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1. Introduction 

Examining the bird communities in oak forests it appears immediately 
that populations form loosely or tightly associated groups with respect to re-
sorce utilization. One of these is the group of birds foraging on the bark. which 
segregat,es from the other groups in a large degree because of the special forag
ing techniques of the birds forming this group. The group consists of the Hun
gárián representatives of woodpeckers (Picidae), nuthaches (Sittidae) and treec-
reepers (Certhiidae). 

It can be assumed that food supply narrows down in winter and thus it 
is the main limiting factor for the members of the group. If it is true then we 
can suppose further that the differences in foraging can be the basis of any 
fundamental segregation between populations in these months. There are se
veral ways to approach these differences. 

Disregarding the experimentál methods one of the most obvious ways is 
the analysis of food, but besides some other problems it can bé carried out 
only by examining the stomach content of a great number of individuals from 
each population, but it leads to the death of birds. In a certain area, where food 
supply is more or less homogeneous, in no cicumstanees occure the studied 
bird species in suitably large quantities. 

The other approach is the study of foraging. It is probable that resource 
pátitioning in birds works through behaviour and microhabit utilization (Baker 
and Baker, 1973). It is supported by the fact that comparing the stomach con-
tents, overlap is overestimated comparing to the approach mentioned above 
(Orians and Horn, 1969). This method is more favourable in a practical point 
of view as well: birds do not suffer any loss while collecting data, and the obser
vations can be carried out relatively easily and efficiently. 

As the problem must be approached in different ways, during the preli-
minary studies I chose five from the possible standpoints, three of which refers 
to microhabitat utilization and two refers to foraging behaviour. 

During the winter period besides the assumption that food supply narrows 
down it is also likely that the distribution of food is near constant in time, and 
thus the changes due to it and other seasonal changes which modify foraging 
are negligible (Travis, 1979; Conner, 1981). 

The exact question is how the populations of the different species deviate 
from the Situation, when they choose the categories randomly or choose the 
tree species according to food supply, what factors are responsible forsimilari-
ties and differences between populations. Foraging behaviour of some species 
has been investigated intensively (Jackson, 1969; Alatalo, 1978; Winkler, 1979; 
Conner, 1980; Hooper-Lennartz, 1981; Williams-Batzli, 1981; Jenni, 1983; 
Peterson, 1983), however the fact that theese studies.were carried out in diffe
rent habitats, circumstances and from different Standpoints, makes the compa-
rison of results difficult. The determination of the group-composition is more 
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or less arbitrary because of the rare species which belong to this group consider-
ing their foraging behaviour. 

This study involves those species which are frequent, stable elements of 
the group, and can be found in the study area in any time. These are the 
following: 

Dendrocopos major (Great spotted woodpecker), 
Dendrocopos medius (Middle spotted woodpecker), 
Dendrocopos minor (Lesser spotted woodpecker), 
Sitta europaea (Nuthatch), 
Certhia spp. (Treecreepers). 
In the last case I did not distinguished between Certhia familiáris and 

C. brachydactyla as it is impossible during the observations taken from relati-
vely great distances, and the birds could be heard singing only occassionally. 
In contradiction to Szíjj's results (1957) and according to my and others ob
servations only C. familiáris occures in the study area. The presence of 
C. brachydactyla cannot be excluded as well, but the similarity of the two spe
cies and their significant morphological differences from the other species of 
the group suggest that the conclusions of the study can be valid for both spe
cies in an oak forest. 

2. Methods 

2.1 Study area 
Observations were carried out in a middle aged mixed Turkey-oak forest 

250—300 metres above sea levél in the Budai mountains. The forest surrounds 
a meadow with scattered trees and shrubs. The 15 ha area has a north-east-
south-west slope and it is bordered by forests from the south, north and north-
west, an orchard from the south and plaugh-lands from other directions. 

The dominant tree species of the forest are Quercus petraea and Q. cerris. 
Fraxinus ornus, Cerasus avium and among shrubs Cornus mas, Crataegus mo-
nogyna, Acer campestre and Ligustrum vulgare are also frequent. Viburnum 
lantana and Euonymus verrucosus can be found in the area as well. The height 
of the canopy of the trees is usually 18—22 metres. 

