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The moult of Savi's Warbler was studied in 9 consecutive years, between 1990-1998 at Ócsa
Ringing Station (central Hungary). During this period a total of 139 Savi's Warbler
(Locustella luscinioides) moult cards have been collected. According to the sequence and ini-
tiation point of the wing feather moult, the data were divided into three groups: (1) the descen-
dent group: birds which showed a normal descendent sequence when caught; (2) the excentric
group: birds that initiated the moult with a central primary and did not show an ascendant
"wave"; (3) the divergent group initiated the moult from a central primary and showed both
the ascendant and descendent waves. The excentric group was divided into subcategories by
the initiation locus. We examined separately the extent and timing of the postnuptial moult in
the (1) and (2) groups. The date of moult initiation and also the speed of moult increased with
the decreasing number of primaries involved in moult.  Possible explanations for individual
variation of moult characteristics - second clutch, brood failure, time stress and alternative
strategies - are discussed.

A nádi tücsökmadár vedlését 1990-1998 között, az Ócsai Madárvártán fogott madarak alap-
ján vizsgáltuk. Az adott periódus alatt összesen 139 postnuptialis vedlés alatt lévõ egyedet
fogtunk. Az elsõrendû evezõk vedlésének iniciációs pontja illetve a vedlési hullám(ok) hala-
dási iránya alapján, az adatokat három nagy csoportra osztottuk: (a) a deszcendens csoport
egyedei az adat-felvételezéskor, az európai énekesekre jellemzõ deszcendens szekvenciát
mutatnak. (b) az excentrikus csoport egyedei az elsõrendû evezõk vedlését valamely közép-
sõ evezõvel kezdik és innen az evezõk cseréje csak a szárnycsúcs irányába halad tovább. (c)
a divergens csoport egyedei a vedlést valamely középsõ evezõvel kezdik és innen a tollak
cseréje mindkét irányba - a szárnycsúcs és a test irányába is - tovább halad. Az adatok továb-
bi elemzésének során az excentrikus csoportot további egységekre bontottuk, aszerint hogy
az egyedek pontosan melyik evezõvel kezdõdik a vedlés. A harmadik (divergens) csoportot
kizártuk az analízisbõl a kis mintaszám miatt. Az elsõ és a második csoportba tartozó egye-
dek vedlésének idõtartamát valamint a tollak cseréjének sorrendjét vizsgáltuk. A vedlés idõ-
tartama és sebessége nõtt a cserélendõ tollak számának növekedésével. A vedlés kezdésének
idõpontja kitolódik a cserélendõ elsõrendû evezõk számának csökkenésével. A nádi tücsök-
madár vedlési rendszere a különbözõ tényezõk eredményeként kialakult eltérõ vedlési idõ-
tartamhoz való alkalmazkodásként jött létre. Három hipotézist tárgyalunk, amelyek magya-
rázhatják a vedlési rendszer összetettségét. Okozhatják ivari különbségek, egyedi életment-
bõl fakadó különbségek és az ha a vedlés sebessége nem növelhetõ tovább a lemaradás kom-
penzálására. Eredményeink alapján a harmadik lehetõséget kizárhatjuk. A nádi tücsökmadár
vedlésének teljes megértéséhez további vizsgálatok szükségesek. Különösen fontos lenne a
vedlés vizsgálatának költésbiológiával való kombinálása és a vedlés telelõterületen történõ
monitorozása.

K. M., H. G. és Cs. T.: ELTE Állatszervezettani Tanszék, 1088 Budapest, Puskin u. 3.
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1.Bevezetés

A nádi tücsökmadár (Locustella luscin-
ioides) vedlése rendkívül kevéssé ismert.
A vedléssel foglalkozó, nagy összefoglaló
munkákban (Ginn & Melville 1983, Jenni
& Winkler 1994), vagy teljesen rendszer-
telennek jellemzik a vedlését, vagy ha
stratégiák szerint próbálták osztályozni a
vedlési sajátosságokat, szinte minden stra-
tégiába besorolhatónak bizonyult a madár.
A konkrét ismeretek szinte teljes hiányá-
nak ellenére, meglehetõsen sok olyan pub-
likáció látott napvilágot, amely a faj ved-
lésével foglalkozik. Ezek azonban minden
esetben kis mintaszámmal dolgoztak
(≤25), és következtetéseik ellentmondáso-
sak. Az 1970-ben napvilágot látott elsõ
vizsgálatokban (Stresemann &
Stresemann 1970, Steiner 1970) a kutatók
még abban sem értettek egyet, hogy a faj
vedlése eltér az európai énekesek többsé-
gétõl. Steiner felismerni vélte a faj vedlé-
sének különlegességét, de nem tudott sem-
mi konkrétummal szolgálni. Stresemannék
úgy vélték, hogy a faj vedlése nem tér el a
többi fajtól, õk 4 Afrikában gyûjtött múze-
umi példányt vizsgáltak meg és ezeknek
alapján a fajt a prenuptialis teljes vedlést
folytató fajok közé sorolták. A vedlés
szekvenciájában nem találtak eltérést a
normális énekesekre jellemzõ szekvenciá-
tól. Thomas (1977) volt az elsõ, aki 25 kü-
lönbözõ eredetû múzeumi példány elem-
zése alapján, felismerte és elemezte a nádi
tücsökmadár vedlési sajátosságait. Két
csoportba sorolta a vizsgált egyedeket, az
elsõ csoportba az európai énekesekre jel-
lemzõ deszcendens szekvenciát követõ
egyedeket, míg a másodikba az ettõl bár-
milyen módon eltérõ egyedeket sorolta. A
második csoportra õ használta elõször az

