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Abstract Wing-length, body weight and fat level of migrating birds of Sedge Warbler (Acro-
cephalus schoenobaeuns), Reed Warbler (A. scirpaceus) and Great Reed Warbler (A. arundinaceus) were studied 
at the fish-pond of Sumony, S Hungary (45° 58'N, 17° 56'E) in the autumns of 1988–2004. The average values 
of the wing-length, body weight and fat level were calculated for each species and year. The average values of 
the wing-length, body weight and fat level of each species significantly varied between the years. There were not 
trends in the average values of the wing-length of each species from 1988 to 2004. There were not trends in the 
average values of the body weight and fat level of Great Reed Warbler from 1988 to 2004. There were negative 
trends in the average values of the body weight and fat level of Sedge Warbler from 1988 to 2004. There was also 
negative trend in the average values of the fat level of Reed Warbler from 1988 to 2004. There was not significant 
correlation between the average values of the wing-length, body weight and fat level of each species and average 
temperature and precipitation of the breeding and migration periods.
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Összefoglalás A vonuló nádiposzáták különböző pihenő- és táplálkozóhelyein befogott madarak biometriai ada-
tainak alapján következtethetünk az élőhelyek és a madarak állapotára. A Baranya megye déli részén fekvő Sumo-
nyi-halastavak (É 45° 58', K 17° 56') nádszegélyében 1988 és 2004 között, az őszi vonulás időszakában befogott 
foltos nádiposzáták (N: fogott madarak száma=15 603), cserregő nádiposzáták (N=11 590), valamint a nádirigók 
(N=3719) szárnyhosszának, testtömegének és kondíciójának éves változását vizsgáltuk a hőmérséklet és a csa-
padék függvényében. Mindhárom nádiposzáta fajnál az évenkénti átlagos szárnyhossz értékek között volt szigni-
fikáns eltérés, de nem volt növekvő trend az átlagokban 1988-tól 2004-ig. A nádirigók testtömege és kondíciója 
stabilnak bizonyult a vizsgált időszakban. A foltos és a cserregő nádiposzáták kondíciója a zsírátlagok fokoza-
tos csökkenése alapján romló tendenciát mutatott 1988-tól 2004-ig. Ez a negatív tendencia a foltos nádiposzáta 
testtömeg változásában is megnyilvánult, a cserregő testtömegében nem. Kanonikus korreszpondencia-elemzés 
alapján a nádiposzáta fajok biometriai jellemzői, valamint a költési, vonulási időszakok középhőmérséklete és 
csapadékösszege között szignifikáns korrelációt nem tapasztaltunk.
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Bevezetés

Az elmúlt 150 évben a Föld átlagos hőmér-
séklete 0,8 Celsius fokkal nőtt, de nagyok a 
regionális különbségek (IPCC 2007). A klí-
maváltozás madarak életciklusára gyakorolt 
hatását számos tanulmány bizonyítja (Møl-
ler et al. 2010). A hosszú távú vonuló éne-
kesmadarak vonulásának sikeressége rész-
ben attól függ, hogy mennyi tartalékzsírt 
képesek raktározni a gyors, biztonságos vo-
nulásukhoz (Biebach et al. 1986). A szárny-
hosszal és a raktározott zsír mennyiségével 
(kondíció) egyenes arányban nő a madár 
testtömege (Petterson & Hasselquist 1985, 
Redfern et al. 2004). A zsírraktározás a fel-
vett táplálékmennyiség növekedésével és a 
tápanyagok jobb kihasználásával magyaráz-
ható (Bairlein 1985). Az utóbbi évtizedek-
ben az aszályos időszakok gyakoribbá válása 
miatt a vizes élőhelyek állapota világszerte 
romlott (Fraser & Keddy 2005), mely a nádi-
poszáta fajok (Acrocephalus spp.) fészkelő, 
vonuló és telelő állományaira is kedvezőtle-
nül hatott (PECBMS 2009). Ezért is fontos 
a vonuló nádiposzáták különböző pihenő- 
és táplálkozóhelyein befogott madarak bio-
metriai vizsgálata, mellyel az élőhelyek és 
a madarak állapotára is következtethetünk 
(Bibby & Green 1981, Koskimies & Sau-
rola 1985, Spina & Bezzi 1990, Basciutti et 
al. 1997, Chernetsov 1998a, 1998b, Yrjöla 
et al. 1989, Schaub & Jenni 2000a, 2000b, 
2001, Csörgő & Halmos 2002, Gyurácz et 
al. 2004, Redfern et al. 2004, Zakala et al. 
2004, Yosef & Chernetsov 2004, 2005, Ilie-
va & Zehtindjiev 2005).

