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Összefoglalás Vizsgálataimat 1989 óta végzem Nyugat-Dunántúlon, a Kisalföld egyik 
erdősáv-rendszerében. A LAJTA Project kutatási területe szolgált helyszínül vizsgálataim-

hoz. A kutatási terület kiterjedése mintegy 3000 ha, ahol a vizsgált, összesen 118 ha-nyi, 50 erdősávból álló 
erdősáv-rendszer található. Mivel vizsgálataim 1989 óta tartanak ezen a kutatási területen, így 22 évnyi 
eredménysorral rendelkezem.
Jelen közleményben elsősorban a gyakori és a valamilyen szempontból érdekes, ritka fajok fészkelési ál-
lomány-dinamikáját mutatom be. A kutatási területen a tövisszúró gébics (Lanius collurio) volt a leggya-
koribb fészkelő faj az erdősávokban: minden évben domináns fajnak bizonyult. Egyes erdősávokban az 
erdei pityer (Anthus trivialis) fészkelő-állománya növekvő tendenciát mutatott. Ugyanakkor az elterjedési 
területének határát a nyugati országrészben elérő kis őrgébics (Lanius minor) az utóbbi tíz évben jelentős 
állománycsökkenést szenvedett el, olyannyira, hogy néhány évben nem észleltük fészkelését a területen.
Vizsgálataim eredményei arra engednek következtetni, hogy az erdősávok habitat-szerkezete és a bennük 
fészkelő madárállományok fajösszetétele, denzitása és diverzitása között szoros összefüggés van. Intenzív 
agrárkörnyezetben az erdősávok kedvező fészkelési lehetőséget teremtenek számos madárfaj számára, és 
hozzájárulnak a biodiverzitás növeléséhez a mezőgazdasági területeken.
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Abstract My investigations were performed in a windbreak system of Western Hungary since 1989, in the Kis-
alföld region. The territory covered by the LAJTA-Project research area served as basic area for my investiga-
tions. The area extends over 3000 ha including 118 ha taken by the 50 windbreaks examined in course of my 
work. Here I have been carrying on examinations since 1989, so I have breeding data of the latest 22 years.
For common species, yearly dynamics of density were also examined. In our research area Red-backed Shrike 
(Lanius collurio) was the most common species: it proved to be dominant in each year. In some windbreaks, 
stock numbers of the Tree pipit (Anthus trivialis) show an increasing trend. Lesser-Grey Shrike (Lanius minor) is 
extremely rare in the western regions of Hungary, but in this region we observed a little breeding population of 
this species. Lesser-grey Shrike density showed in the late 10 years severe decrements, in same years we have no 
observations breeding pairs of this species.
My investigations have led the conclusions that the habitat structure of shelterbelts correlates with the species 
composition, density and diversity conditions of the avifauna living in them. In agrarian areas under intensive 
cultivation, windbreaks provide advantageous nesting possibilities for several bird species and contribute to in-
creasing the biodiversity of agrarian landscapes.

keywords: windbreaks, breeding bird communities, Red-backed Shrike, Lesser-grey Shrike, forest-edge, birds 
of prey
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Bevezetés

A múlt század második felére jellemző in-
tenzív mezőgazdasági termelés körülmé-
nyei közepette nagymértékben felszámolód-
tak azok a természetes élőhely-menedékek, 
melyek biztosították az élőlény-közösségek 
fennmaradását a szántóföldi növényter-
mesztéssel érintett területeken. A mezőgaz-
daság kényszerű szocialista átszervezése so-
rán létrejött termelőszövetkezetek, valamint 
a felosztásra nem, vagy csak részben került 
nagybirtokokon kialakított állami gazdasá-
gok a nagyüzemi táblák kialakítására töre-
kedtek. A nagy táblaméretek miatt felszá-
molásra kerültek a magyar tájat jellemző 
tanyák, csenderesek, erdőfoltok, remízek. 
Ezek a természetes élőhely-fragmentumok 
rendkívül fontosak lennének az élőlény-kö-
zösségek fennmaradásához a mesterséges 
élőhelyeken (Báldi 1996).