excentrikus vedlés kifejezést. Ez alatt
azon szekvenciák gyûjtõfogalmát értette,
amelyek bármilyen módon eltérnek a
deszcendens szekvenciától. Jenni és
Winkler (1994) a nádi tücsökmadarat azon
fajok közé sorolták, amelyeknek vedlése
tisztázásra vár. A faj vedlésének jellemzé-
sét nehezíti, hogy az egyes egyedek nem
csak a vedlés szekvenciájában különböz-
nek egymástól. Thomas összegyûjtött ada-
tai között, mind prenuptialis, mind post-
nuptialis teljes vedlést folytató egyedek
megtalálhatóak. Eddig Büki (1985) dogoz-
ta fel a legnagyobb adatbázist (80 post-
nuptialis vedlési adat), az adatfelvétel
módja azonban nem tette lehetõvé ezen
adatok részletes feldolgozását, ugyanis
nem lehetett megállapítani a növekvõ tol-
lak cserélõdésének sorrendjét. Tovább ne-
hezíti a faj vedlésének megértését az a
tény, hogy bizonyos egyedek felfüggesztik
a vedlést a prenuptialis vagy(és) a post-
nuptialis tollcsere során is. Egyes kutatók
(Rymkevich 1990, Svensson 1992) szerint
a legtöbb észak- és nyugat-európai öreg
madár a vonulást öreg tollakkal kezdi, te-
hát szerintük a populáció döntõ többsége
prenuptialis vedlést folytat. Thomas
(1977) egy statisztikus vedlési szekvencia
diagrammot dolgozott ki, mely megadja az
evezõk vedlési sorrendjének valószínûsé-
gét. Az aktív vedlésben lévõ madarak min-
den egyes tollának aktuális vedlési kódját
átlagolta, és arra következtetett, hogy sta-
tisztikai szempontból a legnagyobb átlagú
tollak cserélõdnek elsõként. Ugyanezt a
módszert használta Büki is szakdolgozatá-
ban, õ sem ismerte fel azonban, hogy ez a
módszer a nádi tücsökmadár esetében mû-
terméket eredményez (lásd késõbb).
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2. Terület és módszer

Az Ócsai Tájvédelmi Körzet a Duna-Ipoly
Nemzeti Parkhoz tartozó, egy õsi Duna-
meder területén kialakult posztglaciális
maradvány-láp. Ennek északi részén talál-
ható az Ócsai Madárvárta. 1983 óta a terü-
leten rendszeres madárbefogást folytat-
tunk, állandó hálóállásokkal, a lápra jel-
lemzõ vegetációtípusokban. Az itt befo-
gott 144 fajhoz tartozó (mintegy 150 000
ezer) madár közül, a nádi tücsökmadár
egyike a területre leginkább jellemzõ fa-
joknak. A tábor története során kb. 2500
egyedet jelöltünk. Ebben a munkában az
1990-98 között befogott, aktív postnup-
tialis vedlést folytató, adult egyedek ved-
lési adatait elemeztük.

A vizsgált periódus alatt 139 vedlési
adatot gyûjtöttünk. Az adatfelvételkor, a
vedlõ egyedek mindekét szárnyának, min-
den egyes evezõjéhez egy 0-5-ig terjedõ
kódot rendeltünk, a 0-ás kód öreg tollat, az
1, 2, 3, 4-es értékek az éppen cserélõdõ
toll egymást követõ fejlettségi állapotait,
míg az 5-ös kód a teljesen kifejlett új tol-
lat jelöli (a módszer részletes leírását lásd
Ginn & Melville 1983, magyar nyelvû le-
írás Miklauzic & Csörgõ 1986). Az egyes
evezõk kódjainak összege adja az adott
tollcsoport - esetünkben az elsõrendû eve-
zõk - vedlettségi állapotára jellemzõ ved-
lési indexet (ezentúl Vi.). Az evezõket a
test irányából a szárnycsúcs felé számoz-
tuk, tehát az alapstratégia szerinti sorrend-
ben (1-es legbelül, 10-es legkívül).

Az elemzés során, stratégiák szerint
szétbontva, az elsõrendû index értékeket
ábrázoltuk az idõ függvényében. Az így
nyert ponthalmazra lineáris regresszióval
illesztettünk egyenest. A vedlés kezdési
idõpontjának, sebességének és idõtartamá-

nak becslését az illesztett egyenes jellem-
zõi alapján végeztük. Bár az irodalom
szolgáltat pontosabb módszert a vedlés sa-
játosságainak vizsgálatára (Underhill &
Zucchini 1988) az évenként fogott relatív
kevés egyed és a visszafogások kis száma
miatt nem tudtuk ezeket a módszereket al-
kalmazni. A kapott eredmények alkalma-
sak a vizsgált sajátosságok becslésére, és
mivel minden csoportnál azonos módszert
alkalmaztunk, alkalmasak a csoportok
összehasonlítására is.