2.2 The technique of observations 

Observations on foraging behaviour were taken from December until Feb
ruary. Supposing that the different foraging techniques may vary during the 
day, observations were taken from late morning tili early afternoon, which 
period is spent with foraging of more or less constant intensity after the quite 
intensive foraging in the morning. Observations, which were taken during a 
random walk on the study area, were not started when the birds were sighted 
but after their first flight among trees or shrubs. 20 second periods were chosen 
as Observation units. According to observations at least 20 seconds are needed 
for the birds to start to forage. Shorter periods are spent with the examination 
of the disturbing circumstances and then the birds fly to another place, start 
to forage or perform other activities. Time spent with foraging on a tree or 
shrub varied between 20 second and 7 minutes. Longer periods were spent 
with searching and opening the different food resources, searching in a given 
place rarely exceeded 35—40 seconds. Data were collected according to five 
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1. táblázat 

A vizsgált forrásfelosztási dimenziók kategóriái 
Categories of resource-utilization dimensions 

Dimenzió — Dimension Kategóriák — Categories 

a) a táplálkozás során felke
resett fásszárúak 
tree and shrub 

Quercus petraea, Q. cerris, Fraxinus ornus, Cerasus avium, Cornus 
mas, egyéb — other 

b) a táplálékkeresés helye 
foraging place 

törzs - trunk, ágátmérő - branch diameter (cm): 10-5, 5-3, 3-1, 
<1 

c) táplálékkeresési magasság 
foraging height (m) 

0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-14, 14, 18, 18 < 

d) táplálékkeresési technika 
foraging technique 

szedegetés - gleaning, vésés — carving, kéreghántás - peeling, 
egyéb - other 

e) táplálékkeresó' mozgás
formák 
dircction of movement 

fel egyenesen - upward in a straight line, fel csavarvonalban - up-
ward in a spirál line, le egyenesen — upside down in a straight line, 
le csavarvonalban — upside down in a spirál line, körbe oldalra -
sideward around 

Standpoints in two groups (Tabl. 1.). Frequency of tree and shrub species were 
determined by counting them in ten randomly chosen 20 m quadrats. 

2.3 Tre átment of data 
Data obtained during the observations were treated in two complementary 

ways., One method is to calculate the diversity in microhabitat utilization and 
foraging behaviour of the populations on the basis of different Standpoints with 
the help of the Shannon formula (Shannon and Weaver, 1949). 

H = Z pjlog (pj) 
As H is strongly affected by S (number of categories within one stand-

point), in each case maximal H was calculated for the sake of comparison. 
The other method is to compare the populations within each standpoint 

with the help of the Schoener fonnula (Schoener, 1970; Renkonen, 1938), 
which describes the overlaps sufficently in this case. 

S l , 2 = 1 - 2 2 ! p l , i - p 2 , i l 

where p\ [ is the relative frequency of category i in species 1, and P2 j is the 
relative frequency of category i in species 2. 

3. Results 

3.1 Microhabitat utilization 
The populations preferred different tree species (Fig. l) .Two main groups 

can be distinguished according to it. One is the group förmed by woodpeckers, 
which prefer Quercus species considerably, while in the case of the other group, 
which contains the nuthach and the treecreeper, oak-preference is statistically 
significant but is not so strong (Tabl. 2.). Oak-preference comes from the fact, 
that these trees have a complex, grooved bark surface which results in the pre-
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1. ábra A vizsgált madárfajok táplálkozási gyakoriságai a különböző fásszárúakon. (ma: Dendrocopos 
maior; me: D.medius; mi: D.minor: si: Sitta europaea: ce: Certhia spp. - a további ábrákon és a 
táblázatban ugyanezek a jelölések használhatosakj. Az alsó sorban a készlet arányai szerepelnek, 
(a: Quercus petraea; b: Q.cerris; c: Fraxtnus ornus; d: Cerasus avium; e: Comus mas; f: egyéb) -

Foraging frequencies of birds on different trees and shrubs. (ma: Dendrocopos maior; me: D.medius; 
mi: D.minor; si: Sitta europaea; ce: Certhia spp. - these abbreviations will be used in the 

following figures). The last line shows the proportions of supply. (a: Quercus petraea;b: Q.cerris; 
c: Fraxinus omus; d: Cerasus avium; e: Cornus mas; f: other) 

2. táblázat 

A táplálékkeresésnek az egyes dimenziók szerint a hozzáférhetőséggel mutatott átfedései 
(n - a megfigyelések száma) 

The overlaps between foraging dimensions and availabity 
(n = number of observations) 

ma 
n=958 

me 
n=2 66 

mi 
n=400 

si 
n=501 

ce 
n=422 

a) a táplálkozás során fölkere
sett fásszárúak 
tree and shrub 

0,66 0,70 0,65 0,88 0,81 

b) keresési magasság 
foraging height (in) 

0,64 0,54 0.30 0,63 0,45 

c) keresési technika 
foraging technique 

0,64 0,51 0,43 0.33 0.31 

d) keresési mozgásforma 
dircction of movement 

0.41 0,24 0,21 0,80 0,61 

sence of arthropods in larger quantities. Thus choice of tree species seem to 
mean choice of bark surface and it is connected with availability as well. It is 
unknown what causes the preference of D.minor for Q.cerris. 

