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There are only a few fragments of original hardwood forests in the Nyírség, NE Hungary.
They are either isolated (e.g. Nagycsere, Haláp) or occur among other climazonal forests (e.g.
Guthi forest, Fényi forest). In the framework of a comprehensive research program since
1986, we have studied the population dynamics and hatching biology of a bird community
breeding in nest boxes. In the course of 10 breeding seasons (1990-1999) 11 bird species and
a protected small mammal, the Common Dormouse (Muscardinus avellanarius) occupied the
nestboxes to bring up their offsprings. The majority of the breeding pairs were Great Tits
(Parus major). The other ones were the Blue Tit (Parus caeruleus), Marsh Tit (Parus palus-
tris), Starling (Sturnus vulgaris), Collared Flycatcher (Ficedula albicollis), Pied Flycatcher
(Ficedula hypoleuca), Robin (Erithacus rubecula), Tree Sparrow (Passer montanus), Redstart
(Phoenicurus phoenicurus), Wryneck (Jynx torquilla), Nuthatch (Sitta europaea). Predation
rate varied between 10-30%. The most common predator was the Common Dormouse that
killed 15-70% of the perished broods. Doormice mostly attacked nests of flycatchers, Robins
and Great Tits.

A Nyírségi erdõk között a maradvány tölgy-kõris-szil keményfa ligeterdõk (Fraxino pannon-
icae-Ulmetum) foltjai eltérõ nagyságú összefüggõ, részben önálló (Nagycsere, Haláp), vagy
más, klimazonális társulások közé ékelõdött állományokban (Guthi, Fényi erdõ) maradtak
fönn. Ezen erdõk élõvilágának biológiai, természetvédelmi kutatása rendkívül fontos, hiszen
a potenciális állapotokra emlékeztetõ élõvilág utolsó mentsvárai. 1986 óta programszerû ku-
tatások formájában vizsgáljuk a Dél-Nyírség tájegységhez kapcsolódó Hajdúsági
Erdõspusztákon a keményfa ligeterdõk természeti értékeit. Kutatásaink kiemelt részét képezi
a dendricol madárközösségek vizsgálata. Ennek keretében egy 80-90 éves állományból álló 38
ha-os keményfa ligeterdõfoltban alakítottunk ki egy 75 odúból álló mesterséges fészekodúte-
lepet. 10 költési szezon (1990-1999) alatt 11 odúlakó, vagy részben odúlakó madárfaj költés-
biológiájáról és fészkelõ állományának populációdinamikájáról nyertünk adatokat. A külön-
bözõ években eltérõ mértékû (a fészkek 10-30%-át érintõ), jelentõs predációs hatás érte a fé-
szekodútelepet. Az esetek egy részében a predátorfaj nem ismert. Közvetett bizonyítékok
alapján vélhetõ, hogy a fészkek pusztulását erdei sikló (Elaphe longissima), nagy fakopáncs
(Dendrocopos major), az utóbbi idõben a nyírségi erdõben erõsen terjeszkedõ mókus (Sciurus
vulgaris)  vagy valamilyen ragadozó kisemlõs (Mustelidae) eredményezte. A fészekaljak nagy
részének a pusztulását azonban a mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) okozta. A mo-
gyorós pele a madarakhoz hasonlóan elõszeretettel foglalja el a mesterséges fészekodúkat.
Ennek során zavarja a fészkét építõ madarat, illetve a gyakran már tojásos fészekaljra építi a
saját fészkét. Egyes esetekben már fiókás fészekaljak is áldozatul estek a pele megjelenésé-
nek. A pelék leggyakrabban az örvös légykapó (Ficedula albicollis), vörösbegy (Erithacus
rubecula) és széncinege (Parus major) költését semmisítették meg.

J. L. és K. L.: Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Állattani, Természetvédelmi és
Vadgazdálkodási Tanszék, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
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1. Bevezetés

A természetszerû keményfa erdõk a ma-
dártársulások fontos élõhelyei (Legány
1983, 1993). Munkánkat fõként a
Debrecen-Nagycsere területén lévõ ma-
radvány, extra-zonális (Fraxino pannoni-
cae-Quercetum) és klímazonális
(Convallario-Quercetum) erdõtípusaiban a
megjelenõ madárfauna általános felméré-
sével és értékelésével kezdtük. A nagycse-
rei ligeterdõmaradvány az õsi keményfali-
getek reliktum foltja. Az Erdõspusztán és
a Nyírség területén a hasonló erdõk már
viszonylag ritkák, jelentõsebb állományai
néhány eltérõ nagyságú foltra korlátozód-
nak. Ezen erdõk részben az egykori õsi fo-
lyókat kísérõ keményfa ligetek maradvá-
nyai, valamint a flórafejlõdés hûvösebb
idõszakának élõ reliktum képviselõi
(Fintha 1986) és az Alföldön egykoron el-
terjedtebb gyertyános tölgyesek
(Carpinion betuli) felé mutatják a kapcso-
latot (Aradi et al. 1974).

