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Összefoglalás Kutatásunk során az EURING- és a Magyar Madárgyűrűzési Adatbank adatai 
alapján vizsgáltuk a nádirigók (Acrocephalus arundinaceus) születési helyhez és a költőterülethez való hűségének 
mértékét. Az EURING adatbank 269, míg a Magyar Madárgyűrűzési Adatbank 106 fogás-visszafogási adatot tar-
talmazott. A fogás és visszafogási adatok alapján az öreg madarak költőterülethez való hűségében nem találtunk 
szignifikáns különbséget az egyes területek között (terület a jelen esetben országot jelent). A fiatal madarak szüle-
tési helyéhez való hűsége és az öreg madarak költőterülethez való hűsége között szintén nem találtunk különbsé-
get. Szignifikáns különbséget találtunk azonban a fiatal madarak születési területhez való hűségében a legmaga-
sabb (Magyarország) és a legalacsonyabb (Németország) érték között. Jelen kutatásunkban szintén foglalkozunk 
azon problémákkal, melyekkel az elemzések során találkoztunk. A különböző területhűség számítási módszerek, 
az országonként olykor különböző mintavételi időpontok, valamint a visszafogások különböző mértékben törté-
nő jelentése problémát okozhat az elemzések során, továbbá nehezíti az eredmények összehasonlítását a korábbi 
szakirodalmi eredményekkel. Munkánk során igyekszünk olyan javaslatokat tenni, melyek a legmegbízhatóbb 
eredményeket szolgáltathatják a születési és a költőterülethez való hűség vizsgálatakor.
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Abstract In the current study the ringing databases of the EURING Data Bank and the Hungarian Bird Ringing 
Centre were analysed to investigate the natal and breeding site fidelity of the Great reed Warbler (Acrocephalus 
arundinaceus). We analyzed 269 individual capture-recapture data from the EURING Data Bank, and 106 indi-
vidual capture-recapture data from the Hungarian Bird Ringing Centre. Based on the capture-recapture data, no 
significant difference was found among the breeding site fidelity of adults between the localities, when defined as 
country. There were no significant differences between the juvenile natal site fidelity and the adult breeding site 
fidelity throughout all of the the localities, but significant difference was found in natal site fidelity of juvenile 
birds between the countries with the highest (Hungary) and lowest (Germany) values. We also revealed in this 
work some difficulties emerging during the analysis of such diverse databases. The different fidelity calculation 
methods and so the usage of the different terms referring to the site fidelity makes it difficult to interpret the results 
of the former studies. Furthermore, we propose a method that offers more reliable values in the analysis of the 
natal and breeding site fidelity.
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Bevezetés

Az énekesmadarak területhűségének mérté-
ke, annak okainak vizsgálata nagy múltra te-
kint vissza. A madaraknak azon költési stra-
tégiája, hogy egyes években visszatérnek-e 
korábbi költőhelyükre, vagy másokat keres-
nek fel, folyamatos fajon belüli versengést 
vált ki. A versengés során előforduló dön-
tések különböző költségekkel járnak (Hans-
son et al. 2002, Wegrzyn et al. 2010). Az 
első szakirodalmak a nádirigó esetében ma-
gas területhűséget említenek (Cramp 1992). 
Az egyes lokális populációkkal kapcsolatos 
alaposabb vizsgálatok ezt a teóriát bizonyos 
esetekben alátámasztják (Fischer & Haupt 
1994, Procházka & Reif 2000, Hansson et 
al. 2002), máskor pedig ellent mondanak 
annak (Forstmeier & Leisler 2004, Hansson 
et al. 2003, Vadász et al. 2008). A területhű-
ségnek sok esetben nagy jelentősége lehet 
az adott évi költés sikeressége tekintetében. 
Számos szakirodalom említi, hogy a tojók 
szívesebben állnak párba a területhű hímek-
kel, melyeknek már van információjuk a 
költőterületen fellehető energiaforrásokról 
(Hansson et al. 2004, Wegrzyn et al. 2010). 

