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1. Bevezetés

A Nyugat-Palearktikum nádiposzáta fajai
(Acrocephalus spp.) a Mediterráneumban
vagy Afrikában telelnek. Két faj, a berki
nádiposzáta (A. dumetorum) és a rozsdás
nádiposzáta (A. agricola) kivétel. Ezek te-
lelõ területe Ázsiában van (Cramp &
Brooks 1992).

A politipikus rozsdás nádiposzáta nyuga-
ti alfajának (A. agricola septima) legnyuga-

tibb populációja a Fekete-tenger nyugati
partvidékén költ (Dubois 1983). Állománya
az utóbbi évtizedekben erõsödik
(Hagemeijer & Blair 1998). Feltehetõen eb-
bõl következik, hogy az utóbbi években Ma-
gyarországon is több alkalommal megkerült
(Magyar et al. 1998). Fészkelési idõn kívül -
eltévedt vagy elsodródott egyedek - alkalmi-
lag egész Európa és Észak-Afrika területén
elõfordulhatnak (Cramp & Brooks 1992).
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The study was carried out in the reedbed of Lake Histria, Razlem-Sinoe lagoon system, south
of the Danube Delta in Romania, during the autumn period of 1991-92. During the study peri-
od, we caught 557 Paddyfield Warblers (Acrocephalus agricola) and recaptured 79  individu-
als. We analysed the dynamics of the migration and of the body mass. The migration of adults
was faster and finished 1.5 month earlier than in the juveniles. The migration of juveniles last-
ed until the last days of September. The birds were very lean in both age groups and the body
mass did not change during the whole period of migration. The Paddyfield Warblers spent a
short time in the area without accumulating fat.

Vizsgálatainkat 1991-92-ben az õszi vonulás során végeztük, Romániában, a Duna-deltától
délre elterülõ, a Razlem-Sinoe rendszerhez tartozó, Histria tó nádszegélyében. A két szezon-
ban összesen 557 rozsdás nádiposzátát sikerült fognunk és jelölnünk, 79 helyi visszafogásunk
volt. Jelen munkában a faj vonulásdinamikáját valamint a testtömeg vonulási szezon alatti ala-
kulását vizsgáltuk. Az adatok elemzése során külön kezeltük az öreg és a fiatal madarakat. A
vonulás idõzítésében jelentõs különbséget tapasztaltunk a két korcsoport egyedei között. Az
öreg madarak vonulása korábban kezdõdött és másfél hónappal korábban hagyták el a terüle-
tet, mint a fiatalok. Ismert, hogy különbözõ nádiposzáta fajok esetében az öregek vonulása
megelõzi a fiatalokét, de ilyen hatalmas különbséget eddig még nem írtak le a rokon fajoknál.
A fiatalok vonulása elhúzódó, egészen szeptember végéig tartott. A testtömeg egyik korcso-
portnál sem változott szignifikánsan a vonulás során. A helyi visszafogások száma és a visz-
szafogások idõtartama alapján, az egyedek csak rövid idõt töltenek a területen, és ez alatt nem
halmoznak fel zsírt a vonulás késõbbi szakaszára. 
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ismert, de a két Ázsiában telelõ fajról csak
szórvány információk vannak. Jelen mun-
kában a rozsdás nádiposzáta legnyugatibb
fészkelõ populációjának õszi vonulásdi-
namikáját, valamint a testtömeg vonulási
szezon alatti alakulását vizsgáltuk.

2. Anyag és módszer

Vizsgálatainkat 1991. augusztus 8. - októ-
ber 3. és 1992. július 28. - október 5. kö-

zött végeztük. A madarakat a Duna-deltá-
tól délre elterülõ, a Razlem-Sinoe rend-
szerhez tartozó, Histria-tó nádszegélyé-
ben, a vizsgálat idõszakokban állandó szá-
mú, változatlan helyen felállított 12 füg-
gönyhálóval fogtuk be. A madarakat a tol-
lazat állapota és a nyelvfoltok alapján
azévi (fiatal) és egy évnél idõsebb (öreg)
kategóriába soroltuk (Busse 1984,
Svenson 1984). A befogott madarakat
egyedileg számozott gyûrûkkel jelöltük,
és az Actio Hungarica szabályai szerint
mértük (Szentendrey et al. 1979). A vizs-
gálat során a vonulásdinamikát, a pentá-
donkénti átlagos testtömeg eloszlást és a
visszafogott madarak testtömegváltozását
elemeztük.