E természetes élőhelyek pótlására többé-
kevésbé alkalmassá váltak a mezőgazdasági 
területeken létesített erdősáv-rendszerek, 
melyek telepítésekor elsősorban a szél okoz-
ta károk elleni védekezés megvalósítását 
tűzték ki célul. Az erdősávok hasznosságát 
e kitűzött cél szem előtt tartásával számos 
vizsgálat igazolta, de az erdősávokban meg-
telepedő állatközösségekről kevés adattal 
rendelkezünk. Néhány felmérés korábban 
igazolta azt, hogy a mezővédő erdősávok 
fontos szerepet játszanak az apróvad-gazdál-
kodásban, illetve szerepük lehet védett állat-
fajok fennmaradásában (pl. Faragó 1983, 
Kölűs 1969, Legány 1991, Rékási 1992), 
de tartamos, több évre kiterjedő vizsgálatok 
sokáig nem folytak. A hazai kutatások ered-
ményeinek ismeretében 1989-ben indultak 
be ilyen irányú kutatásaink a Mosonszolnok 
térségében elhelyezkedő LAJTA-Project 
kutatási területen. A megújuló nemzetközi 
érdeklődést jelzi az utóbbi két évtizedben 

megjelent hazai és nemzetközi cikkek szá-
ma a témakörben (pl. Jánoska 1998, Tirinda 
1994, Lencesová 1994, Némethová & Tirin-
da 2005, Kinross & Nicol 2008).

Anyag és módszer

Kutatási területünkön, a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Erdőmérnöki Kar Vad-
gazdálkodási és Gerinces Állattani Intézete 
által működtetett LAJTA-Project területén 
50 erdősávban folytattam vizsgálatokat. Az 
erdősávok fő fafajaiként az akácot (Robinia 
pseudoacacia), amerikai- és magas kőrist 
(Fraxinus americana és F. excelsior), ki-
sebb mértékben a narancsepert (Maclura 
pomifera) és a lepényfát (Gleditsia triacant-
hos) lehet említeni, a termőhely gyengesé-
ge miatt a fák rossz növekedésűek. A vizs-
gálatok kezdete óta eltelt két évtized során 
az erdősávok szerkezetében is jelentős vál-
tozások álltak be, amely jelenség egyrészt 
a faállományok kiritkulásával, másrészt a 
cserjeszint felnyurgulásával járt. Az elmúlt 
néhány év zömmel csapadékszegény tavaszi 
és nyári időjárása ugyancsak hozzájárult az 
erdősávok szerkezetének kedvezőtlen meg-
változásához. Az erdősávok átlagos magas-
sága csupán 6–12 m, általában erősen kirit-
kult koronaszinttel, foltszerű cserjeszinttel, 
ennek következtében rendszerint dús lágy-
szárúszinttel rendelkeznek.

Az erdősávok fészkelő madárállományai-
nak felvételezésére a sávos becslési eljárás 
speciális változatát alkalmaztuk, ami az 
erdősávok fészkelő-állományára vonatkoz-
tatva teljes felvételnek tekinthető (Jánoska 
2001). A módszer lényege, hogy az erdősáv 
mellett lassan elhaladva az ott vizuálisan és 
akusztikusan észlelhető madárfajok egye-
deinek feljegyzésével, majd a gyakorlatban 
elterjedt módon (Moskát & Waliczky 1988) 
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költőpárokká történő átszámításával becsül-
jük a fészkelő madárállományt. A terepi 
adatgyűjtés során feljegyzésre került min-
den megfigyelt madáregyed, fészek, tojás és 
fióka. A fészkelőállomány megállapítására 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület ún. „dán módszerű” pontszám-
lálási programjánál is alkalmazott átszámí-
tásokat végeztem el. E szerint pl. 1 éneklő 
hím=1 pár, 1 lakott fészek=1 pár, 1 elesé-
get hordó tojó=1 pár, 1 kirepült család=1 
pár stb. Ezen átszámítási módszer csupán 
a fácánnál okozott gondot, hiszen ott egy 
kakasra rendszerint több tyúk is jut, tehát 
e fajnál illuzórikus párokról beszélni. Ezért 
a fácán esetében csak a megfigyelt tojókat 
vettem figyelembe, ily módon közelítve a 
valós költőállományt. Az így nyert adatokat 
aztán erdősávonként összegezve táblázatok-
ba foglaltam.