Considering the diameter of branches on which the birds forage, one 
group can be distinguished (Fig. 2.). It is förmed by the two larger Dendro
copos species and the nuthatch. These birds forage both on the bark and on 
the branches. On the contrary the treecreeper forages exclusively on the trunk 
while D.minor forages only on the thin twigs. The result for the deviation from 
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Si t ta europaea Certhia spp. 

2. ábra Táplálék keresési gyakoriságok a fatörzsön és a különböző átmérőjű ágakon, (a: törzs; 
b: 10-5 cm; c: 5-3 cm; d: 3-1 cm; e: 1 >cm) - Foraging frequencies on the trunk and on branches 

of different diameters. (a: trunk; b: 10-5 cm; c: 5-3 cm; d: 1-3 cm; e: 1 >cm) 

D. medius S i t t a europaea Certhia spp. 

3. ábra Táplálékkeresési gyakoriságok a különböző magasságokban, (a: 0-2 m; b: 2-4 m; c: 4-6 cm; 
d: 6-8 m; e: 8-10 m; f: 10-14 m; g: 14-18 m; h: 18 <mj - Foraging frequencies in different 

heigths. (a: 0-2 m;b; 2-4 m; c: 4-6 m; d: 6-8 m; e: 8-10 m; f: 10-14 m; g: 14-18 m; h: 18 < m) 

the supply is uncertain as the probabilities of choices between categories are 
not equal. 

Bird species choose foraging height non-randomly as well (Fig. 3.). From 
the results it can be concluded, that considering microhabitat utilization D.mi-
or and Certhia spp. segregate strongly in two different directions. Consequently 
these species show the greatest deviation from the supply. 

Diversity values also suggest that there is some kind of habitat partition
ing, and it becomes cléar for the examined populations if we consider microha
bitat utilization on the basis of all the three Standpoints (Fig. 4.). It can be seen 
that the points representing populations in the three dimensional space segre
gate from each other. Let consider the former two species specialists within the 
group. The nuthatch seems to be microhabitat-generalist, as the only restric-
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4. ábra A táplálékkeresés diverzitásai a microhabitat' használatban, (x: táplálékkeresési hely; 
y: a táplálkozás során felkeresett fásszárúak; z: táplálékkeresési magasság) - Foraging diversities in 

microhabitat utilization. (x: foraging place; y: trees and shrubs visited during foraging; 
z: foraging height) 

tion during foraging that birds do not visit the outer, open parts of the canopy. 
In case of the two larger Dendrocopos species choice of bark surface seems to 
be important. The positions of the points compared to each other suggest that 
their place is non-random on the basis of diversity values. 

Pair of species were represented in the space as well on the basis of their 
overlaps (Fig. 5.). It appears from it immediately that D.minor segregates from 
the other species in a large degree. It is worth mentioning that while similarity 
increases considering some Standpoints, it decreases according to others. It is 
not valid for the points representing pairs of species with great overlap, which 
Cluster in one group. Here the tendency is the opposite. 

3.2 Foraging behaviour 
Foraging techniques are varied mainly in the woodpeckers (Fig. 6.). 

Although the nuthatch and treecreeper carve ocassionally, their carving does 
not tend to open a foodpatch situated deeply under the bark, but makes it 
possible to catch the food from the grooves or directly under the bark. 
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5. ábra A fajpárok hasonlóságai a „microhabitat" használatban, (x; y; z; — lásd 4. ábra) - Similarities 
of species in microhabitat utilization. (for x; y; z see Fig. 4) 
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p e e l i n g f l y i n g 

6. ábra Az egyes táplálékkereső technikák gyakoriságai, (a: szedegetés; b: vésés; c: kéreghántás; 
d; egyéb) - Frequencies of different foraging techniques. (a: gleaning: b: carving; c: peeling; d: other) 



D. major ;1 D. medius ; D. minor 

s t r a i g h t s p i r á l up str a i g r 

S i t t a europaea Certhia spp. spirál down rouno 

7. ábra A táplálékkereső mozgásformák gyakoriságai, (a: fel egyenesen; b: fel csavarvonalban; 
c: le egyenesen; d: le csavarvonalban; e: körbe oldalraj - Frequencies of directions of searching 

movements. (a: upward in a straight line; b: upward in a spirál line; c: upside-down in a straight line; 
d: upside-down in a spirál line; e: sideward around) 