A nádirigó a nádiposzáták közül a leg-
nagyobb elterjedési területtel rendelkező, 
Magyarországon általánosan elterjedt köl-
tő faj. A hazánkban is költő törzsalak (A. a. 
arundinaceus) Európában a legészakabbi és 
legdélebbi területek kivételével minden arra 
alkalmas élőhelyen költhet (Cramp 1992, 
Csörgő & Gyurácz 2009). Nem igényel nagy 
és összefüggő nádasokat, egyaránt előfordul 
a mocsarakban, a lápokban a nyílt víz kö-
zelében, valamint a halastavak, kubikgöd-
rök szegélyében (Csörgő 1998, Gyurácz & 
Bank 2004). Elsősorban a nádas vízfelszín-
hez közelebbi zónáját kedveli (Báldi 2006), 
a táplálékkeresés során azonban nagyobb tá-
volságokra is elmehet. Fészkét rendszerint a 

nádas alsóbb zónájába építi, általában a víz-
felszín feletti 1 méteres zónában (Schaefer 
et al. 2006, Wegzryn et al. 2010). 

Hansson és munkatársai (2002) kimu-
tatták, hogy a pár nélküli hímek aránya 
bizonyos esetekben elérheti a 20%-ot is. 
Forstmeier & Leisler (2004) hasonló ered-
ményeket kaptak németországi vizsgálataik 
során, a madarak 26%-a nem rendelkezett 
párral, 54%-uk monogámnak bizonyult, 
míg 19%-uk több tojóval párosodott. Az 
esetleges sikertelen költések befolyásolhat-
ják a madarak területhűségét, hiszen siker-
telen költés esetén a madarak elhagyhatják 
előző évi költőterületüket. Emellett fontos 
szempont lehet a populációnként különbö-
ző mértékben fellépő fészekparazitizmus 
jelensége is. Moskát és munkatársai (2008) 
az Apaj melletti vizsgálati területükön ma-
gas kakukk (Cuculus canorus) fészekpara-
zitizmust mutattak ki (41–68%). Az általuk 
színes gyűrűvel jelölt 284 fiatal madárból 
mindössze 3 egyedet láttak a következő 
években a vizsgálati területen, a 30 öreg je-
lölt madárból pedig mindössze kettő költött 
a területen a következő években, egy pél-
dány pedig egy közeli területen (kb. 10 km 
távolságra).

A diszperzió mértéke eltérő lehet a kor-
csoportok, az ivarok, illetve a költőhelyek 
tekintetében (Hansson et al. 2003, Fischer 
& Haupt 1994, Vadász et al. 2008). A hímek 
költőhelyhez való területhűsége az esetek 
nagy részében magasabb a tojókéhoz képest 
(Cramp 1992). A területhűség esetében két 
fogalom használatos ma a szakirodalomban. 
Az öreg madarak „költőterület hűség”-ét 
(breeding dispersal) meg kell különböztetni 
a fiatal madarak „születési területhűségé”-
től (natal dispersal). A két fogalom nem kö-
vetkezetes használata és az ebből következő 
eltérő számítási mód számos esetben meg-
nehezíti az eredmények értelmezését. 
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A területhűség számításában használa-
tos módszerek tekintetében különböznek az 
egyes publikációk. Jelenleg két számítási 
mód ismert. Az első esetben a fiatal, illetve 
öreg madarak területhűségének számítása 
során a hosszú távú madárgyűrűzési adatbá-
zisok fogás-visszafogási értékeit használják 
fel, majd hasonlítják az ugyanott (területhű), 
illetve a máshol történt következő évi visz-
szafogások (diszperzió) mértékét (Fischer & 
Haupt 1994, Procházka & Reif 2000, Hans-
son et al. 2002). Ezt követően esetenként 
tesztelik a fiatal-, illetve öreg madarak terü-
lethűsége közötti különbségeket. Fischer & 
Haupt (1994) az általuk vizsgált német po-
pulációban kimutatták, hogy a fiatal és öreg 
madarak területhűségében különbség figyel-
hető meg. Az öreg madarak magas (95%) 
területhűséget mutattak, míg az a fiatalok 
esetében alacsonyabbnak (62%) bizonyult. 
Procházka & Reif (2000) vizsgálatuk során 
valamivel alacsonyabb területhűséget mutat-
tak ki az általuk megfigyelt populációban, a 
visszafogott öreg madarak 82,4%-a tért visz-
sza a korábbi költőhelyére. Egy svédországi 
kutatás szerint az 1998-ban jelölt fiatal ma-
darak 69,2%-át, az öregen jelölt madarak 
92%-át fogták vissza a következő évben a 
madarak előző évi születési, illetve költőte-
rületén (Hansson et al. 2002).