A Sumonyi-halastavaknál az őszi vo-
nulási időszakban befogott nádiposzáták 
száma évente jelentős ingadozást mutatott 
1983-tól 2001-ig. A foltos nádiposzáta (A. 
schoenobaenus) és a cserregő nádiposzáta 
(A. scirpaceus) egyedszám eleinte jelentő-

sen csökkent, majd stabilizálódott, a nádi-
rigó (A. arundinaceus) állománya szignifi-
kánsan nem változott (Gyurácz et al. 2004). 
A madarak testmérete (szárnyhossz), test-
tömege és kondíciója (tartalékzsír mennyi-
sége) függ az élőhely táplálékforrásainak 
mennyiségétől és minőségétől (Shenann 
1985, Berthold 2001). A nádiposzáták vi-
zes élőhelyeken fejlődő táplálékállatainak 
mennyiségét és elérhetőségét befolyásolják 
a költési és vonulási időszak időjárási vi-
szonyai (hőmérséklet, csapadék), így a ma-
darak biometriai jellemzői jól indikálhatják 
a környezeti változásokat (Schaub & Jenni 
2000).

Jelen tanulmányban a Sumonyi-halas-
tavak nádszegélyében 1988-tól 2004-ig 
(adminisztrációs okok miatt a 2002. év 
adatai nem szerepelnek az elemzésben) be-
fogott foltos nádiposzáták (n: fogott mada-
rak száma=15 603), cserregő nádiposzáták 
(n=11 590), valamint a nádirigók (N=3719) 
szárnyhosszának, testtömegének és kondíci-
ójának éves változását vizsgáljuk a hőmér-
séklet és a csapadék függvényében. Választ 
várunk a következő kérdésekre: Van-e kü-
lönbség az egyes években befogott madarak 
szárnyhosszában, testtömegében és kon-
díciójában? A biometriai átlagértékek éves 
változásában megfigyelhető-e trend a vizs-
gált időszakban? Van-e lényeges statisztikai 
összefüggés a költési és vonulási időszak 
középhőmérséklete, csapadékösszege, va-
lamint a madarak testtömege és kondíciója 
között? 

Anyag és módszer

A Sumonyi-halastavak (É 45° 58', K 17° 
56') Baranya megye déli részén helyezked-
nek el. A 32 hektáros tórendszer nádasát 
(Scirpo-Phragmitetum) helyenként gyé-
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  Hőmérséklet/Temperature Csapadék/Precipitation
Év/Year Átlag/Average °C S.D. Átlag/Average mm S.D.

1988 19,1 4,2 1,3 4,0
1989 18,1 4,0 2,8 6,2
1990 18,4 3,6 1,5 3,9
1991 18,3 4,4 2,3 6,6
1992 20,2 4,0 6,2 23,5
1993 19,3 3,9 1,8 4,2
1994 20,2 4,6 2,3 6,4
1995 18,5 4,6 3,1 7,3
1996 18,3 4,0 2,6 5,9
1997 19,7 3,7 1,9 5,5
1998 18,9 4,6 3,1 6,6
1999 19,2 3,4 2,6 7,4
2000 19,9 4,3 1,5 4,1
2001 18,9 4,1 3,1 14,6
2003 21,5 4,1 1,6 4,5
2004 18,3 4,1 2,5 6,1

Lineáris regresszió
Linear regression r=0,31; t=0,84; P>0,05 r=-0,06; t=-0,23; P>0,05

1. táblázat. A költési és vonulási időszakok (májustól 1-től szeptember 30-ig) napi középhőmérsékle-
teinek és csapadékösszegeinek átlagai

Table 1. Average values of the daily average temperatures and daily precipitations in the breeding 
and migration periods (from 1th May to 30 th September)

kényfoltok (Typhetum) tarkítják. A mada-
rak befogásához 18 db 12 m hosszú, 2,5 m 
magas, 5 zsebes függönyhálót használtunk, 
melyek mindegyike minden évben a nádas 
négy ugyanazon pontján volt elhelyezve. 
A biometriai adatok statisztikai elemzésébe 
bevont madarak fogása és mérése – évente 
néhány napos eltéréssel – 1988 – 2004. jú-
lius 15. és szeptember 20. közé esett. A be-
fogott madarak szárnyhosszát (1 mm-es 
pontossággal) és testtömegét (0,1 grammos 
pontossággal) az Actio Hungarica módsze-
rei szerint mértük (Szentendrey et al. 1979). 
Szárnyhosszt, az öreg madarak tollainak 
kopottsága miatt csak a fiatal (elsőéves) 
madaraknál mértünk. Becsültük a mada-
rak raktározott zsírmennyiségét (kondíció-
ját) 0-tól 5-ig (0: zsír nincs, 5: legnagyobb 

zsírmennyiség, Szentendrey et al. 1979). 
A költési és vonulási időszakok (május 
1-től szeptember 30-ig) átlagos középhő-
mérsékletét és átlagos csapadékösszegét az 
Országos Meteorológiai Szolgálat pécsi ál-
lomásának napi adataiból számoltuk.

