch 
Csuszka 

1982 
1983 
1984 

7,0 5,0 71,4 6,0 6,0 100,0 -
Tree sparrow 
Mezei veréb 

1982 
1983 
1984 

- - - - - 5.0 4,0 80,0 
5,0 -
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Table 3. - 3. táblázat 

Mean date of the first egg laying compared to April 1 in the extra 
and intrazonal oak forests (*** p < 0.005, number of 

broods in parentheses) 

Április 1-jéhez viszonyított átlagos költéskezdés az 
extra- és intrazonális tölgyesekben (*** p < 0.005) 

Intrazonal oak forest 
Intrazonális tölgyes 

Extrazonal oak forest 
Extrazonális tölgyes 

X S.D. X S.D. 

Great tit 23,4 7,25 19,6 6,70 
Széncinege (12) (14) 

Blue tit 19 5 * * * 7,85 13,2 4,02 
Kékcinege (14) (18) 

Collared flycatcher 37,7 6,23 36,3 5,41 
Örvös légykapó (35) (46) 

Table 4. — 4. táblázat 

Egg size (mean, S.D., number of eggs) of the dominant breeding species in three plots 
(L - length, W - width, *p< 0.05, ** p < 0.025, *** p < 0.001) 

A domináns madárfajok tojásméretei (átlag, szórás, adatszám) három odútelepen 
(L - hosszúság, B - szélesség, * p <0.05, ** p < 0.025, *** p < 0.001) 

Hubertus kunyhó Rám hegy I. Rám hegy II. 
L B L B L B 

Great tit 
Széncinege X 17,76* 13,37*** 17,86 13,39 18,03* 13,41 

S.D. 0,88 0,44 0,98 0,58 0,76 0,57 
n 120 120 147 147 168 168 

Blue tit 
Kékcinege X 15,65 12,10 15,49 11,71 15,60 11,90*** 

S.D. 0,71 0,24 0,60 0,37 0,76 0,50 
n 54 54 201 201 73 73 

Collared flycatcher 
Örvös légykapó 

X 18,20 13,48 18,04 13,49 18,47*** 13,62 
S.D. 0,74 0,43 1,06 0,49 0,90 0,49 
n 191 191 240 240 83 83 

The levél of significance computed on the differences between the two oak forests are 
indicated at Hubertus kunyhó. The levels of significance computed on the differences 
between the oak (Rám hegy I) and beech (Rám hegy II) forests are indicated at Rám 
hegy II. Data which are not indicated are not significantly different. 
A két tölgyesben mért tojásméretek hasonlóságára számolt szingifikancia-szinteket a 
Hubertus kunyhói tojásméreteknél jelöltük. A Rám hegyi tölgyes és bükkös hasonló
ságát a bükkösnél (Rám hegy II) jelöltük. A nem jelölt értékeknél nincs szignifikáns 
különbség. 
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Table 5. - 5. táblázat 

The body size (weight, wing and bili length) of the females of three dominant breeding species 
(n = number of aduit females) 