A másik használatos számítási mód ese-
tében kiindulási adatként ismert az egyes 
években a gyűrűzött madarak egyedszáma, 
majd ehhez hasonlítják a következő évi 
visszatérési arányokat, illetve esetenként a 
diszperzió mértékét (nem az előző évi he-
lyen történt visszafogás; Hansson et al. 
2003, Forstmeier & Reif 2004, Vadász et al. 
2008). Hansson és munkatársai (2003) meg-
vizsgálták, hogy az 1996–1998 évek között 
meggyűrűzött fiatalok milyen mértékben 
térnek vissza a következő évben születési 
helyükre költeni. A vizsgálat során 30%-os 

visszatérési arányt feltételeztek. A valóság-
ban a visszatérési arány alacsonyabbnak bi-
zonyult. A korábban jelölt fiatalok 18,96%-
a tért vissza a gyűrűzést követő években. 
Érdekes, hogy a visszatért madaraknak csak 
36,6%-át fogták újra meg ugyanott (szüle-
tési területhűséget mutató madár) 60,4%-
uk pedig diszpergált (nem ott kezdte meg 
költését, ahol előző évben született). Ku-
tatásuk érdekessége, hogy a szóban forgó 
vizsgálatuk során jóval alacsonyabb szüle-
tési területhűséget mutattak ki, mint korábbi 
vizsgálatuk esetében (Hansson et al. 2002). 
Vadász és munkatársai (2008) megvizsgál-
ták a Kolon-tavon jelölt négy nádiposzáta 
faj esetében a költőterület, illetve születési 
területhűség mértékét. Vizsgálatuk során 
teljes gyűrűzési egyedszámból indultak ki, 
majd vizsgálták, hogy a korábban öregként, 
illetve fiatalként jelölt madarak hány szá-
zalékát fogták vissza a következő években 
vizsgálati területükön (visszafogási arány), 
majd tesztelték a köztük lévő esetleges kü-
lönbségeket. Kimutatták, hogy a fiatal, illet-
ve öreg madarak születési terület-, illetve 
költőterület hűsége között különbség van. 
Munkájuk érdekessége, hogy rendkívül ala-
csony visszafogási arányt mutattak ki, átla-
gosan az öregként jelölt madarak 6-7%-át, 
míg a fiatalként jelölt madarak 1,5-2%-át 
fogják csak vissza. Egy svédországi kuta-
tás során a fiatalok esetében a visszafogási 
arány jóval magasabb volt (14,8%; Bensch 
et al. 1998). Forstmeier & Reif (2004) né-
metországi kutatásuk során megfigyelték, 
hogy a fiatalként jelölt madarak mindössze 
9,5%-át fogták vissza a gyűrűzést követő 
években. A vizsgálatuk időtartama alatt a 
madarak 59%-a jelöletlen volt, így vélemé-
nyük szerint a fiatal korban jelölt madarak 
40%-a tér vissza születési helyére.

A nem területhű (diszpergáló) madarak 
esetében két kategóriát különíthetünk el a 
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diszperzió távolsága alapján. Megkülönbö-
zetünk rövid, illetve hosszú távú diszperziót 
(Hansson et al. 2002). A rövid, illetve hosszú 
távú diszperziónak különböző fitnesz költ-
sége lehet. Hansson és munkatársai (2002) 
megfigyelték, hogy a diszpergáló madarak 
95%-a az előző évi költő-, illetve születési 
helyének 16–29 km-es körzetében igyeke-
zett territóriumot foglalni. 