Searching movements are the most varied in the nuthatch (Fig. 7.). This 
bird moves randomly and a bit more frequently upside-down on the tree. The 
treecreeper also moves variously upward and sideward around, which enables 
the thoroughout examination of the grooves in the trunk. Woodpeckers use less 
movements than the other species. Comparison with the supply shows an iden-
tical picture. 
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D i r e c t i o n of movement 
8. ábra A táplálékkeresés diverzitásai a magatartás szerint, (x: táplálékkereső mozgásformák; 

y: táplálékkereső technika) - Diversities in foraging behaviour. (x: direction of searching movement; 
y: foraging technique) 

Diversity values support the picture outlined above (Fig. 8.). Two separate 
groups are förmed, one by the nuthatch and the treecreeper and the other by 
the woodpeckers. Figure suggests that there is some relationship between forag
ing techniques and foraging movements. While the technique is the special 
Standpoint of behaviour in the woodpeckers, it is valid for the movements in 
the other two species. 
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0.0 

D i r e c t i o n of movement 

9. ábra A fajpárok hasonlóságai a táplálékkereső magatartás szerint. (x;y; - lásd 8. ábra) - Similarities 
of species in foraging behaviour. (forx.y see Fig. 8.) 

Considering the overlaps between species it can be seen that pairs of 
woodpecker species form one group and their overlaps are great (Fig. 9.). 
Comparing the nuthatch and the treecreeper with the woodpeckers we can 
conclude, that they resemble the nuthatch considering techniques and the 
treecreeper considering movements. 

4. Discussion 

Besides choosing the suitable dimensions of examination, the greatest 
problem and a careful task is to interpret the diversities and overlaps between 
populations. A detailed review on the problem can be found in Szabó's sum-
mary (1984), here only some conclusions of the study will be discussed. 

Resource partitioning is realized obviously through the joint effect of se
veral factors within the group. Partitioning does not manifest in each dimen-
sion and in each species with the same intensity. An example for it D.minor, 
which is woodpecker-like in respect to foraging while in microhabitat utiliza
tion it segregates strongly from the other species of the group. This fact refers 
to that partitioning is carried out in different ways according to different 
Standpoints. Overlaps in microhabitat utilization and behaviour do not mean 
by all means competition. Great overlap is neither the necessary nor the 
sufficient condition of competition (Pianka, 1976) and its value frequently 
indicate a postcompetitive Situation (Ratchke, 1976). It can be assumed from 
the comparison of populations that segregation is the result of some compe-
titive interaction, but from the results it cannot be decided whether it works 
even today or not. 

Further specialization within the group according to foraging shows that 
environment is stable and well structured (Cody, 1974). Generralists are 
usually adapted to variable environment which is determined by several fac
tors (Schoener, 1974). On the basis of the study the nuthatch is a generálist 
forager, it forages by trial and error. It means that either this foraging beha
viour is the result of a special strategy or segregation is realized in another 
dimensian which was not studied (e.g. food composition). Results show that 
the examination of microhabitat utilization and foraging behaviour can be 
suitable for characterizing resource partitioning by bird species, but only 
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further observations, taken following the seasonal changes can reveal which 
conditions regulate partitioning. 

5. Summary 

The group of bird species foraging on the bark was examined consider
ing their microhabitat utilization and foraging behaviour in a mixed Turkey-oak 
forest in the winter period. The frequent species: Dendrocopos major, D.me
dius, D.minor, Sitta europaea and Certhia spp. were involved in the study. 
Diversity of foraging and overlaps between populations were determined on the 
basis of five Standpoints of observations. Populations segregate within the 
group, but segregation is different in each dimension and within a dimension 
for each population. Comparing microhabitat utilization and foraging beha
viour it can be assumed that the possibilities and ways of segregation are dif
ferent according to the two Standpoints. 
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Fakéregről és fakéreg alól táplálkozó hazai madárfajok 
táplálkozásának vizsgálata 

Vanicsek László 
Magyar Madártani Egyesület 

1. Bevezetés 

A tölgyesek madárpopulációit szemügyre véve azonnal feltűnik, hogy a forráshasznosítás tekin
tetében a populációk lazábban, vagy szorosabban összetartozó koalíciókat alkotnak. Az egyik ilyen 
koalíció a fakéregró'l és a fakéreg alól táplálkozó madarak csoportja, amely az alkotó fajok speciális 
táplálékszerzési tulajdonságai miatt ebből a szempontból nagymértékben elkülönül az egyéb madárfa
jok populációitól. A csoportba tartoznak a harkályfélék (Picidae), csuszkák (Sittidae) és a fakúszók 
(Certhiidae) hazai képviselői. 