3. Eredmények

3.1. Szekvencia

Az evezõk vedlésének iniciációs pontja
alapján a madarak két nagy csoportra kü-
lönülnek el: a deszcendens csoportra és az
excentrikus csoportra. Az elsõ csoportba
tartoznak azok a madarak, amelyek a nor-
mális deszcendens szekvenciát követve az
1-es sorszámú elsõrendû evezõvel kezdik
a vedlést, míg a második csoportba az
alapszekvenciától bármilyen módon eltérõ
iniciációt mutató madarakat soroljuk. Bár
az összes adatot figyelembe véve, a desz-
cendens stratégia részesedése több mint
52,5%, ez nem tekinthetõ a deszcendens
stratégia valódi fontosságának a faj által
használt szekvenciák között. Azok a ma-
darak, amelyek divergens szekvenciát kö-
vetnek, valamely középsõ (általában 2-4-
es sorszámú) evezõvel kezdik a vedlést és
ebbõl a fókuszból, mindkét irányba meg-
indul egy vedlési hullám. Ha az aszcen-
dens hullám eléri a legbelsõ 1-es sorszámú
evezõt, és annak növekedése befejezõdik,
a szekvencia megkülönbözhetetlenné válik
a deszcendens szekvencia elõrehaladott ál-
lapotától.
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A szekvenciák valós gyakoriságának
megállapítására elemeztük a 10-nél kisebb
vedlési indexû madaraknál elõforduló
szekvenciákat (n=36). Kiderült hogy a ma-
darak 33,3% (12/36) deszcendens, míg
66,7% (24/36) excentrikus iniciációt mu-
tat. Ezzel a módszerrel sem kapunk azon-
ban valós képet a szekvenciák gyakorisá-
gáról, ugyanis a valódi excentrikus és a di-
vergens szekvencia nem minden esetben
különböztethetõ meg a vedlés ilyen korai
stádiumában. A divergens szekvencia ese-
tében ugyanis nem mindig indul egyszerre
a két hullám.

Megállapítható, hogy a nádi tücsökma-
dár elsõrendû evezõinek vedlése - a fajok
döntõ többségével szemben - nem egy
meghatározott szekvencia szerint történik.
Az egyedek legalább három szekvencia
szerint cserélhetik evezõiket. A teljes min-
tán és a 10-nél kisebb elsõrendû indexû
madarakon nyert eredmények kombinálá-
sával, jól lehet becsülni a használt szek-
venciák gyakoriságát. A teljes mintában a
deszcendens és a divergens szekvencia -

ha az utóbbi elõrehaladott állapotban van -
nem különíthetõ el. A tíznél kisebb Vi-ü
madarakon pontosan fel lehet ismerni a
deszcendens szekvenciát használó mada-
rakat, de nem lehet elkülöníteni az excent-
rikus és a divergens szekvencia szerint
vedlõket. A két csoport elemzésének alap-
ján, a szekvenciák becsült gyakorisága a
következõ képen alakul. Megközelítõleg
egyharmaduk az európai énekesek nagy-
többségéhez hasonlóan, deszcendens szek-
venciát használ. Az egyedek mintegy
20%-a divergens szekvencia szerint cseré-
li a tollait. Feltehetõen az excentrikus
szekvenciának a legnagyobb a jelentõsége
a faj vedlési rendszerében, mivel az egye-
dek megközelítõleg fele, látszólag ezt a
szekvenciát követi.

Az általunk vizsgált deszcendens ini-
ciációjú madarak mindegyike a normális
énekesmadár szekvenciát követi, az eve-
zõk egymás után cserélõdnek Ez alól csak
a 10-es evezõ kivétel, amely bizonyos ese-
tekben gyorsabban fejezi be a növekedést,
mint a 9-es (esetleg a 8-as) evezõ(k). En-
nek magyarázata azonban nem a tollak
cseréjének sorrendjében, hanem a 10-es
evezõ csökevényes voltában keresendõ,
ebbõl kifolyólag a 10-es evezõ bár megfe-
lelõ sorrendben esik ki, a növekedése ha-
marabb befejezõdik, mint a sorrend alap-
ján elõtte cserélõdõ evezõké. Általában
egyszerre 3-5 toll növekedik.