Jelen kutatásunkban az EURING, illetve 
a Magyar Madárgyűrűzési Központ ada-
tainak felhasználásával az alábbi kérdések-
re kerestük a választ: (i) Van-e különbség 
a visszafogott madarak területhűségében 
Olaszország, Spanyolország, Magyaror-
szág, Németország és Lengyelország ese-
tében? (ii) Van-e különbség a fiatal, illetve 
öreg madarak területhűsége között (születé-
si területhűség, költőterület hűség)? (iii) Az 
EURING adatbázisából nyert információk 
eredményei mennyire illeszthetők az eddigi 
irodalmi eredmények közé? (iv) A rendelke-
zésre álló heterogén gyűrűzési adatbázisok 
elemzésekor milyen módszertani és értel-
mezési problémák merülhetnek fel? Végül 
javaslatot teszünk a problémák megoldásá-
val kapcsolatban.

Anyag és módszer

Kutatásunk során az EURING gyűrűzési 
adatbázisát (www.euring.org), valamint a 
Magyar Madárgyűrűzési Központ (www.
mme.hu) gyűrűzési adatait használtuk fel. 
A két adatbázis közötti alapvető különbség 
az, hogy az EURING adatbázisban csak az 
egyes madárfajok fogási, illetve visszafogá-
si adataival kapcsolatos információk szere-
pelnek. Ezeket az adatokat az egyes orszá-
gok madárgyűrűzési központjai különböző 
arányban juttatják el az európai központhoz, 
az országon belül történt tárgyévi vissza-

fogások nagy része például sok ország ese-
tében hiányzik (pl. Svédország, Magyaror-
szág, Horvátország). Ezenkívül a francia, 
osztrák, cseh és szlovák adatok szinte tel-
jes egészében hiányoznak az adatbázisból. 
A magyar gyűrűzési adatbázis a fogás-visz-
szafogási adatok mellett minden, az ország-
ban történt gyűrűzés központi adattára. Mi-
vel az EURING adatbank nem tartalmazza 
az összes évi „csak gyűrűzési” adatot, így 
az összehasonlíthatóság végett a magyar 
adatbázisból csak a madarak fogás-vissza-
fogási adatait tudtuk felhasználni. Ebből ki-
folyólag az irodalmi áttekintésben említett 
két módszer közül az elsőt tudtuk alkalmaz-
ni. Ezért a nádirigó költőterület és születési 
területhűségét a madarak fogás-visszafogási 
adatai alapján vizsgáltuk.

Az EURING központ adatai számok és 
betűk kombinációja, melyet első lépésben át 
kellett kódolnunk az EURING által kiadott 
kódrendszer segítségével (The EURING 
exchange – code 2000). Minkét adatbázis-
ból az alábbi adatokat használtuk fel: fogás 
helye és ideje; visszafogás helye és ideje; 
madár kor; a fogás és visszafogás helyének 
koordinátája; köztük lévő távolság (km), 
melyet utólag ellenőriztünk; fogás és visz-
szafogás között eltelt idő (nap).

A költési időszak lehatárolásakor az egyes 
helyekre történő visszaérkezések ideje alap-
ján (Cramp 1992) Európát három részre osz-
tottuk és ennek megfelelően három külön-
böző költési intervallumot határoztunk meg. 
Dél-Európa esetében (Olaszország, Spa-
nyolország): május 1–július 10, Közép-Eu-
rópa (Magyarország): május 15–július 10, 
Észak-Európa esetében: május 25–július 31. 
Öreg madaraknak azokat tekintettük, melyek 
a gyűrűzés évében legalább 1 évesek voltak, 
fiataloknak pedig azokat, melyek a gyűrűzés 
évében keltek. Területhű madárnak azt a ma-
darat tekintettük, melyek esetében a vissza-
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fogás a gyűrűzést követő években történt, 
valamint a fogás és a visszafogás között el-
telt távolság 0 kilométer volt. Azon madarak 
területhűségét, melyek korát a gyűrűzés évé-
ben fiatalnak határozták meg, majd a követ-
kező években visszafogták, születési terüle-
téhez hűségesnek nevezzük. Azon madarak 
területhűségét pedig, melyek korát a gyűrű-
zés évében öregnek határozták meg, majd a 
következő években visszafogták, költőterü-
let hűnek nevezzük. Diszpergáló madárnak 
azt a madarat tekintettük, melyek esetében a 
visszafogás a gyűrűzést követő években tör-
tént, valamint a fogás és a visszafogás között 
eltelt távolság legalább 1 kilométer volt (x ≥ 
1 km). A teljes gyűrűzési egyedszámokat (a 
madárnak csak fogási adata van) nem vettük 
figyelembe az elemzések során, hiszen arról 
az EURING adatbázisban nem rendelkez-
tünk információval.