Feltételezhető, hogy a rendelkezésre álló táplálékkészlet a téli időszakban összezsugorodik, s így 
az elsődlegesen limitáló tényezőt jelenti a csoport tagjai számára. Amennyiben ez igaz, akkor jogos az a 
további feltételezés, hogy bármely, a populációk között megvalósuló lényegi differenciálódás alapja 
ezekben a hónapokban a táplálkozásban megnyilvánuló különbség lehet. A különbség tisztázására több 
megközelítési mód adódhat. 

A kísérleti eljárásoktól eltekintve az egyik legkézenfekvőbb megoldás az élőhelyen elfogyasztott 
táplálék elemzése, ez azonban számos egyéb nehézség mellett csak úgy valósítható meg, ha az egyes fa
jok populációiból megfelelően nagyszámú egyed gyomortartalma átvizsgálásra kerül, tehát a madarak 
elpusztulnak. Egy adott területen, ahol a táplálékkészlet többé-kevésbé homogén, a vizsgált fajok
ból megfelelően nagyszámú egyed semmilyen körülmények között nem fordul elő. 

Egy másik megközelítés a táplálékszerzés vizsgálata. Elképzelhető ugyanis, hogy a forrásfelosz
tás a madaraknál elsősorban a „microhabitat" használat és a magatartás kapcsán valósul meg (Baker-
Baker 1973). Erre utal közvetve az a megállapítás is, amely szerint a gyomortartalom elemzése összeha
sonlítása során túlbecsülik az átfedést az előbb említettekhez képest (Orians-Horn 1969). Ez a megkö
zelítés egyszerűen gyakorlati szempontból azért is kedvező, mert a mintavétel során a madarak nem 
károsodnak, és a megfigyelések viszonylag könnyen, nagy hatékonysággal elvégezhetők. 

Mivel a kérdés több oldalú megközelítést kíván, az előzetes megfigyelések során a lehetséges 
szempontok közül ötöt választottam ki, amelyek közül három a „microhabitat" használatára, kettő 
pedig a táplálékkereső magatartásra vonatkozik. 

A téli időszakot tekintve a táplálékkészlet összezsugorodása mellett feltehetően előáll az a hely
zet, hogy az eloszlás időközben közel állandó, s az egyéb szezonális, táplálékszerzést módosító 
hatásokkal együtt az ebből eredő változás elhanyagolható (Travis 1979, Conner 1981). A pontosított 
kérdésfeltevés tehát az, hogy a különböző fajok populációi az egyes szempontokat tekintve mennyire 
térnek el attól az esettől, amikor a kategóriák között véletlenszerűen, illetve a fafajválasztás esetében 
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a készletnek megfelelően választanak; valamint, hogy milyen feltételek tehetők felelőssé a populációk 
közötti különbségekért es hasonlóságokért. 

A koalíció bizonyos fajainak táplálékszerzését átfogóan Vizsgálta az irodalom (Jackson 1969, 
Alatulo 1978, Winkler 1979, Conner 1980, Hooper-Lennartz 1981, Williams-Batzli 1981, Jenni 1983. 
IVttcrsson 1983), az eredmények összehasonlítását azonban megnehezíti az a tény, hogy ezek a vizs
gálatok mas élőhelyeken és mas körülmények mellett történtek, jelentős részben más szempontok 
szerint. A kolaició összetételének meghatározása a viszonylag ritka, de táplálkozás szerint formálisan 
,i koalícióba tartozó madárfajok miatt valamennyire önkényes. 

A vizsgálatban a/ok a fajok szerepelnek, amelyek gyakran előforduló, stabil elemei a koalíció
nak és a mintavételi területen bármely időszakban megtalálhatók. Fzek: 

Dendrocopos maior (nagytarkaharkály), 
D.medius (középtarkaharkály), 
D.minor (kistarkaharkah ). 
Sitia europaea (csuszka), 
Certhia spp. (fakusz). 
Az utóbbi esetben nem tettem faji szintű elkülönítést a Certhia familiáris és a C. brachydactyla 

között, mivel ez a viszonylag távolról végzett megfigyelés során nem lehetséges, a madarak énekét hal
lani pedig csak esetenként lehet. Szín' (1957) eredményeivel ellentétben saját megfigyeléseim és az ál
ul.mos megítélés szerint a mintavételi területen kizárólag a C.familiáris fordul elő. Nem zárható ki 
a C.brachydactyia jelenlét sem, azonban a koalíció többi fajaitól való jelentős morfológiai eltérés és a 
kot faj erős hasonlósága azt sugallta, hogy a vizsgalat következtetései egy középhegységi tölgyesben 
mindkét fájva érvényesek lehetnek. 