Az excentrikus stratégiát követõ egye-
dek a vedlést valamely középsõ elsõrendû
evezõvel kezdik (1. Ábra), és a vedlési
hullám a szárnycsúcs irányába halad, így a
belsõ tollak nem cserélõdnek az adott ved-
lési periódus alatt. A divergens csoportban
levõ madarak iniciációja hasonlít az ex-
centrikusokéra, de az iniciációs pontból
két vedlési hullám indul ki a test, illetve a
szárnycsúcs irányába.
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1. Ábra. A deszcendens szekvenciát követõ
egyedek elsõrendû evezõinek vedlési indexé-
nek alakulása az idõ függvényében. A pontok-
ra lineáris regresszióval illesztettünk egyenest,
az ábrán feltüntettük az egyenes egyenletét.
Fig. 1. Scatterplot of the individual moult
scores in relation to time in the descendant
group, Ócsa, 1990-1998.The growth line was
fitted with linear regression.
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3.2. A vedlés dinamikája

A vedlés dinamikájának elemzésekor, a
vedlés átlagos sebességét, idõtartamát és a
folyamat becsült kezdeti idõpontját vizs-
gáljuk. Az elemzés során külön kezeltük a
különbözõ szekvenciákat használó csopor-
tokat. A deszcendens csoportot és az ex-
centrikus csoportot vizsgáltuk. A diver-
gens csoportot, egyrészt a kis mintaszám
(n=20), másrészt a csoporton belüli nagy
polimorfizmus miatt kizártuk a vizsgálat-
ból, de a szekvencia potenciális szerepére
a faj vedlési rendszerében kitérünk a tár-
gyalás során.

A deszcendens vedlésû madarak
(R2=0,69, n=72, P<0,001) kezdték a legko-
rábban a vedlést (jún. 25.), ugyanakkor a
vedlés idõtartama a leghosszabb (81 nap)
míg sebessége a legkisebb volt (0,62
Vi/nap, 1. Ábra). Az excentrikus vedlés
sebessége nem különbözött szignifikánsan
(0,65 Vi/nap) a deszcendenstõl, azonban
késõbb kezdõdött (júl.11.) és rövidebb
ideig tartott (69 nap) mint a deszcendens
csoporté. Ez azért lehetséges, mert a meg-
közelítõleg azonos sebességû excentrikus

szekvencia esetén, kevesebb tollat cserél-
nek a madarak.

Bár az excentrikus csoport adatai meg-
lehetõsen szorosan illeszkednek a rájuk il-
lesztett egyeneshez (2. Ábra, R2=0,66,
n=37, P<0,001), a csoport mégse egysé-
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2. Ábra. Az excentrikus szekvenciát követõ
egyedek elsõrendû evezõinek vedlési indexé-
nek alakulása az idõ függvényében.
Fig. 2. Scatterplot of the individual moult
scores in relation to time in the excentric
group, Ócsa, 1990-1998.
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3. Ábra. A különbözõ tollal kezdõ, excentrikus
stratégiát használó egyedek vedlési indexének
alakulása az idõ függvényében. (A-2-es; B -3-
as; C-4-es evezõvel kezdõ egyedek csoportja).
Fig. 3. Changes in the average primary index
of different subgroups of the excentric group
during the autumn migration. (A-initiation
locus primary no. 2; B - ini.loc. pr. no. 3; C -
ini. loc. pr. no. 4).
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ges. Az elemzések kezdetén a fajjal foglal-
kozó többi szerzõhöz hasonlóan, az ex-
centrikusan vedlõ madarakat egységes
csoportként kezeltük. Van azonban egy na-
gyon jelentõs különbség az excentrikusan
vedlõ madarak között, mégpedig a cserélt
elsõrendû evezõk számát illetõen. Ugyanis
az excentrikus szekvencia esetén, egy kö-
zépsõ elsõrendû evezõvel kezdõdik a ved-
lés és innen, a szárnycsúcs irányba indul
ki vedlési hullám. Az határozza meg tehát
a cserélt tollak számát, hogy hol kezdi a
madár a tollak cseréjét. Néhány elsõrendû
evezõvel kevesebbet cserélni jelentõs idõ
és energianyereséget jelent, indokolt tehát
a cserélt tollak számának alapján az ex-
centrikus csoport tagolása. Az excentrikus
csoportból így kiválasztottuk a 2-es, 3-as,
ill. 4-es tollakkal kezdõ egyedeket és kü-
lön elemeztük ezek vedlésének dinamiká-
ját (3. Ábra A, B és C). A fennmaradó tol-
lakkal kezdõ egyedeket nem vizsgáltuk, a
kis mintaszám miatt. A csoport felosztásá-
nak jogosságát az is alátámasztja, hogy a
részcsoportok külön-külön szorosabban il-
leszkednek a rájuk illesztett egyeneshez,
mint a teljes adathalmaz (A: R2=0,71,
n=12, P<0,001; B: R2=0,78, n=14,
P<0,001; C: R2=0,81, n=11, P<0,001). Az
excentrikus csoport egységes kezelése te-
hát mûterméket eredményezett. A követ-
kezõkben az egyes evezõvel kezdõ csopor-
tokat külön kezeljük, és nem térünk ki a
teljes excentrikus csoport sajátosságaira.

A három excentrikus csoport eredmé-
nyeiben egyértelmû tendenciák figyelhe-
tõek meg (1. Táblázat). A cserélendõ tol-
lak számának csökkenésével - ahogy vár-
ható volt - csökken a vedlés idõtartama. A
vedlés becsült kezdési dátuma a cserélt
tollak számának csökkenésével egyre ké-
sõbbre tolódik. Meglepõ eredmény volt,
hogy a cserélendõ tollak számának növe-
kedésével csökken a vedlés sebessége. (4.
Ábra) Bár ez az eredmény nem volt várha-
tó, késõbb láthatjuk, hogy ez az eredmény
logikusan illeszkedik a nádi tücsökmadár
vedlési rendszerébe.