A területhűséget két szempont alapján 
vizsgáltuk. Az első esetében a fogás és a 

visszafogás között eltelt idő független volt 
(x ≥ 1 év), a második esetében azon mada-
rakat vizsgáltuk, melyek esetében a fogás és 
a visszafogás között eltelt idő csak 1 év volt 
(x = 1 év). Azon madarak, melyek korát a 
gyűrűzés évében nem határozták meg, kike-
rültek az analízisből. Szintén figyelmen kí-
vül hagytuk azon madarakat, melyek eseté-
ben a fogás és a visszafogás ugyan abban az 
évben történt; valamint azokat is, melyeket 
a gyűrűzés vagy a visszafogás évében nem a 
költési időszakban fogták meg, illetve nem 
a költési időszakban fogták vissza. 

A statisztikai elemzések során Chi2- és 
Fischer-féle egzakt tesztet alkalmaztunk 
a STATISTICA 5.0 program segítségével 
(StatSoft 1998). Az adatok rendszerezé-
séhez és szűréséhez EXCEL (2007) prog-
ramot, a fogás és visszafogás koordinátái 
alapján történő távolságszámításhoz pedig 
ArcView 3.0 programot használtunk.

Ország (country) Oo (ITA) So (ESP) Mo (HUN) No (GER) Lo (POL)

fiatalon gyűrűzve 
(ringed as juvenile)
területhű (%) 
(phylopatric)
diszpergáló (%) 
(dispersion)

f.d.

f.d.

f.d.

f.d.

94,1 (32)

5,9 (2)

74,2 (72)

25,�� (25)5,�� (25)

��6,7 (13)

13,3 (2)

öregként gyűrűzve 
(ringed as adult)
területhű (%) 
(phylipatric)
diszpergáló (%) 
(dispersion)

96,6 (56)

3,4 (2)

96,6 (57)

3,4 (2)

90,3 (65)

9,7 (7)

��6,7 (13)

13,3 (2)

97,1 (34)

2,9 (1)

1. táblázat: A fiatal és öreg madarak születési, illetve költési területhűsége, a fogás és visszafogás között 
idő független (Oo: Olaszország, So: Spanyolország, Mo: Magyarország, No: Németország, Lo: 
Lengyelország). Az adatok százalékos értékek (zárójelben az egyedszámok vannak megad-
va). f.d.: kevés adat (n < 10).

Table 1: Area fidelity of adult and juvenile great reed warblers in European countries based on recap-
tures independent from time elapsed between ringing and recapture (Oo: Italy, So: Spain, 
Mo: Hungary, No: Germany, Po: Poland). Data are given as percent (number of birds in pa-
renthesis). f.d.: few data (n < 10).
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Eredmények

Az analízisek során az EURING 2163 fogás-
visszafogási adatából 269-et használtunk 
fel, melyek az 1960–2005 közötti időszak-
ból származnak. A Magyar Madárgyűrűzési 
Központ 5909 fogás-visszafogási adatából 
486 adat felelt meg a költési intervallum 
szűrésének, melyek az 1970–2005 közöt-
ti időszakból származnak. Az adatok nagy 
része ugyanabban az évben történt vissza-
fogási adat. Sok esetben a kornál „F=fejlett” 
volt megadva, mely esetében nem tudjuk a 
madár pontos korát, ezért nem vettük figye-
lembe az analízisek során. Így végül 106 
madár fogási-visszafogási adatát tudtuk fel-
használni.