2. Módszerek 

.?. / .4 mintavételi teriilet 

A megfigyeléseket a Budai-hegységben egy 250 300 m tengerszint feletti magasságban elhelyez
kedő középkorú cseres-tölgyesben végeztem, amely hozzávetőleg a közepén egy bokrokkal és facso
portokkal s/aggatott retet vesz körül. A terület mintegy 15 ha nagyságú, lik DNy-i irányban en\ hén 
lejt. k. 1" es l'N\ fele erdo. egych irányokban szántó. D felé gyümölcsös határolja. 

A tölgyes mindenütt előforduló domináns fái a Quercus petraea es a Q.cerris. Gyakori a fraxi
nus ornus, valamint a Cerasus avium, a eset jes/intben a Cornus mas. Crataegus monogyna. Acer cam
pest re, Ligustium vulgare, S előfordul a Viburnum lantana, valamint az Euonymus verrucosus is. 
A lombkoronaszint magassága általában 18 22 m. 

2.2 A megfigyelés technikája 

A táplálékkeresési tevékéin-seggel kapcsolatos megfigyeléseimet december-február között 
végeztem. Feltételezve, hogy a táplálékkeresés módozatai esetleg napszakosán változnak, a megfigyelé
sek a kora délelőtti óráktól a kora délutáni órákig törtentok. amelyek a korai intenzivebb táplálékkere
sés után általában többé-kevésbé állandó, de intenzitás változásoktól mentes keresessél telnek el. A 
megfigyeléseket a terület véletlenszerű bejárasa közben végeztéin. Az egyes megfigyelések nem közvet
lenül a madár megpillantásakor törtetitek, hanoin az azi követő első, fák, illetve cserjék közötti repülés 
után. A megfigyelés időbeli egységeinek 20 másodperces időtartamokat választottam. A tapasztalat 
szerint legalább ennyi időre van szükség. hog> a madár valóban keresési tevékenységet folytasson. Az 
ennél rövidebb idők a zavaró körülmények felderítésével telnek el. s ezután a madár vagy új helyre re
pül, vagy niogkozdi a táplálékkeresést, vag> mas. nom táplalékkeresö tevékenységet végez. Az égy fán. 
vagj csérjén kereséssel töltött idő 20 másodperc es mintegy 7 perc között ingadozott, a hosszabb idő
tartamok a különbo/o táplálékforrások felkutatásával es foltarasav.il jellemezhetők, az egy adott lie
hen folytatott keresés ritkán haladta meg a 35 40 másodperéét. A megfigyelések során két kérdés
körben, öt szempont alaptan vettem fel adataimat (1. táblázat). A fa- es cserjefajok gyakorisagát 10 db 
véletlenül választott 20 ni \ 20 m-és területén a fásszárúak leszámolásával határoztam meg. 

2.3 Az adatok értékelése 

A megfigyelések során kapott adatokat ket. egymást kiegészítő utón értékeltem. Az egyik út a 
különböző szempontok szerint a populációk ..microhabitat hasznalatában és a keresési magatartás-
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ban mutatott diverzitása, melyet a Shannon entrópia (II) alapján számoltam (Shannon-Weavcr 1949). 
i=Sr 

H = 2 p. log p. 
i=l 1 1 

ahol Pj az i-edik kategóriában megfigyelt gyakoriság. Mivel H-t eró'sen befolyásolja S f (egy szemponton 
belül a kategóriák száma), az összehasonlítás miatt mindenütt megadtam a lehetséges legnagyobb H-t. 

A másik út az egyes szempontokon belül a populációk átfedéseinek meghatározása az ún. 
Schoener formula segítségével (Schoener 1970; Renkonen 1938), amely ebben az. esetben kielégítően 
jellemzi az átfedéseket. 

s l f 2 - i - - z ( P ^ l V 

ahol: Pj . - az egyik faj i-edik kategóriába eső relatív gyakorisága, 
p~ '. - a másik faj i-edik kategóriába cső relatív gyakorisága. 