3. Eredmények és diszkusszió

A vizsgálati idõ alatt összesen 557 rozsdás
nádiposzátát jelöltünk, és 79 helyi vissza-
fogásunk volt, ebbõl a két év során 60 (25
ill. 35) öreg és 497 (278 ill. 219) fiatal ma-
darat fogtunk. Az adatok elemzése során
külön kezeltük az öreg és a fiatal madara-
kat. A vonulás idõzítésében jelentõs kü-
lönbséget tapasztaltunk a két korcsoport
egyedei között. Az öreg madarak vonulása
nagyon korán kezdõdik, másfél hónappal
korábban hagyják el a területet, mint a fi-
atal egyedek. A fiatalok vonulása elhúzó-
dó, egészen szeptember végéig tart (1. Áb-
ra). A különbözõ nádiposzáta fajok eseté-
ben az öregek vonulása gyorsabb, mint a
fiataloké. A különbségek Európa különbö-
zõ részein egy-két hétben mérhetõk
(Insley & Boswell 1978, Ormerod 1990,
Gyurácz & Csörgõ 1991, Literák et al.
1994, 1995, Basciutti et al. 1997). A rozs-
dás nádiposzátánál talált különbség ennél
jóval nagyobb.
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1. Ábra. Az öreg és fiatal rozsdás nádiposzáták
vonulásdinamikájának alakulása (a) 1991-ben
és (b) 1992-ben. (fekete oszlop - fiatal, csíko-
zott - öreg)
Fig. 1. Migration dynamics of adult (black)
and juvenil (striped) Paddyfied Warblers.
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Az elsõ évben az öregek 20,0%-át, a fi-
atalok 14,4%-át, a második évben az öre-
gek 11,4%-át, a fiatalok 10,5% fogtuk vis-
sza. A fogás és a visszafogás között eltelt
idõ mindkét korcsoport esetében rövid
volt. (öreg: –x=3,60, SD=2,91, n=10; fiatal:
–x=4,96, SD=3,61, n=69) Ezek a számadat-
ok nem térnek el a rokon fajoknak ugyan-
itt tapasztalt értékeitõl (Csörgõ & Miklay
in press).

A vonulási idõszakban, sem a korcso-
portok pentádonkénti átlagos testtömege
(1. Táblázat), sem a visszafogott madarak
testtömege nem változott (–x=-0,12,
SD=0,96, n=66). E szerint a fészkelõ terü-
leten e faj még nem kezdi el a vonulási út
megtételéhez szükséges zsírraktározást. A
vizsgálati területen nagyobb távolságból
érkezõ, csak átvonuló egyedekkel a faj el-
terjedése miatt nem kell számolni (Cramp
& Brooks 1992). A legtávolabbi költõ po-
puláció mintegy 100 km-re a belsõ deltá-
ban található, ezért minden befogott madár
a vonulási útjának legelején tart. Ez ma-

gyarázhatja, hogy a madarak soványak, és
a visszafogottak sem mutatnak testtömeg
növekedést. Az ebben az idõben ugyanitt
fogott többi Acrocephalus faj - az európai
adatokkal összehasonlítva is - nagy tarta-
lékkal rendelkezik (Csörgõ & Miklay in
press). Az Acrocephalus fajok vonulási
stratégiái nagyon különböznek egymástól,
de általában jellemzõ, hogy vonulási útju-
kon egy vagy több pihenõ, zsírfelhalmozó
helyük van, ahol felkészülnek a kedvezõt-
len területeken való átkelésre (Cramp &
Brooks 1992). Ilyen akadályok a rozsdás
nádiposzáta útvonalán is találhatóak, mi-
vel ez a kazah sivatagokon és az afgán he-
gyeken keresztül vezet a telelõterületre
(Gaston 1976). Az ezeken a területeken
való átkelésre alkalmazott stratégiájuk
nem ismert, de feltételezhetõ, hogy a nagy
barrierek elõtt van valahol pihenõ ill. zsír-
felhalmozó területük.

Köszönetnyilvánítás. Köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak a magyarországi és romániai
madarászoknak, akik a két év során a terep-
munkában résztvettek. Köszönjük a Román
Madártani Egyesületnek (Societatea
Ornithologica Romana) az engedélyek meg-
szerzésében nyujtott segítséget, valamint a Du-
na Delta Kutatóintézetnek (Institutul de
Cercetare si Proiectare Delta Dunarii) és a Du-
na Delta Kormányzóságának (Administratia
Rezervatiei Deltei Dunarii) a kiadott engedé-
lyeket.
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Öreg madarak Fiatal madarak
(Adults) (Juveniles)

Pentád kezdet /Tömeg /Szórás Minta-Tömeg /Szórás Minta-
Starting date Body mass(SD) számBody mass(SD) szám
of pentad (g) (n) (g) (n)
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