1.Táblázat. A különbözõ stratégiát használó csoportok dinamikai jellemzõinek összesítése. A záró-
jelben lévõ számok annak az evezõnek a sorszámát jelölik, amelye az adott csoport kezdi a vedlést.
Tab. 1. Parameters of moult dynamics in the subgroups using different moult strategies. The num-
bers in parentheses indicate the primary position where the moult is initiated.

Csoport / Kezdési dátum / Idõtartam / Befejezési dátum / Sebesség (Vi/nap) /
Group Starting date Duration, days End date Rate of moult (Vi/day)
Deszcendens (1) 25. Június 81 Szeptember.14 0,69
Excentrikus (2) 30. Június 69 Szeptember.07 0,71
Excentrikus (3) 16. Július 56 Szeptember.10 0,78
Excentrikus (4) 25. Július 44 Szeptember.07 0,81
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4. Ábra. A különbözõ stratégiát használó cso-
portokhoz tartozó regressziós egyenesek. Lát-
ható, hogy a kezdési idõpontok közötti különb-
ség sokkal nagyobb mint a befejezések közötti
különbség. (%- deszcendens, × - 2-es evezõvel
kezdõ excentrikus, " - 3-as evezõvel kezdõ
excentrikus,! - 4-es evezõvel kezdõ excentri-
kus).
Fig. 4. The lines fitted with linear regression
on the different subgroups. The period between
the moult initiations of  the subgroups is much
longer than the period between the dates of
moult finishing.
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A vizsgálati periódus alatt nem fogtunk
olyan felnõtt egyedet, melyrõl egyértel-
mûen kiderül, hogy nem folytat postnup-
tialis vedlést. Kijelenthetõ tehát, hogy el-
térõen az északi populációktól, Magyaror-
szágon az összes egyed megszakított vagy
teljes postnuptialis vedlést folytat. Sajnos
kevés információnk van arról, hogy mi
történik a telelõ területeken, a kis számú
tavasszal fogott egyed alapján levonható
következtetésekre a következõ fejezetben
térek ki.

4. Diszkusszió

Eredményeink alátámasztják azt a sok he-
lyen elõforduló megállapítást (pl. Thomas
1977, Jenni & Winkler 1994), miszerint a
nádi tücsökmadár vedlési rendszere a leg-
bonyolultabb az ismert vedlési rendszerek
között. Az eddig ismert, egyik legrendha-
gyóbb vedlésû faj a mezei poszáta volt.
Ennél a fajnál földrajzi elterjedéstõl függõ-
en postnuptialistól prenuptialisig folyama-
tosan változik a vedlési rendszer (pl.
Rymkevich 1990). Van néhány jelleg azon-
ban, amely állandónak tekinthetõ a faj ved-
lésében. Minden repülõtoll egyszer vedlik
az év során, nem fordul elõ aszcendens
hullám az elsõrendû evezõk vedlésében,
egy populáción belül az egyedek döntõ
többsége azonos vedlési stratégiát folytat.

A nádi tücsökmadár, a többi tücsökma-
dárral és az Acrocephalus nem tagjaival
van közeli rokonságban. Az Acrocephalus-
oknál kevés olyan fajt ismerünk (pl. éne-
kes nádiposzáta Acrocephalus palustris,
Jenni & Winkler 1994), amelynél a szek-
vencia különbözik az énekesmadarak
deszcendens alapszekvenciájától. A tü-
csökmadarak (Locustella spp.) között már
több kivétel is elõfordul. A berki tücsök-

madár (Locustella fluviatilis) adult egye-
dei a költõterületen, vagy vonulás közben
egy észak-afrikai vedlõterületen folytat-
nak részleges vedlést, amelynek során a
külsõ elsõrendû evezõket is cserélik
(Pearson & Backhurst 1983), ezt követi
egy teljes vedlés a telelõterületen. Hason-
ló vedlési sajátosságokkal rendelkezik
több más tücsökmadárfaj (pl. L. fasciolata
és L. certhiola (Baker 1997)) és az énekes
nádiposzáta (Pearson 1983). Megfigyelhe-
tõek tehát, hogy a rokon fajok között elõ-
fordulnak különleges vedlési szekvenciák
- de szemben a nádi tücsökmadárral - nem
fordul elõ divergens szekvencia, és egy
populáció egyedeinek döntõ többsége azo-
nos szekvenciát követ.

A nádi tücsökmadár vedlési rendszere
teljesen egyedülálló, látszólag nincsenek
olyan szabályok, amelyek egy populáció
egyedeinek döntõ többségére érvényesek.
A vizsgált populációban az egyedek bár-
melyik vedlési szezonban cserélhetik eve-
zõiket, a szekvencia nem meghatározott,
teljes vedlés és felfüggesztés egyaránt elõ-
fordul. A használt szekvencia még az
egyed élete során is változhat, egy vizsgált
egyed két egymást követõ évben egyszer
deszcendens, egyszer excentrikus szek-
venciát követve cserélte evezõit (saját
megfigyelés). Kizárhatjuk tehát a használt
szekvencia közvetlen genetikai meghatá-
rozottságát.