A nyírségi természetközeli maradvány
keményfa ligeterdõk és nedves gyöngyvi-
rágos tölgyesek általános madártani fel-
mérését 1986-ban kezdtük meg. Munkánk
során az egyik célunkat jelentette az eltérõ
kiterjedésû, de hasonló társulásokból álló
maradvány természetközeli erdõterületek
madárvilágának általános megismerése,
valamint a legtipikusabb fészkelõ madár-
guild, az üreg és odúlakó fajok (dendricol
fajok) állományának több éven keresztül
történõ monitoring jellegû felmérése. Kü-
lön programot jelentett e madárcsoport
fenntartása, gyarapításuk lehetõségeinek
vizsgálata, állományuk természetvédelmi
elemzése.

Kutatásunk eddigi eredményeit számos
közleményben ismertettük (Juhász & Tóth

1992, Juhász & Vas 1994a). Programsze-
rûen 1990-ben indítottuk el a legtipiku-
sabb madárguild, az odúlakó madárfajok
állományának komplex felmérését, popu-
lációdinamikai vizsgálatukat és természet-
védelmi célú mesterséges fészekodútele-
pek kialakítását, fenntartását. A korábban
közölt eredményeinket (Juhász & Vas
1994a, b) kiegészítve, jelen tanulmá-
nyunkban az utóbbi évek fészkelési adata-
inak közlése mellett a fészektelepen kimu-
tatható predációs hatásokat is összegezve
az odútelepen költõ madarakat veszélyez-
tetõ tényezõkkel is foglalkozunk. Kisem-
lõsök madárpusztításáról és odútelepen
történõ megjelenésérõl számos közlemény
ismert. Különösen azon madárfajok költé-
si sikerét veszélyeztetik emlõsfajok, me-
lyek nyíltan fészekelnek, vagy a fészkek
könnyebben hozzáférhetõk a ragadozók
számára (Burton 1976, Kalotás 1987). Az
odúlakó fajok valamelyest védettebbek, de
ezen fajok fészekaljainak a predációja is
megfigyelhetõ (Burton 1976, Bartha &
Szabó 1983, Juhász 1985, Barba & Gil-
Delgado 1990, Báldi & Csörgõ 1992a).
Egyes odútelepeken azonban nem tapasz-
taltak ilyen jellegû pusztulásokat (Báldi &
Csörgõ 1992b).

2. Anyag és módszer

A nagycserei ligeterdõ döntõen tölgy-
kõris-szil liget (Fraxino pannonicae-
Ulmetum) kiegészülve mezofil
Convallario-Quercetum (Soó 1964) fol-
tokkal és a periférán telepített Bromo ster-
ili-Robinietum állománnyal. A területen
még ma is jól nyomonkövethetõ, kanyargó
õsi folyómedrekben és mélyebb vízállás-
okban erõteljes növekedésû magyar kõri-
sek (Fraxinus angustifolia ssp.
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pannonica) és részben kocsányos tölgyek
(Quercus robur) az uralkodók. A kissé ma-
gasabb részeken kiligetesedõ, de néhol
zárt állományt alkotó tölgyes foltok válta-
koznak, amelyekbe egy-egy vadcseresz-
nye (Cerasus avium) és az erdõszéleken
vadkörte (Pyrus pyraster) ékelõdik. A
tölgy és kõrisállomány mintegy 85-95
éves.

Az odúlakó fajok megtelepítése, állo-
mányuk gyarapítása és állományváltozá-
suk figyelemmel kísérése érdekében több
területen mesterséges fészektelepeket hoz-
tunk létre. A Hajdúsági Erdõspusztákon, a
nagycserei mintaterületen 1989 õszén 40,
késõbb 50 odúból álló mesterséges fészek-
odútelepet alakítottunk ki. 1992 õszén a
meglévõ odúkat felújítottuk és 25 db B-
típusú odúval bõvítettük. Így ténylegesen
75 fészekodú alkotta a telepet.

A fészkelési és költési siker, valamint
az állomány egyedeinek nyomon követése
érdekében az odútelepet fészkelési idõben
heti rendszerességgel ellenõriztük. A fió-
kák gyûrûzése mellett igyekeztünk a szü-
lõpárokat is megfogni és megjelölni. A te-
rületen egész évben folytatunk gyûrûzést,
így a jelölés segítségével a fiókák és a szü-
lõk késõbbi sorsának nyomon követése is
lehetséges, ami további értékes adatokkal
szolgálhat.