3. Eredmények 

3.1 A „microhabitat használatára vonatkozó szempontokban a megfigyelések alapján 
a következőket találtam: 

Fafajválasztással kapcsolatban a készlettel összehasonlítva a populációk választásait látható, 
hogy eltérés van a különböző fásszárúak között (1. ábra). Ezzel kapcsolatban két csoport különíthető 
el. Az egyik a harkályok csoportja, amelynek tagjai a készletarányokkal szemben erősen preferálják a 
Quercus fajokat, míg a másik csoportot a csuszka és a fakusz alkotja, ahol ez a tölgypreferencia szigni
fikánsan megnyilvánul ugyan, dc jóval gyengébben (2. táblázat). A tölgypreferencia abból a tényből 
adódik, hogy ezeknek a fáknak bonyolultabb és tagoltabb a kéregfelszínük, ami maga után vonja az 
ízeltlábúak nagyobb arányú jelenlétét. A fafajválasztás tehát valószínűleg elsősorban ,,felszínválasz
tást'' jelent, s ez kapcsolatos a hozzáférhetőség kérdésével is. Nem ismeretes, hogy mi okozza a D.mi
nor választásában a Q.cerris túlsúlyát. 

Szemügyre véve azt, hogy milyen vastag ágakon táplálkoznak a madarak, egy csoport külö
níthető el (2. ábra). 

A csoportot a két nagyobb termetű Dendrocopos és a csuszka alkotja, ezek a madarak a tör
zsön és az ágakon egyaránt keresnek. Fzzel szemben a fakusz gyakorlatilag kizárólag a fatörzsön, a 
D.minor csak a vékony ágakon keres. A készlettől való eltérésre kapott eredmény bizonytalan, mivel 
a kategóriák közötti választási valószínűségek alaphelyzetben nem egyenlők. 

A madárfajok a keresési magasság szerint sem véletlenül választanak (3. ábra). Ezen a szem
ponton belül szintén arra az egyszerű következtetésre nyílik mód, amely szerint a koalíción belül a 
„microhabitat" használatot illetően két eltérő irányban erősen elkülönül a D.minor és a Certhia spp. 
Ennek megfelelően a „készlettől" mutatott eltérés ezeknél a fajoknál a legnagyobb. 

A diverzitás értékek szintén arra mutatnak, hogy létezik valamilyen élőhely-felosztás, s ez a 
vizsgált populációkra nézve világossá válik akkor, ha a „microhabitat" használatot mindhárom szem
pont alapján közösen nézzük (4. ábra). Látható, hogy a térben a populációkat jelző pontok szegre-
gálódnak egymástól. Van egyrészt a két fent említett faj, amelyet a koalíción belül tekintsünk specia
listának. A csuszka láthatólag ,,microhabitat"-gcneralista, mivel a keresés során szinte az egyetlen 
korlátozás, hogy a madarak a fakorona külső, nyitott részeit nem látogatják. A két nagyobb termetű 
Dendrocopos esetében úgy látszik, hogy ezeknél a madaraknál a felszínválasztás lényeges elsősorban. 
A pontok egymáshoz viszonyított helyzete arra utal, hogy a térben a diverzitásértékek alapján az el
helyezkedés korántsem véletlenszerű. 

A populációk átfedései alapján a fajpárokat ugyancsak elhelyeztem a térben (5". ábra). Ebből 
azonnal látszik, hogy a D.minor erősen elkülönül a többi fajtól. Meg kell ezen belül jegyezni, hogy 
miközben egyes szempontok szerint növekszik a hasonlóság, más szempontból csökken. Nem érvé
nyes ez. a nagy átfedésű fajpárokat reprezentáló pontok seregére, amelyek egy csoportban tömörül
nek. Itt egyfajta fordított tendencia érvényesül. 

3.2 A íáplálékkereső magatartásra kapott eredmények a következők: 

A keresés során használt technika elsősorban a harkályoknál változatos (6. ábra). A fakusz 
és a csuszka esetenként vés ugyan, de ez bizonyára nem egy mélyebben, a kéreg alatt elhelyezkedő 

95 



táplálékfolt feltárására irányul, hanem valószínűleg a repedésekben, vagy közvetlenül a felszín alatt 
rejtőzködő táplálék megszerzését teszi lehetővé. 

A keresés során a táplálék felderítésére irányuló mozgásformák legváltozatosabbak a csuszká
nál (7. ábra). Ez a madár gyakorlatilag össze-vissza, valamivel gyakrabban lefelé mozog a fán. A fakusz 
ugyancsak változatosan mozog felfelé és körbe oldalra, ami lehetővé teszi a törzs repedéseinek alapos 
átkutatását. A mozgásformák közül kevesebbet használnak a harkályok. A „készlettel" való összeha
sonlítás azonos képet mutat. 