Nehéz jellemezni a populáció által
használt vedlési szekvenciákat. Thomas
(1977) kidolgozott egy "statisztikus vedlé-
si szekvenciát". Õ az aktív vedlésben lévõ
madarak egyes evezõihez rendelt kódokat
összeadta és minden értéket elosztott a
mintaszámmal. A kapott értékek alapján
arra következtetett, hogy a legvalószínûbb
szekvenciát az evezõk a hozzájuk rendelt
értékek alapján történõ sorba rendezésével
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kapjuk meg. Ez a módszert használta Büki
(1985) is szakdolgozatában. Mindketten a
divergens szekvenciát kapták legvalószí-
nûbbnek. Eredményeink alapján kijelent-
hetjük, hogy ez a módszer nem ad reális
eredményeket, mivel az excentrikus és a
deszcendens szekvenciák ilyen jellegû
együttes elemzése divergens szekvencia
diagrammhoz vezet. Tehát, a módszer
olyan esetben is divergens szekvenciához
vezet, amikor a vizsgált mintában egyetlen
ezt a szekvenciát követõ egyed sem talál-
ható.

A szekvenciák gyakoriságának becslé-
sére megfelel az általunk használt mód-
szer, vagyis a 10-nél kisebb vedlési indexû
egyedeknél, valamint a teljes mintán ta-
pasztalt gyakoriságok kombinálása. Az
igazi kérdés azonban nem az, hogy milyen
gyakoriak pontosan ezek a szekvenciák,
hiszen tudjuk, hogy mindhármat a populá-
ció jelentõs százaléka használja. Valószí-
nû, hogy a kérdésre nem is lehet egyértel-
mû választ adni, mivel a szekvenciák gya-
korisága évrõl évre és területenként is vál-
tozhat (saját megfigyelés és Bank szóbeli
közlés).

A vedlési stratégiáknak a szekvencián
kívül szerves része a vedlés dinamikája is.
A vedlés idõtartama nagyon változatos az
európai énekesek között. A nagytestû fajok
(pl. varjúfélék Corvide) vedlése 140-180
napig is eltarthat, míg az Északi-sarkkörön
túl költõ hósármány (Plectrophenax
nivalis) vedlése akár 28-30 nap alatt is be-
fejezõdhet (Ginn & Melville 1983). Álta-
lános szabálynak tekinthetõ, hogy az ál-
landó vagy rövidtávon vonuló fajok vedlé-
se hosszabb, mint a hosszútávú vonulóké,
az elsõ csoport vedlése 40-80 napig, míg a
második csoporté 30-50 napig tarthat
(Jenni & Winkler 1994). A nádi tücsökma-
dár hosszútávú transz-szaharai vonuló, a

deszcendens szekvenciát követõ egyedek
vedlésének idõtartama sokkal nagyobb
(~80 nap), mint az a vonulási jellemzõk
alapján várható lenne. Az excentrikus
szekvencia szerint vedlõ egyedek vedlésé-
nek idõtartama és sebessége a cserélt tol-
lak számától függõen változik. A cserélt
tollak számának csökkenésével nõ a ved-
lés sebessége és csökken az idõtartama. Az
iniciációs pont szárnycsúcs irányába való
tolódásával, a vedlés kezdetének idõzítése
egyre késõbbre tolódik. Az excentrikusan
vedlõ egyedek vedlésének idõtartama már
jobban egyezik, a hosszútávú vonulókra
jellemzõ értékekkel (69, 56 ill. 44 nap),
bár ezek az értékek is magasak kissé. Min-
den szekvencia típussal jellemezhetõ cso-
port sajátos dinamikai jellemzõkkel ren-
delkezik (1. Táblázat). A következõkben -
excentrikus ill. deszcendens stratégia né-
ven - a szekvenciai és dinamikai jellem-
zõkre egyaránt utalunk.

A populációban elõforduló szekvenci-
ák sokféleségének magyarázatára több hi-
potézist lehet felállítani. Északi kékbegy
populációk vizsgálatakor megfigyelték,
hogy a valamilyen okból késõn vedlõ ma-
daraknál a vedlés átfed a zsírfelhalmozás-
sal. A szerzõk ezt az átfedést azzal magya-
rázták, hogy az északi populációkban a
vedlés sebessége már eleve maximális, így
a késõi vedlõk nem kompenzálhatják a le-
maradást a tollcsere sebességének növelé-
sével (Lindström et al. 1994). Feltehetõen
ez az oka az északi fajoknál (pl. fitisz fü-
zike Phylloscopus trochilus) rendszeresen
elõforduló felfüggesztett vedlésnek is. El-
sõ hipotézisként tehát feltehetjük, hogy a
nádi tücsökmadárnál azért fordulnak elõ a
rövidebb vedlési idõt lehetõvé tévõ szek-
venciák, mert a vedlés sebessége eleve
maximális a fajnál, ezért a sebesség növe-
lésével az egyedek nem tudják kompenzál-