3. Eredmények

Kutatásaink eddigi eredményei alapján a
nagycserei erdõben 3 madárrend (Szalakó-
ta-alakúak, Harkályalakúak, Énekesma-
dár-alakúak) 17 faja fészkel, két faj (Picus
canus, Certhia familiaris) költésével kap-
csolatban csak közvetett bizonyítékokkal
rendelkezünk (Juhász & Vas, 1994b). A
legjelentõsebb guildet az üreg és odúlakó
madarak jelentik (45%), utána a terricol il-
letve arboricol (19%-19%), és a fruticol
(17%) fajok. A fészkelési idõszakban az
odúlakó madarak aránya mintegy 45%. Az
odútelepen tapasztalt fészkelési adatokat
az 1.Táblázatban és az 1. Ábrában összesí-
tettük. A megjelenõ fajok populációs vál-
tozásait külön nem részletezzük, hanem
ezzel kapcsolatos tanulmányainkra hivat-
kozunk (Juhász & Vas 1994a, b).

A nagyszámú odúlakó faj közül 1990-
1999 között a mesterséges fészekodútele-
pen 11 madárfaj költött, valamint a mo-
gyorós pele (Muscardinus avellanarius) is
megtelepedett. E mellett az odvakban más
állatcsoportok fajai is megjelentek, pl.:
Bombus sp., Vespa crabro, Hyla arborea,
Apodemus sp. 1998-ban az egész K-ÉK-i
alföldi régióban új költõ fajként (Juhász
1999) jelent meg a kormos légykapó
(Ficedula hypoleuca). Egy fészekaljat pe-
dig örvös és kormos légykapó (Ficedula
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1. Ábra. A lakott odúk aránya a fészekodútele-
pen 1990-1999 között.
Fig. 1. Proportion of nestboxes used for breed-
ing between 1990-1999.
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2. Ábra. A megsemmisült fészkek száma.
Fig. 2. Number of destroyed nests.
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albicollis és F. hypoleuca) pár hozott létre
ugyanebben az évben.

Az odútelepen fészkelõ fajok költési si-
kerét jelentõsen befolyásolhatják a fészke-
ket érõ predációs hatások. Az odútelep ki-
alakítása óta az ilyen jellegû hatások folya-
matosan erõsödnek. A számba vett fészkek
közül évente 8-18 fészekalj pusztulását
(20-40%) regisztráltuk (2. Ábra). A predá-
torok közül hüllõ (Elaphe longissima), ma-
dár (Dendrocopos sp.), valamint emlõsök
(Muscardinus avellanarius, Sciurus vul-
garis, Mustelidae fajok) ismertek.

Külön kiemelést érdemel a védett kis-
emlõs, a mogyorós pele populáció. Az or-
szágos viszonylatban fogyatkozóban lévõ
faj, a mintaterületen jelentõs egyedszám-
ban él, állománya az odútelepen a szára-
zabb években (1991-1995) folyamatosan
gyarapodott, a csapadékosabb években
alacsonyabb szinten stabilizálódott (az 1.
Táblázatban csak a kölykes fészkek szá-
mát tüntettük fel). Az egyes madárfészkek
pusztulásának jelentõs részét (20-60%-
ban) a mogyorós pele okozta (3. Ábra). A
pele gyakran már tojásos vagy fiókás odú-
ba költözik, s ilyenkor a kiszorított madár-
pár költése akár az egész fészkelési sze-
zonban meghiúsulhat. Gyakran megfigyel-
hetõ, hogy a megtelepedõ pele a tojásokat
feltöri, a fiókákat megöli.

A leggyakrabban (a pelék által predált
fészkek 61%-a!) a védekezésre alig képes,
és a pelék szaporodásának idején költõ ör-
vös légykapó fészkek esnek áldozatul. A
mogyorós pelék elõnyben részesítik azo-
kat az odúkat, amelyek a fatörzshöz szoro-
san simulnak, ezért könnyen megközelít-

1. Táblázat. A nagycserei keményfa ligeterdõben létesített mesterséges fészekodútelepen megjele-
nõ fajok fészekszám szerinti megoszlása 1990-1999 között.
Tab. 1. Number of breeding pairs in the nestboxes at the Nagycsere forest between 1990-1999.