Az egyes évekre jellemző szárnyhossz, 
testtömeg és kondíció átlagokat egyténye-
zős varianciaanalízissel (one-way ANOVA) 
hasonlítottuk össze. A költési és vonulási 
időszakok átlagos hőmérséklet és csapadék 
értékeiben, valamint a szárnyhossz, testtö-
meg és kondíció éves átlagaiban tapasztalt 
trendet lineáris regresszióval ellenőriztük 
(Fowler & Cohen 1992). A hőmérséklet, 
a csapadék, valamint a befogott madarak 
szárnyhossza, testtömege és kondíciója 
között feltételezett kapcsolatot kanonikus 
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korreszpondencia analízissel vizsgáltuk 
(Podani 1997). A statisztikai elemzésekhez 
a PAST version 1.38 programot használtuk 
(Hammer et al. 2006).

Eredmények

A költési és vonulási időszakok napi kö-
zéphőmérsékleteinek, valamint napi csa-
padékösszegeinek átlaga nem mutatott sem 
növekvő, sem csökkenő szignifikáns tren-
det 1988-tól 2004-ig (1. táblázat). Az egy-
tényezős varianciaanalízis eredményei azt 
mutatják, hogy az egyes évek szárnyhossz, 
testtömeg és zsír értékei között vannak 
szignifikánsan eltérőek mindhárom fajnál 

(2., 3. és 4. táblázat). A lineáris regresszi-
ós analízis alapján a foltos nádiposzáta át-
lagos szárnyhossz értekei határozott trendet 
nem mutattak 1988 és 2004 között (r=0,02; 
P>0,05), a testtömeg (r=0,72; P<0,001) 
és kondíció (r=0,59; P<0,01) éves átla-
gait viszont szignifikánsan csökkenő trend 
jellemezte. A cserregő nádiposzáta átlagos 
szárnyhossz (r=0,16; P>0,05), és testtömeg 
(r=0,44; p>0,05) értékei határozott trendet 
nem mutattak, a kondíció átlagai szignifi-
kánsan csökkentek (r=0,55; P<0,05) 1988 
és 2004 között. A nádirigó szárnyhossza 
(r=0,21; P>0,05), testtömege (r=0,41; 
P>0,05) és kondíciója (r=0,41; P>0,05) 
sem mutatott szignifikáns trendet 1988 és 
2004 között (2., 3. és 4. táblázat).

Év/Year Egyedszám
No. of birds

Szárnyhossz mm
Wing-length mm

Testtömeg g
Body weight g

Kondíció
Fat level

Átlag
Average S.D. Átlag

Average S.D. Átlag
Average S.D.

1988 269 66,35 1,75 11,95 1,86 2,13 1,52
1989 478 66,47 2,07 12,48 2,20 2,61 1,44
1990 401 66,14 2,09 12,21 2,08 2,25 1,44
1991 147 65,92 1,88 11,44 1,11 1,78 1,08
1992 360 66,16 2,12 11,63 1,38 2,40 1,05
1993 441 66,13 1,99 11,67 1,49 2,24 1,12
1994 1159 66,38 2,16 11,63 1,38 2,40 1,05
1995 2367 66,38 1,97 11,56 1,24 2,11 1,14
1996 1507 66,04 1,78 11,61 1,13 2,09 1,20
1997 1673 66,26 1,98 11,48 1,24 2,00 1,14
1998 1117 66,16 1,84 11,68 1,55 2,00 1,14
1999 1113 66,16 1,77 11,39 0,99 1,76 1,03
2000 1335 65,48 1,94 11,32 1,12 1,64 1,10
2001 965 66,29 1,97 11,19 0,97 1,84 1,24
2003 1095 66,07 2,12 11,41 1,23 1,63 1,13
2004 1176 66,76 1,93 11,53 1,10 2,09 1,02

2. táblázat A befogott foltos nádiposzáták egyedszáma és a mért madarak biometriai tulajdonságainak 
átlagértékei. Egytényezős (one-way) ANOVA: szárnyhossz/wing-length: F15,9281=10,42; P<0,01; 
testtömeg/body weight: F15,11476=9,44; P<0,01; kondíció/fat level: F15,11476=27,82; P<0,01.