Ornis 2002-bak_uj.qxd  2005-01-27  9:27  Page 106



Kelemen Márton, Halmos Gergõ és Csörgõ Tibor 107

ni a rendelkezésükre álló kevesebb idõt.
Sok fajnál elõfordul, hogy a hímek a

költés ill. a fiókanevelés befejezése elõtt
elkezdik a vedlést. Ez hosszútávú vonuló
(pl. kormos légykapó Ficedula hypoleuca
(Hemborg 1998)) és állandó fajoknál (pl.
szén cinege Parus major (Dhondt 1981))
egyaránt elõfordul. A lemaradást a tojók
többféle módon kompenzálhatják. Az ál-
landó fajok esetében, a tojók vagy késõbb
fejezik be a vedlést - tehát nem hozzák be
a lemaradást -, vagy a rendelkezésre álló
rövidebb idõ alatt cserélik ki a tollaikat. A
vonuló fajoknál is elõfordul a sebesség nö-
velésével történõ kompenzáció, de erre ál-
talában nincs lehetõség a tollcsere eleve
magas sebessége miatt. Ezekben az ese-
tekbe a lemaradt egyedek felfüggeszthetik
a vedlést. A felfüggesztés sokkal gyako-
ribb a késõbb vedlõ tojóknál (pl. fitisz fü-
zike (Norman 1990)). Feltételezhetjük te-
hát azt is, hogy a nádi tücsökmadarak által
használt vedlési stratégiák sokfélesége
ivari különbségekre vezethetõek vissza. A
késõbb vedlõ tojók használják a rövidebb
vedlési idõszakot biztosító stratégiákat, a
rendelkezésükre álló rövidebb vedlési idõ-
szak kompenzálására.

Népszerû hipotézis, hogy a vedlést fel-
függesztõ egyedek életmenet jellemzõik-
ben térnek el, a "normális" fajra jellemzõ
stratégiát folytató fajtársaiktól. A legfon-
tosabb szerepe a vedlési sajátosságok ala-
kulásában a költés alakulásának van. Ez
különbözõ irányban befolyásolhatja a ved-
léshez rendelkezésre álló idõ hosszát.
Azoknak a párok amelyeknek a költési pe-
riódus késõi szakaszában megy tönkre a
fészekalja, nincs lehetõségük pótköltést
folytatni. Ezek az egyedek korán elkezdik
a vedlést, és fajtársaikhoz viszonyítva a
leghosszabb idõ áll rendelkezésükre a ved-
lés befejezéséhez. Azok az egyedek ame-

lyek másodköltést vagy pótköltést folytat-
nak, késõbb fejezik be a költési periódust
egy fészekaljat nevelõ (vagy elsõre sikere-
sen költõ) fajtársaikhoz képest (Jenni &
Winkler 1994). A rendelkezésükre álló rö-
videbb idõhöz pedig, az elõzõ hipotézisnél
leírt módon alkalmazkodhatnak. Harmadik
hipotézisünk az, hogy a nádi tücsökmadár
vedlési stratégiái, az egyedi életmenetek
által eredményezett, sajátos helyzetekhez
való alkalmazkodást szolgálják.

Hipotéziseink szerint a madarak, a
vedléshez rendelkezésre álló periódus
hosszának megváltozásához alkalmazkod-
nak a különbözõ stratégiákkal. Az általunk
vizsgált négy stratégia esetében, a vedlé-
sek befejezési idõpontja egy héten belül
esik, míg a kezdési idõpontok közötti kü-
lönbség pontosan egy hónap. Ez a tény bi-
zonyítja, hogy esetünkben is a rendelke-
zésre álló idõhöz való alkalmazkodást
szolgálják a különbözõ stratégiák. 

Az elsõ hipotézis szerint a madarak
azért használnak eltérõ stratégiákat, mert
nem tudják tovább növelni a vedlés sebes-
ségét. A nádi tücsökmadár által használt
stratégiák azonban sebességükben is erõ-
sen eltérnek egymástól. Az elemzésekbõl
kizárt divergens szekvencia révén a vedlés
sebessége feltehetõen tovább növelhetõ.
Elvethetõ tehát az a hipotézis, hogy a kü-
lönbözõ stratégiák megléte kizárólag an-
nak tulajdonítható, hogy a madarak képte-
lenek tovább növelni a vedlés sebességét.
A vedlés maximális sebessége nem egyen-
lõ a tollak fizikailag elképzelhetõ leggyor-
sabb növekedéssel, mivel a madár nem
fektetheti minden energiáját a tollak kép-
zésébe. A maximális sebesség függ az
egyed kondíciójától és az élõhely minõsé-
gétõl (rendelkezésre álló táplálék). Ezek a
tényezõk pedig többek között az egyedi
életmenet által meghatározottak. 
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A faj költésbiológiájával kapcsolatos
rendkívül szegényes ismereteink miatt, a
második hipotézis sem megerõsíteni, sem
elvetni nem tudjuk. Azoknál az énekesma-
dár fajoknál, amelyeknek jól ismerjük
vedlési sajátosságait, a tollcsere idõzítésé-
ben szinte mindenhol elõfordul nemek kö-
zötti különbség. A nádi tücsökmadárnál
ennek a kérdésnek a vizsgálatára a mi
módszereinkkel nincs lehetõség. A két
nem képviselõit ugyanis lehetetlen tolla-
zati bélyegek alapján megkülönböztetni
(Svensson 1992). Nem valószínû, hogy az
ivari különbségek önmagukban ilyen mér-
tékû heterogenitást eredményeznének a
vedlési sajátosságokban. 