A fogás-visszafogási adatok alapján nem 
lehetett szignifikáns különbséget kimutatni 
az egyes országok között az öreg madarak 
költőterület hűségében. Az öreg madarak 
magas költőterület hűséggel rendelkeztek 
minden esetben. A legalacsonyabb értéket 
Németország (86,7%), a legmagasabbat pe-
dig Lengyelország (97,1%) esetében lehe-
tett kimutatni (1. táblázat). 

Olaszország és Spanyolország esetében 
nem volt elég adatunk a fiatal madarak szü-
letési területhűségének elemzéséhez (1. táb-
lázat). Szignifikáns különbséget lehetett ki-
mutatni a legmagasabb (Magyarország) és 
a legalacsonyabb (Németország) születési 
területhűség között (Fisher-féle egzakt teszt, 
p = 0,013). Az öreg és fiatal madarak költé-
si, illetve születési területhűsége között nem 
mutatható ki szignifikáns különbség egyik 
ország esetében sem.

Hasonló eredmény mutatható ki abban az 
esetben is, ha csak a fogást követő évben 
történt visszafogásokat vesszük figyelembe. 
A vizsgálathoz csak Magyarország és Né-
metország esetében rendelkeztünk elegendő 
adattal (2. táblázat). Az öreg madarak köl-
tőterület hűsége között nem lehetett szigni-
fikáns különbséget kimutatni a két ország 
között, azonban a fiatal madarak születési 
területhez való hűségük között különbség 
mutatható ki. A Németországban gyűrűzött 
fiatal madarak kevéssé ragaszkodtak szü-
letési helyükhöz, mint a magyarországiak 
(Fisher-féle egzakt teszt, p = 0,015).

 Magyarország (Hungary) Németország (Germany)

 fiatal gyűrűzve 
(ringed juvenile)

öreg gyűrűzve 
(ringed adult)

fiatal gyűrűzve 
(ringed juvenile)

öreg gyűrűzve 
(ringed adult)

területhű (%) 
(phylopatric) 100 (25) ��9,�� (35) 79,7 (47) 90,9 (10)

diszpergáló (%) 
(dispersion) 0 (0) 10,2 (4) 20,3 (12) 9,1 (1)

2. táblázat: A fiatal és öreg madarak születési, illetve költési területhűsége Magyarország és Németor-
szág esetében, a fogás és visszafogás között eltelt idő: 1 év. Az adatok százalékos értékek 
(zárójelben az egyedszámok vannak megadva).

Table 2: Area fidelity of adult and juvenile great reed warblers in Hungary and Germany based on 
recaptures in subsequent year to ringing. Data are given as percentages (number of birds in 
parenthesis).
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Értékelés

A korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan (Fi-
scher & Haupt 1994, Procházka & Reif 2000, 
Hansson et al. 2002) magas költőterülethez 
való hűséget mutattunk ki az öreg madarak 
esetében. A fiatal madarak születési terület-
hez való hűsége esetében azonban a korábbi 
vizsgálatokkal ellentétben (Fischer & Haupt 
1994, Procházka & Reif 2000, Hansson et 
al. 2002) magasabb hűséget mutattunk ki, 
valamint az általunk felhasznált fogás-visz-
szafogási adatok alapján a fiatal, illetve öreg 
madarak születési, illetve költőterület hűsé-
ge között nem lehetett különbséget kimu-
tatni. Az eltérő eredmények legfontosabb 
okának a rendkívül heterogén EURING 
adatbázist tartjuk. A kutatásunkhoz hasonló 
vizsgálatok esetében rendkívül nehéz a va-
lódi költési intervallum meghatározása. Eu-
rópát három régióra osztottuk azért, mert az 
északi populációk sokszor később érkeznek 
meg költőterületükre (Cramp 1992). Vizs-
gálatainkban az északi területek esetében a 
költési intervallum kezdetét május 25-ei dá-
tummal határoztuk meg. Elképzelhető, hogy 
ez kissé késői időpont. Schaefer és munka-
társai (2006) németországi kutatásukban 
felhívják a figyelmet arra, hogy az elmúlt 30 
évben a nádirigó költésének kezdeti medián 
dátuma egy héttel korábbra tevődött. Ebből 
következően úgy gondoljuk, hogy a költé-
si időszak megválasztásának hatását a terü-
lethűség számítások eredményeire további 
vizsgálattal kell tisztázni. 