 A felvételeket kora reggel és késő dél-
után, csak kedvező időjárási körülmények 
megléte esetén végeztük. A többszöri (álta-
lában háromszoros) ismétlésben elvégzett 
felmérés megfelelő pontossággal becsli 
meg a fészkelő közösség összetételét, illet-

ve a fészkelő párok számát. A beazonosított 
becsült fészkelő párok revírjének rögzítése 
térképezéses módszerrel történt a kezdetek-
ben egy, a területet lefedő 200×200 m-es 
osztatú raszterháló segítségével. Jelenleg a 
revírek helyének beazonosítására GPS-be-
rendezést alkalmazunk. A módszerben rejlő 
esetleges hibák kiküszöbölésére (mivel az 
elsősorban az énekesmadarak becslésére al-
kalmas), a ragadozó madarak és varjúfélék 
fészkei lakottságának megállapítása egye-
di felkereséssel történt meg. A fészkelési 
szezon kezdete előtt, illetve az erdősávok 
kilombosodását megelőzően felmérjük a 
potenciális ragadozó-fészkeket, ezeket tér-
képen rögzítjük, majd célzottan ellenőrizzük 
a fészkelő fajokat. Így megfelelő pontosság 
volt elérhető.

Eredmények

Az eredmények nagyon sokrétűek, hiszen 
a területen fészkelő madárfajok állomány-
dinamikáiról immár 22 éves teljes adatso-
rokkal rendelkezünk. jelen dolgozatban el-

1. ábra: Tövisszúró gébics (Lanius collurio) becsült fészkelőállományának változása, 1989–2009
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sősorban a gyakori, vagy éppen ritkaságuk 
miatt érdekes fajok költési dinamikájának 
ismertetésére vállalkozunk a vizsgált idő-
szak tekintetében.

A terület leggyakoribb fészkelője minden 
évben a tövisszúró gébics (Lanius collurio) 
volt. A vizsgálatok során több évben is fész-
kelőállománya az erdősávok területére vo-
natkoztatva meghaladta az 1 pár/ha értéket 

(1. ábra). Azokban az erdősávokban is elő-
fordul, ahol a cserjeszint teljesen hiányzik, 
bár alacsonyabb sűrűségben. Ilyen terüle-
teken a földig ágas fák alsó ágain találtuk 
fészkeit.

A terület egyik legértékesebb fészkelő 
faja a kis őrgébics (Lanius minor), mivel 
a kisalföldi előfordulása már igen ritkának 
mondható, ausztriai, burgenlandi terüle-

2. ábra: Kis őrgébics (Lanius minor) becsült fészkelőállományának változása, 1989–2009

3. ábra: Az erdei pityer (Anthus trivialis) becsült fészkelőállományának változása, 1989–2009
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teken fészkelése szinte szenzációszámba 
megy. A ’90-es évek elején területünkön 
még kifejezetten gyakorinak volt mondható, 
fészkelőállománya egyes években megha-
ladta (a teljes területre vonatkoztatva) a 25 
párt. Az 1990-es évek közepétől kezdődően 
becsült fészkelőállománya erősen csökkenő 
tendenciát mutatott, majd négy éven keresz-
tül nem fordult elő fészkelőként a területen. 
Örvendetes módon 2009-ben újra találtunk 
néhány fészkelő párt a területen (2. ábra). 
Állománycsökkenésének okai nem isme-
retesek, feltételezhetően a telelőterületekre 
történő vonulás, illetve a telelés időjárási 
anomáliáira vezethetők vissza. A jelenség 
igazolja ugyanakkor azt a korábbi tapasz-
talatot, hogy a fajok állományai elsősorban 
az elterjedési területeik szélein különösen 
érzékenyek.

Ugyancsak jelentős állományai fészkel-
tek az évek során az erdei pityernek (Anthus 
trivialis). Elsősorban az erősen kiritkult 
koronaszintű és cserjeszintű erdősávokban 
fordult elő jelentősebb számban, ahol a 
lágyszárúszint alkalmas volt a fészkelésé-
re. A kezdeti állománysűrűségnél az utóbbi 
években jelentősebb példányszámban for-
dult elő (3. ábra).