Az egyedi életmenet kihatással van az
egyed által használt vedlési stratégiára
(Jenni & Winkler 1994), valószínûleg en-
nek a tényezõnek van a legnagyobb szere-
pe a használt stratégia meghatározásában.
Az egyedi életmenetnek az egyed vedlési
sajátosságaira gyakorolt hatásának pontos
meghatározásához, valamint az esetleges
ivari különbségek pontos kimutatásához
részletes költésbiológiai vizsgálatok szük-
ségesek.

A nádi tücsökmadár vedlési rendszere
a különbözõ tényezõk eredményeként ki-
alakult eltérõ vedlési idõtartamhoz való
alkalmazkodásként jött létre. A faj vedlé-
sének talán legsajátosabb jellemzõje, hogy
a cserélendõ elsõrendû evezõk száma - a
vizsgált stratégiáknál -, a vedlési ciklus
elején, az iniciációs pont helye alapján el-
dõl. A többi európai énekesnél - az esetek
döntõ többségében - az utoljára cserélendõ
evezõket (általában a belsõ másodrendû
evezõket) érinti a felfüggesztés. Ez az elõ-
re meghatározott felfüggesztés teljesen is-
meretlen jelleg. Van ugyan néhány olyan
faj, amelyeknél a csupán a külsõ elsõrendû
evezõk cserélõdnek a postnuptialis vedlés

során, de ezeknél a fajoknál (pl. parlagi pi-
tyer Anthus campestris (Stressemann &
Stressemann 1968)) az egyedek döntõ
többsége ezt a stratégiát alkalmazza.

A nádi tücsökmadár vedlési rendszeré-
nek teljes megértéséhez további kutatások
szükségesek. Az általunk feldolgozott 139
vedlési adat, az eddigi legnagyobb vizs-
gált adatbázist képzi. A nádi tücsökmadár
vedlési rendszerének kialakításában há-
rom stratégia játszik szerepet. A deszcen-
dens stratégiát azok az egyedek használ-
ják, amelyeknek hosszú idõ áll rendelke-
zésére a vedlés befejezéséhez. A deszcen-
dens stratégia révén az egyedek kis sebes-
ségû vedlés mellett összes elsõrendû eve-
zõiket kicserélik. Az excentrikus stratégiát
használó egyedek bizonyos számú elsõ-
rendû evezõjüket nem cserélik ki. A cse-
rélt evezõk száma az iniciációs pont helyé-
tõl függ. A kevesebb cserélt evezõ és a
vedlés nagyobb sebessége miatt, ennél a
stratégiánál a vedlés hossza jelentõsen
(akár felére is) csökkenhet. A divergens
stratégiát az adatok kis száma és nagy di-
vergenciája miatt nem tudtuk részletesen
elemezni. A két irányba haladó vedlési
hullám valószínûleg a tollcsere sebességé-
nek drasztikus emelkedését eredményezi.
A madár rövid idõ alatt is képes lehet a tel-
jes tollazat cseréjére. A stratégia feltehetõ-
en azért nem helyettesítheti az excentrikus
stratégiát, mert magas energiaigénye mi-
att, csak nagyon jó kondíciójú egyedek al-
kalmazhatják magas táplálékellátottság
mellett.

A faj vedlésének teljes megértéséhez
további kutatások szükségesek. Kísérlete-
sen kellene vizsgálni azokat a tényezõket,
amelyek az egyed stratégia "választását"
befolyásolhatják. Genetikai módszerekkel
meg lehetne határozni az egyedek ivarát,
így választ keresni a kérdésre, hogy milyen
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mértékben befolyásolja az ivar a használt
stratégiát. Egy faj vedlése nem érthetõ meg
teljesen csak akkor, ha az éves ciklus során
lezajló összes tollcserét ismerjük. A nádi
tücsökmadár prenuptialis vedlésérõl szinte
semmit nem tudunk. Kasparek (1981) sze-
rint a fiatal egyedek a telelõterületen teljes
vedlést folytathatnak. Ennek a megfigye-
lésnek és a tavasszal érkezõ madarak tolla-
zatának rendkívül jó állapota alapján (saját
megfigyelés), nem zárható ki, hogy az
egyedek legalább egy része évi két teljes
vedlést folytat. Ennek a kérdésnek a meg-
válaszolásához Afrikában is vizsgálni kel-
lene a faj vedlését. Tekintve, hogy eddig
egyetlen transz-szaharai vonulót ismerünk
melynek két teljes vedlése van egy évben
(fitisz füzike), ennek a ténynek a feltárása
különösen fontos lenne.
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100 embert, akik önfeláldozó munkájukkal le-
hetõvé tették az Ócsai Madárvárta mûködését.
Köszönjük a támogatást az Earthwatch
Institute Boston-nak, a Henkel Magyarország
Kft-nek, a Regionális Környezetvédelmi Köz-
pontnak, a Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesületnek, a Magyar Természetvédõk
Szövetségének és a Független Ökológiai Köz-
pontnak.
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