A fiatal madarak esetében szintén problé-
mát okozhat, hogy a fogás évében a költés 
végén van csak esély a gyűrűzésükre, ezért 
a későn kelt fiatalok megfogására sokkal 
kisebb az esély. Ezt a problémát a hosszú 
távú gyűrűzések esetében nehezen lehet 
megoldani a költési intervallum végének 
kitolásával is, hiszen a késői fiókák kelése-

kor már megjelenhetnek a korai diszpergáló 
madarak, melyeket így nem tudunk kizárni 
az analízisekből. Úgy gondoljuk, hogy ezt a 
problémát csak lokális populációk esetében 
lehet feloldani, ahol a folyamatos gyűrűzés-
sel könnyebben detektálható a diszpergáló 
madarak érkezése, ami lehetővé teszi a pon-
tosabb intervallum megadását. 

További problémát jelenthet a rövid, illet-
ve hosszú távú diszperzió jelensége (Hans-
son et al. 2004), valamint a „kis és nagy 
élőhelyek” okozta probléma. Vizsgálatunk 
során területhű madárnak csak a 0 kilométe-
ren belül visszafogott madarakat tekintettük. 
Hansson és munkatársai (2004) rámutattak 
a rövid, illetve hosszú távú diszperzió jelen-
ségére. Ez összhangba vonható a kis és nagy 
élőhelyek okozta problémával is. Egy nagy, 
kiterjedt nádasban, ilyen például hazánk-
ban az izsáki Kolon-tó, közel 1,5 kilométer 
hosszan van háló elhelyezve. Ha egy nádiri-
gó példányt egyik évben a tó egyik végén, a 
következőben pedig a másik oldalon fogunk 
meg, területhűnek tekintjük. Két, egymás-
tól 1,5 kilométerre lévő, barrierrel határolt 
költőhely esetében a példányt már más disz-
perziós kategóriába kell sorolni. Ezt a rövid 
távú diszperzió jelenséget mi is megfigyel-
tük a Gödöllő melletti Babatpusztán vég-
zett kutatásaink során, amikor is az általunk 
színes gyűrűvel jelölt nádirigó a következő 
évben a tőle 1 kilométerre lévő másik tavon 
költött (Mátrai et al. nem publikált adat). 
Úgy gondoljuk, hogy az EURING és a Ma-
gyar Madárgyűrűzési Központ adatbankjá-
nak esetében is egy hasonló vizsgálatot kell 
elvégezni, melyben kialakítunk egy harma-
dik kategóriát (területhű: 0-1 km-en belüli 
visszafogás; rövidtávú diszperzió: 1–10 ki-
lométer; hosszú-távú diszperzió: 10 km-en 
túli visszafogás). Mi a korábbi eredmények 
(Hansson et al. 2004) és saját tapasztalatink 
alapján a rövid távú diszperzió távolságának 
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az 1–10 kilométeren belül történt visszafo-
gást javasoljuk. 

A területhűség vizsgálatakor két vizsgá-
lati módszert használnak. Mindkét módszer 
esetében a születési és költőterület hűség fo-
galmát használják, mely esetenként zavaró 
lehet a különböző eredmények összehason-
lítása során. Jelen vizsgálatunkban nem állt 
rendelkezésünkre az összes meggyűrűzött 
madár egyedszáma. A fogás és a visszafogás 
helye alapján vizsgáltuk a területhű, illetve 
diszpergáló madarak arányát. A két vizsgá-
latban nyert eredmények közlésekor szeren-
csésebb a megkülönböztetett szóhasználat. 
Úgy gondoljuk, hogy a mienkhez hasonló 
kutatásokban pontosabbá kell tenni a je-
lenség megnevezését is, így a „visszafogott 
madarak születési, illetve költőterület hűsé-
ge” kifejezéseket javasoljuk használni. Ab-
ban az esetben, amikor a gyűrűzött madarak 
egyedszámából indulnak ki, akkor tartanánk 
érdemesnek a „születési és költőterület hű-
ség” fogalmak használatát.