A diverzitásértékek láthatóan igazolják a felvázolt képet (8. ábra). Külön csoportot alkot a 
csuszka és a fakusz, külön csoportot a harkályok. Az ábra arra utal, hogy valamiféle kapcsolat van 
jelen a keresési technika és a kereső mozgásformák között. Míg a harkályoknál a speciális magatartási 
szempont a technika, a másik két fajnál ez a mozgásformákra érvényes. 

A fajpárok átfedéseit nézve látható, hogy a harkály-faj párok egy csoportot alkotnak, átfe
désük egymással nagy (9. ábra). A csuszka és fakusz összehasonlítása a harkályokkal azt az eredményt 
adja, hogy a technika tekintetében inkább a csuszkához, mozgásformák tekintetében inkább a fakusz-
hoz hasonlítanak. 

j 

4. Diszkusszió 

A megfelelő vizsgálati dimenziók kiválasztása mellett a legnagyobb probléma és óvatosságot 
igénylő művelet a diverzitások és a populációk fedődéseinek értelmezése. A kérdéskör részletesebb 
ismertetése megtalálható Szabó (1984) összefoglalójában. Itt néhány, a vizsgálat alapján kapott kö
vetkeztetésre kerül sor. 

A forrásfelosztás nyilván több feltétel együttes hatásán keresztül valósul meg a populációs 
koalíción belül. A felosztás nem minden dimenzióban és nem minden populációra nyilvánul meg azo
nos erősséggel. Példa erre a D.minor, amely táplálkozásában „harkályszerű, a „microhabitat" haszná
latban viszont a koalíció más fajaitól erősen elkülönül. Ez a tény arra is utal, hogy a felosztás a külön
böző szempontok szerint nem azonos mechanizmussal megy végbe. A „microhabitat" használatban 
és a magatartásban mutatkozó átfedések nem feltétlenül jeleznek kompetíciós helyzetet. A nagy át
fedés ugyanis sem szükséges, sem elégséges feltétele a kompeticiónak (Pianka, 1976), mértéke gyak
ran egy posztkompetitív állapotot jelez (Ratchke, 1976). Feltételezhető a populációk összehasonlítá
sából, hogy az elkülönülés valamilyen kompetíciós kölcsönhatás eredménye, de hogy ez jelenleg is 
ható tényező-e, az eredmények alapján nem dönthető el. 

A táplálkozást illetően a koalíción belül végbement további specializáció arra mutat, hogy a 
környezet stabil és jól strulturált (Cody, 1974). A generalisták általában a változó, néhány tényező 
által meghatározott környezethez szelektálódnak (Schoener, 1971). A csuszka a vizsgálat alapján 
táplálékszerzési generalista, egyfajta „próba-szerencse" keresést folytat. Ez vagy azt jelenti, hogy ez a 
táplálékszerzési mód végsősoron egy speciális stratégia eredménye, vagy pedig más, a vizsgálatban 
nem szereplő dimenzió mentén (pl. táplálékösszetétel stb.) nyilvánul meg az elkülönülés. 

Az eredmények alapján úgy látszik, hogy a „microhabitat" használat és a táplálékkereső maga
tartás vizsgálata valóban alkalmas lehet madárfajok forrásfelosztásának jellemzésére, arra viszont, 
hogy a felosztást valójában müyen feltételek szabályozzák, csak további, a szezonális változás alap
ján elvégzett megfigyelések adhatnak választ. 

5. Összefoglaló 

Téli időszakban, a „microhabitat használat és a kereső magatartás alapján vizsgáltam a faké-
regről és az alól táplálkozó madárfajok populációs koalícióját cseres-tölgyesben. A vizsgálatban a gyak
ran előforduló fajok szerepeltek: a Dendrocopos maior, D.medius, D.minor, Sitta europaea és a Certhia 
spp. A táplálékszerzési diverzitást és a populációk közötti átfedéseket öt megfigyelési szempont alap
ján határoztam meg. Az eredmények szerint a koalíción belül a populációk elkülönülnek egymástól, 
ez az elkülönülés azonban nem minden egyes dimenzióban és a dimenziókon belül nem minden egyes 
populációra egyformán érvényes. A „microhabitat" használatot és a magatartást összehasonlítva fel-

„tételezhető, hogy a két szempont szerint az elkülönülés lehetősége és módja más. 

6. Köszönetnyilvánítás 

Köszönetemet fejezem ki Török Jánosnak, aki a problémára irányította a figyelmemet, vala
mint az Állami Vadvédelmi Terület Budakeszi Erdészetének, hogy lehetővé tették területükön a min
tavétel elvégzését. 