Faj / Species 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Parus major* 17 22 17 22 31 14 18 12 16 46
Parus caeruleus* 4 4 3 6 5 7 9 2 2 4
Parus palustris 3 1 1 1 2 1 1
Erithacus rubecula 1 1 1 3 2 1
Phoenicurus phoenicurus 1
Ficedula albicollis* 3 1 7 7 6 16 11 10 13
Ficedula hypoleuca 1
F. albicollis x hypoleuca 1
Sturnus vulgaris* 7 3 6 12 17 10 1 1 1
Passer montanus 3 1 1
Jynx torquilla 1
Sitta europaea 1 1
Muscardinus avellanarius 3 8 10 12 14 15 4 7 4 5
Összes fészek** / Total no. of nests 34 38 35 58 72 59 60 38 39 67
Összes odú / Total no. of nest boxes 40 50 50 70 70 75 75 75 75 75
* elsõ és másodköltéssel együtt / first and second clutches were pooled
** Muscardinus avellanarius-al együtt / including Muscardinus avellanarius
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3. Ábra. A bizonyíthatóan mogyorós pele által
megsemmisített fészkek aránya az összes
predált fészekbõl, 1990-1999.
Fig. 3. Proportion of nests destroyed by Hazel
Doormouse, 1990-1999.
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hetõk. Azonban a szabadon függõ odúkban
is megtelepednek. Más faj, így a széncine-
ge (Parus major) jobban védelmezi a fész-
két, leginkább csak a fészeképítéskor vagy
a tojásrakás elején beköltözõ pelék veszé-
lyeztetik. E faj fészekaljában is tapasztal-
tunk azonban tojás- és fiókapusztítást
(23%). A kék cinegénél 10%-os pusztítást
találtunk. A nagyobb termetû seregély
(Sturnus vulgaris) fészekaljaiban mogyo-
rós pele által okozott veszteségeket alig
tapasztaltunk (3%), és a vörösbegy
(Erithacus rubecula) esetén is csak egy-
szer észleltünk hasonló eseményt (3%),
bár ez a faj alapjában véve ritka fészkelõ
az odútelepen, a tíz év alatt mindössze 9
alkalommal fészkelt odúban.

4. Megvitatás

A dendricol fészkelõk jelentõs számát két
tényezõvel lehet magyarázni: az öregfás
ligeterdõk jelentõs számú természetes
odúja, repedése, valamint a nagyszámú
harkályodú jó fészkelési lehetõséget nyújt,
másrészt az erdõ, illetve a környezõ terü-
letek megfelelõ táplálkozási lehetõséget
biztosítanak. Az odúlakó fajok vizsgálatát
jelentõsen megkönnyíti a mesterséges fé-
szekodútelep, amelynek létrehozása és
fenntartása jó módszer a dendricol madár-
fajok állományváltozásának nyomon kö-
vetésére, lehetõvé teszi a monitoring rend-
szerû adatgyûjtést, illetve segíti az adott
fajok populációjának növekedését.

Az egyes években tapasztalt eltérõ fé-
szekszámok egyben a társulás összetétel-
ének a változását is jelzik. E változások
egyik oka a régióban észlelt csaknem egy
évtizedes aszály (1990-1997), valamint
egyes tavaszi idõszakok fagyos periódusai
(pl.: 1997). Az odútelep madártani értékét

mindenképpen jelzi néhány faj állományá-
nak gyarapodása, így pl. az örvös légyka-
pó alföldi régióban szokatlanul nagy denz-
itása az erdõ fontos madártani értéke. Az
odútelep más állatcsoportok fajai számára
is életteret jelent, növelve ezzel a termé-
szetvédelmi jelentõségét.

Az odútelepen költõ fajok éves szapo-
rulata - fogás-visszafogás módszere alap-
ján bizonyíthatóan - a területtel határos és
részben távolabbi erdõségek természetes
utánpótlását biztosítja, ami mind biológi-
ai, mind természetvédelmi szempontból
kiemelt jelentõségû.

Az odútelepen megjelenõ fajok költési
sikerét jelentõsen csökkenthetik természe-
tes predátorok, elsõsorban a mogyorós pe-
le. A legérzékenyebben az örvös légykapó
populációt érinti a mogyorós pele
fészkelõhely kompetíciója, de más fajok
(Parus spp., Erithacus rubecula, Sturnus
vulgaris) költését is befolyásolhatják a
kisrágcsálók. A mesterséges fészekodúte-
lep természetvédelmi jelentõségét min-
denképpen növeli a mogyorós pele állo-
mány, azonban az odúban fészkelõ madár-
fajok (pl.: örvös légykapó) populációjának
komoly veszélyeztetõ tényezõje lehet. A
légykapó állomány költési ideje egybeesik
a mogyorós pelék szaporodásának idõsza-
kával. Ekkor a pelék nõstényei igen ag-
resszívan keresik a fészekhelyet, és a már
elõzõleg madarak által elfoglalt odúkba is
beköltöznek. Az örvös légykapók érzéke-
nyek a költés során minden zavarásra,
ezért hamar elhagyják a fészket. Tekintve,
hogy mindkét általunk vizsgált fajcsoport
természetvédelmi oltalom alatt áll, megol-
dásokat keresünk a mesterséges fészek-
odútelepen a kisemlõsök számára speciáli-
san alkalmas odvak kifejlesztésére. Ezáltal
csökenthetõ lenne a fajcsoportok közötti
fészkelõhely kompetíció mértéke.
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