A három tömegfaj tojó egyedeinek biometriai adatai a vizsgálati területeken 

Hubertus kunyhó Rám hegy I. Rám hegy II. Pilismarót 

X S n X S n X S n X S n 

Great tit 
Széncinege 

body weight 
testtömeg 
wirig length 
szárnyhossz 
bili length 
cső'rh ossz 

20,9 11,2 4 

74,0 - 2 

12,8 0,93 3 

20,5 1,61 12 

75,0 - 1 

12,8 0,37 9 

19,9 1,06 17 

74,0 0,82 4 

12,9 0,45 12 

21,2 1,27 4 

13,1 - 1 

Blue tit 
Kékcinege 

body weight 
testtömeg 
wing length 
szárnyhossz 
bili length 
csó'rliossz 

14,0 1,20 5 

65,0 - 1 

9,6 0,42 3 

13,3 1,36 3 

66,0 - 1 

10,3 0,93 3 

13,2 0,40 2 

66,0 - 1 

9,8 0,42 2 

Collared flycatcher 
Örvös légykapó 

body weight 
testtömeg 
wing length 
szárnyhossz 
bili length 
csőrhossz 

15,7 0,70 21 

81,3 0,70 14 

13,1 0,31 18 

16,2 1,13 27 

81,5 2,54 11 

12,9 0,62 24 

15,9 1,49 11 

81,7 1,63 6 

12,9 0,39 9 

15,8 0,51 5 

79,5 0,71 2 

13,5 0,24 4 

measured in different times <- are usually corrected in the literature (Perrins, 
1979). Unfortunately this kind of correcting factor is not known for the Hun
gárián populations. The average body weight of the tits measured in the four 
habitats did not differ significantly. 

Collared flycatchers were significantly larger in the extrazonal oak forest 
than those specimens in the intrazonal one (t = 1.81, p < 0.005). Body weight 
of individuals in the beech and spruce forests were similar to those measured in 
the oak forest in Rám hegy. Wing and bili length of collared flycatchers showed 
no significant differences between the plots. 

3.6 Capture-recapture in the dominant species 
During the three years 1165 specimens 106 adults and 1059 nestlings, 

were ringed from the two tit species and the collared flycatcher. 13.7 percent 
of the great tits ringed as adults, and 5.17 percent of the flycathers were recap-
tured in the following year. Blue tits were not recaptured. Average proportion 
of the recaptured birds was 1.48 percent during the three years. This propor
tion was 1.07 percent in the collared flycatcher, which is only about 10 percent 
of the proportion known from the literature. 

The higher proportion of recaptured great tits can be attributed to their 
great area fidelity (Table 6). 
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Table 6. - 6. táblázat 

Number of the marked and recaptured individuals of the 
dominant species during the three years 

A domináns fajok három év alatt gyűrűzött és visszafogott 
egyedeinek száma 

No. of marked 
individuals 
Gyűrűzött 

egyedek száma 

No. of recaptured 
individuals 

Visszafogott 
egyedek száma 

aduit 
felnőtt 

nestling 
fióka 

Great tit 
Széncinege 

29 326 6 

Blue tit 
Kékcinege 

10 284 -

Collared flycatcher 
Örvös légykapó 

67 399 5 

Total 
Összesen 

106 1059 11 

4. Discussion 

A lot of bird species are adapted to nest in holes. In evolutionary aspect 
this behaviour is advantageous for these species in many respects. Eggs, 
nestlings and breeding birds are protected better from the effects of weather 
and from predators than the free-nesting species. Therefore the breeding 
success is higher in the hole-nesting species than in the others (Zeleny, 1978). 
Breeding in a protected place results in that the development of these species 
lasts longer, thus they become better developed by the time they fledge and 
they can leave the nest more easily. Their flying ability is also better, which 
helps them to survive the critical period after fledging (Alerstram and Högstedt, 
1981). 

Adaptation of birds for nesting in holes gives rise to a few ecological Prob
lems, which are very important to be investigated, since considering their 
number these species are the dominant components of the bird communities 
in forests. 

Coniferous forests are not native vegetation types in the Pilis. In this 
habitat the breeding-ecological conditions of birds characteristic of deciduous 
forests are given only partly. These species usually settled in smaller numbers 
and their clutch-size was also smaller than that in the deciduous forest. 

There are usually small coniferous woods in the Pilis. Therefore the spe
cies characteristic of coniferous forests, e.g. the coal tit (Parus ater), occure 
only in small numbers. Consequently we could not study these species for lack 
of suitable data. 