A szakirodalmi és saját eredményeink is 
arra engednek minket következtetni, hogy 
egyik módszer esetében kapott eredmény 
sem reprezentálja jól a valóságot. Abban az 
esetben, amikor teljes fogási egyedszámból 
indulunk ki és teszteljük a következő évek-
ben történt visszafogások helyét, a visz-
szafogás aránya nagyban befolyásolhatja 
eredményünket. Énekesmadarak esetében 
általánosságban 70%-os pusztulási rátát fel-
tételeznek, így csak a madarak 30%-a tér-
het vissza a következő évben költőhelyére. 
Ezt a feltételezést számosan vitatták már. 
Bizonyos esetekben ez alacsonyabb, más-
kor akár magasabb arány is lehet (Bensch et 
al. 1998, Hansson et al. 2003, Mátrai et al. 
nem publikált adat). Peach és munkatársai 
(1991) angliai kutatásukban például a foltos 
nádiposzáta öreg madarai esetében a keve-
sebb, mint 4%-ra becsülték túlélési rátáju-

kat. Amint azt Vadász és munkatársai (2008) 
vizsgálata kimutatta, az általános madár-
gyűrűzési módszerekkel közel hasonló visz-
szafogási rátát kaphatunk a nádirigó eseté-
ben (7%). Következésképpen sok madárról 
nincs információnk, mivel nem kerülnek a 
gyűrűzést követő években kézre. Gondol-
juk meg: ha egy adott évben meggyűrűzünk 
100 madarat, ebből a következő években 
visszafogunk 7 egyedet (Vadász et al. 2008; 
öregek esetében átlagosan 5,98–7,59%-os 
visszafogási arány), a maradék 93 madárról 
nincs információnk. Ezek legnagyobb része 
valószínűleg elpusztult, de nem kizárható, 
hogy van olyan madár, mely területhű, csak 
nem került kézre vagy elhagyta korábbi köl-
tőterületét, és jó eséllyel a közeli alkalmas 
élőhelyek valamelyikében költ, tehát rövid 
távú diszperziót mutat.

Mindezek alapján legfontosabb javasla-
tunk a következő. Érdemes egy olyan, akár 
csak rövid idejű (1–5 év) vizsgálatot elvé-
gezni, melyben kiválasztunk egymáshoz 
közel lévő (2–10 km) 3-4 kis kiterjedésű, 
illetve 2-3 nagyobb költőhelyet. A nagy ki-
terjedésű költőhelyeket fel kell osztani 3-4 
kisebb egységre, melyekbe random módon 
kell elhelyezni a madárhálókat. Öreg mada-
rak esetében vizsgálni kell az összes gyűrű-
zött madár egyedszámát; a következő évek 
visszafogási arányát; ezek közül a területhű 
madarak arányát (csak ugyanazon a minta-
vételi egységben visszafogottak); a diszper-
gáló madarak arányát (szomszédos tavakon 
történ visszafogás = ebben az értelemben 
rövid távú diszperzió); valamint a más-
honnan érkező madarak arányát. Mindezek 
mellett fontos a költő egyedek számának 
becslése is, melyből megtudhatjuk, hogy a 
random gyűrűzésünkkel az adott évi költő 
madarak hány százalékát sikerült megfog-
nunk. Ez egy rendkívül fontos korrekciós 
tényező lehet főleg a fiatal madarak eseté-



117

ben, hiszen azokat kisebb arányban tudjuk 
megfogni a költési időszakban. Ezen kí-
vül az esetleges ivar-, illetve korcsoportok 
tesztelésekor az ugyanott, illetve máshol 
visszafogott madarak arányának hasonlítá-
sa mellett figyelembe kellene venni a tel-
jes gyűrűzési egyedszámot is. Ilyen jellegű 
adatgyűjtéssel megállapítható, hogy van-e 
különbség a korcsoportok között, az ivarok 
között, a kis és nagy élőhelyek között, to-
vábbá meghatározható a pontos költési in-
tervallum.
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