A ragadozó madarak fészkelésében is je-
lentős változások voltak a vizsgálati évek 
során. Leggyakrabban a vörös vércse (Fal-
co tinnunculus) fordult elő, mely faj előfor-
dulását elsősorban a fészkelési lehetőségek 
határozzák meg (4. ábra). Ennek bizonyítá-
sára, illetve a fészkelési lehetőségek bővíté-
sére műfészkek is kihelyezésre kerültek az 
erdősávokba, melyeket elsősorban a vörös 
vércse foglalt el.

A fészkelési lehetőséget biztosító fajok, 
a dolmányos varjú (Corvus corone cornix) 
és a szarka (Pica pica) állományainak (ap-
róvad-gazdálkodási és természetvédelmi 
okokból történő) célzott csökkentésével a 

vörös vércse fészkelőállományának tenden-
ciája kismértékű csökkenést mutatott.

Sokkal jelentősebb fluktuációt mutatott 
az erdei fülesbagoly (Asio otus) fészkelő-
állománya (5. ábra). E faj sokkal korábban 
kezd fészkeléshez, így alapvetően alkal-
mazkodnia kell a tél végi fészkelőhely kí-
nálathoz, míg más fajok a dolmányos varjú 
és a szarka azévi fészkeit is el tudják fog-
lalni.

A terület másik gyakori ragadozó madár-
faja, az egerészölyv (Buteo buteo) esetében 
is inkább a csökkenő tendencia jellemző (6. 
ábra). Ennek pontos okát nem tudjuk, csak 
feltételezzük, hogy a fő táplálékának számí-
tó kisemlősök fogyatkozása állhat a háttér-
ben. A korábbi években jelentős lucerna- és 
gyepterületek aránya ugyanis visszaesett a 
területen, és ez magával hozhatta a kisem-
lős-fajok, elsősorban a mezei pocok (Mic-
rotus arvalis) állományának csökkenését.

Megvitatás

Az erdősávok fontos szerepet játszanak a 
biodiverzitás növelésében egy intenzíven 
művelt mezőgazdasági területen. Az ilyen 
terület erdősávok nélkül nem rendelkezne 
olyan madárfajokkal, melyek fészkelését 
vizsgálataink során sikerült kimutatnunk. 
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a 
kutatási területen az erdősávokban fész-
kelőként kimutatott összesen 37 madár-
faj mindegyike hiányozna egy erdősávok 
nélküli, de egyébként teljesen megegyező 
ökológiai paraméterekkel jellemezhető te-
rületről. A területeken megtalálható egyéb, 
a mezőgazdasági termeléssel nem érintett 
élőhelyek (ilyenek a cserjesorok, sövények, 
bokorcsoportok, magányos fák-facsopor-
tok, nádas-füzes vizenyős foltok, fasorok, 
útpadkák, árokpartok, villanyvezetékek 
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4. ábra: Vörös vércse (Falco tinnunculus) becsült fészkelőállományának változása, 1989–2009

5. ábra: Erdei fülesbagoly (Asio otus) becsült fészkelőállományának változása 1989–2009

6. ábra: Egerészölyv (Buteo buteo) becsült fészkelőállományának változása 1989–2009
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oszlopai melletti bokorcsoportok) is fész-
kelési lehetőséget jelentenek egyes madár-
fajok számára. Kétségtelen tény azonban, 
hogy nem mindegyik faj jelenne meg ilyen 
élőhelyeken fészkelőként, hanem csak a 
fellelt 37 faj töredéke, valamint az is, hogy 
a fészkelési sűrűség tekintetében is csak az 
erdősávokban tapasztalt denzitásnál kisebb 
értékeket tapasztalhatnánk. Az erdősávok-
ban azonban olyan madárközösségek – de 
más vizsgálatok eredményeinek tanúsága 
szerint pl. kisemlős-közösségek is (Németh 
2000) – jönnek létre, melyek az adott te-
rületen soha nem alakultak volna ki, mert 
olyan fajok települnek be, melyek kimon-
dottan az erdőhöz kötődnek. 

Az erdősávokban jelen van fészkelőként 
a mezőgazdasági területekre jellemző fa-
jok némelyike is (pl. citromsármány, sor-
dély stb.), de főként olyan fajok jelennek 
meg fészkelőként, melyek zárt erdőben 
nem, vagy csak igen ritkán települnek (pl. 
tövisszúró gébics, kis őrgébics stb). A sze-
gélyhatás szerint az állatpopulációk sűrű-
sége magasabb a különböző vegetációjú 
területek érintkezésénél, mint az érintkező 
vegetációk bármelyikének belsejében, és e 
megállapítás természetesen igaz a madár-
közösségekre is (Legány 1991). Az erdősá-
vokban a speciális habitat ökoton-jellegé-
ből adódóan teljes hosszukban érvényesül 
a szegélyhatás.