The oak forests are the dominant forests in the Pilis and they usually 
occure intrazonally according to the confíguration of the terrain, but extrazonal 
woods can also be found in some places. The different height of the different 
forests above sea levél affects not only the development of the spring aspection 
of the vegetation but also the dinamics of the life cycle of the animál popula
tions. 
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The development of the vegetation Starts later in the oak forest which is 
550 m above sea levél at Hubertus kunyhó because of the eolder mieroclimate 
then in the oak forest in Rám hegy which lies about 200 m lower. Changes in 
the length of the days determine the hormonal activity, which starts the rep-
roductive cycle of birds. Probably this widely-accepted view makes the possi-
bility of only rough control, as according to our investigations tits started to 
lay eggs 4—6 days later in the higher oak forest than in the lower one. The 
available food supply also seems to play a role — as a fine Controlling factor 
in timing the start of the breeding. The start of the breeding of the resident 
hole-nesting species is usually synchronized according to the increase in the 
amount of the food supply. This synchronization means that the period of rear-
ing of the nestlings coincides with the time when the biomass of Lepidoptera 
larvae is maximal. This period falls on the end of May in the oak forests in 
Hungary. The development of the canopy determines the increase in the bio
mass of Lepidoptera larvae. As the development of the vegetation started later 
in the oak forest at Hubertus kunyhó the peak in the biomass of Lepidoptera 
larvae was also postponed, therefore the tits started to breed 4—6 days later 
than in the lower oak forest. 

Similar tendency could be shown in the start of the breeding in the mig
rant collared flycatcher as well, but the difference is much less than in the 
resident species as the differences in the development of the vegetation are 
maily equalized by the start of the breeding of this species. 

From the examined forest types oak forests can be considered the best 
habitats of the three dominant hole-nesting species. It is verified not only by 
the large number of breeding pairs but also by the number of eggs laid and the 
fledging success in case of the collared flycatcher. On the basis of the egg-size 
there is no unambigous difference between the habitats. To characterize the 
egg-size we used the length and breadth data which varied very much even 
within one population. This great variance may conceal the possible differences 
between habitats. 

Only in case of the collared flycatcher were there enough data to compare 
the body size of species settling in different habitats. We could measure only 
few tit specimens because of the small number of the breeding pairs therefore 
there were no significant differences between the habitats. Only the body 
weight differed significantly between the two oak forests in the collared fly
catcher. In the lower oak forest in Rám hegy, which is therefore the best habi
tat from the four plots, larger specimens bred. It documents that during the 
territory occupation of a species first the larger and therefore dominant indi
viduals occupy the best habitats (Perrins, 1979). 

The long-term investigations based on similar conceptions may yield 
enough data to gain more exact knowledge about the breeding biology of the 
hole-nesting passerines dominant in deciduous forests. 
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Summary 

Breeding ecology of the dominant hole-nesting passerines (great tit, Parus 
major, blue tit, P. caeruleus, collared flycather, Ficedulla albicolüs) was exa
mined in four characteristic forests in the Pilis Biosphere Reservation. During 
the three year investigation the oak forests proved to be the optimal habitat 
of these three species. The different height of the forests above sea levél de-
termines not only the start of the breeding but also the breeding phenological 
parameters of the breeding population through the different microclimatic 
parameters. These differences are more significant in the resident species than 
in the migrant flycatcher which breeds later. From the studied breeding para
meters the egg size did-not prove to be suitable to show the differences bet
ween the habitats because of the great variance. 

összefoglalás 

A Pilis Bioszféra Rezervátum területén elhelyezkedő négy jellegzetes erdő
társulásban tanulmányoztuk a domináns odúköl tő énekesmadarak (széncinege, 
Parus major, kék cinege, P. caeruleus, örvös légykapó, Ficedulla albicollis) köl
tésökológiáját. A hároméves vizsgálat során a különböző élőhelyek közül a töl
gyesek bizonyultak a fenti három madárfaj optimális élőhelyének. Az erdőtár
sulások eltérő tengerszint feletti magassága az eltérő mikroklimatikus tényező
kön keresztül nemcsak a költés kezdetét, hanem a költő populáció költséfe-
nológiai paramétereit is megszabja. A rezidens fajoknál ezek a különbségek szá
mottevőbbek, mint a vonuló és ezért később költő örvös légykapónál. A vizs
gált költésfenológiai paraméterek közül a tojásméret (hosszúság, szélesség), a 
nagy variancia miatt nem bizonyult alkalmasnak az élőhelyek közötti különb
ségek kimutatására. 
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