A szegélyhatás nemcsak a fészkelő ma-
dárközösségek összetételében nyilvánulhat 
meg, hanem abban is, hogy a két vegetáció 
érintkezési sávjában milyen gyakoriság-ér-
tékek tapasztalhatók. Ennek szemléletes 
tesztelését végezték el Franciaországban 
(Frochot 1987), ahol egy öreg tölgyerdő 
és egy mezőgazdasági terület érintkezé-
si sávjában végeztek vizsgálatokat. Meg-
állapították, hogy egyes fajok kifejezetten 
„szegélykedvelők”, míg mások kerülik a 

szegélyeket. Szegélykedvelőként jórészt 
olyan fajokat mutattak ki, melyek az ál-
talam vizsgált erdősávokban is gyakorta 
költenek, ugyanakkor szegélyelutasítóként 
az olyan fajokat találta, melyek csak igen 
ritkán fészkeltek az általunk vizsgált erdő-
sávokban. Azon állítás igazsága, hogy az 
erdősávok fészkelő madárközösségei den-
zitásának nagysága elsősorban a kedvező 
habitat-struktúra meglététől függ, vizsgá-
lataink során egyértelműen bebizonyoso-
dott. Az erdősáv-telepítéseknél is javasolt 
optimális szerkezet, mely 3 koronaszint 
(felső és második koronaszint, valamint 
cserjeszint) kialakítását jelenti, a madárfa-
jok megtelepedése szempontjából is dön-
tő fontosságú. Kellően diverz szerkezetű 
erdősávok ugyanis magasabb diverzitású 
madárközösségeket vonzanak, és ezekben a 
szegélyhatás is jobban érvényesül. Mindezt 
szlovákiai (Némethová & Tirinda 2005), 
nebraskai (Pierce et al. 2001) és ausztráliai 
(Kinross & Nicol 2008) vizsgálatok egybe-
hangzóan állapították meg. Ugyanakkor a 
vadgazdálkodás (ott is elsősorban az apró-
vad-gazdálkodás) érdekeit szem előtt tartó, 
fás védősűrűk telepítését javasló szakem-
berek (Szederjey & Studinka 1962, Faragó 
1995) is a kellően strukturált állományok 
kialakítását javasolják. Az ilyen eljárással 
telepített védősűrűk nemcsak apróvad-gaz-
dálkodási, hanem madárvédelmi szempon-
tokból is ideálisnak nevezhetők, és hozzá-
járulnak az adott terület biodiverzitásának 
növeléséhez. Nem véletlen, hogy a terület 
(és tágabb környezete, a Mosoni-sík Külön-
leges Madárvédelmi Terület) az egyik leg-
jobb ragadozó madár élőhely a Kisalföldön. 
A területen tapasztaltuk már egy erdősáv-
ban a parlagi sas (Aquila heliaca) költési 
próbálkozását, illetve a rétisas (Haliaeetus 
albicilla) fészkelését egy kisebb erdőfolt 
területén.

Jánoska Ferenc
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Irodalomjegyzék

Az erdősávok fontos szerepet játszanak 
egy intenzív agrárterület fészkelési lehe-
tőségeinek bővítésében, ugyanakkor nem 
elhanyagolható jelentőségük a madárvo-
nulás során sem. Kedvező szerkezetű, dús 
cserjeszintű erdősávok jó pihenő- és táp-
lálkozóterületet jelentenek a vonuló mada-
rak számára. Megőrzésük, fenntartásuk, sőt 
telepítésük nemcsak elsődleges rendelteté-
sük, hanem fentiek miatt is elsőrendű fon-
tosságú.
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A több mint 20 esztendős kutatási program 
során részben saját finanszírozásban, rész-
ben különböző pályázati programok kere-
tében végeztük vizsgálatainkat. Szeretnénk 
külön is megköszönni az Erdő- és fahasz-
nosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont 
(ERFARET) és a TÁMOP 4.2.1.B kutatási 
programok finanszírozóinak nagylelkű tá-
mogatását.