Table 2. Annual changes of the number of caugth Sedge Warblers and the average values of their 
body features

Gyurácz József – Bank László – Bedenek Gábor
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Kanonikus korreszpondencia-elemzés alap-
ján a nádiposzáta fajok biometriai jellemzői, 
valamint a költési, vonulási időszakok közép-
hőmérséklete és csapadékösszege között szig-
nifikáns korrelációt nem tapasztaltunk (Per-
mutációs teszt, T=1,784E-05; P>0,05).

Megvitatás

A vonuló madarak szárnyhosszára és he-
gyességére erős szelekciós nyomás hat, mert 
hosszabb és hegyesebb szárnnyal gyorsab-
ban, illetve energiatakarékosabban tudnak 
repülni. Az északabbi, hosszabb vonulási 
utat repülő madarakra ez a szelekció erőseb-
ben hat, ezért ezek átlagos szárnyhossza na-

gyobb, mint a délebbi fészkelőké (Tiainen 
& Hanski 1985, Winkler & Leisler 1992, 
Lockwood et al. 1998). A Balti-tenger part-
vidékén fészkelő és átvonuló foltos nádipo-
száták átlagos szárnyhossza nagyobb (1992: 
67,9±1,9 mm, 1993: 68,1±1,8 mm; Cher-
netsov 1996), mint a Sumonyban átvonuló 
madaraké bármelyik évben is volt, azonban 
Sumonyban nemcsak a Balti-tenger környé-
kéről származó madarak vonulnak át nagy 
számban, hanem például a Fertő-tó térsé-
gében fészkelők is. Vizsgálataink alapján 
mindhárom nádiposzáta fajnál az évenkén-
ti átlagos szárnyhossz értékek között volt 
szignifikáns eltérés, de nem volt növekvő 
trend az átlagokban 1988-tól 2004-ig. En-
nek alapján feltételezhetjük, hogy a vizsgált 

Év/Year Egyedszám
No. of birds

Szárnyhossz mm
Wing-length mm

Testtömeg g
Body weight g

Kondíció
Fat level

Átlag
Average S.D. Átlag

Average S.D. Átlag
Average S.D.

1988 216 65,67 2,26 11,63 1,55 1,32 1,35
1989 455 66,28 2,03 11,76 1,32 1,65 1,26
1990 332 65,08 2,54 11,73 1,12 1,71 1,22
1991 354 64,60 2,28 11,54 1,06 1,72 1,05
1992 436 65,41 1,99 11,53 1,21 1,87 1,08
1993 739 65,61 1,89 11,34 1,09 1,55 1,10
1994 1107 65,70 2,18 11,20 1,06 1,38 1,15
1995 1354 65,93 1,97 11,37 0,99 1,48 1,22
1996 869 65,70 1,99 11,50 1,02 1,40 1,20
1997 906 65,99 1,94 11,48 0,97 1,47 1,20
1998 892 65,54 2,10 11,53 1,18 1,37 1,25
1999 790 65,30 2,19 11,53 1,15 1,10 1,05
2000 602 65,24 1,98 11,43 1,25 1,28 1,02
2001 745 65,82 2,03 11,39 1,03 1,44 1,22
2003 806 65,78 2,19 11,41 1,20 1,32 1,12
2004 987 65,80 2,04 11,52 1,07 1,43 1,17

3. táblázat  A befogott cserregő nádiposzáták egyedszáma és a mért madarak biometriai adatainak á
tlagértékei. Egytényezős (one-way) ANOVA: szárnyhossz/wing-length: F15,6195=13,62; P<0,01; 
testtömeg/body weight: F15,10844=12,68; P<0,01; kondíció/fat level: F15,10844=15,28; P<0,01.

Table 3. Annual changes of the number of caugth Reed Warblers and the average values of their 
body features
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Év/Year Egyedszám
No. of birds

Szárnyhossz mm
Wing-length mm

Testtömeg g
Body weight g

Kondíció
Fat level

Átlag
Average S.D. Átlag

Average S.D. Átlag
Average S.D.

1988 119 93,57 3,03 31,04 5,47 2,27 0,13
1989 217 93,69 2,95 28,96 3,67 1,77 0,08
1990 138 93,36 2,52 29,67 5,06 2,45 0,11
1991 116 92,45 2,29 30,51 3,66 2,38 0,07
1992 159 93,73 2,93 30,27 4,87 2,70 0,08
1993 151 93,64 3,54 29,84 4,59 2,62 0,11
1994 260 93,71 2,80 29,95 3,41 2,23 0,11
1995 393 94,12 2,63 29,90 3,64 2,01 0,08
1996 220 92,88 2,94 28,92 3,74 1,87 0,11
1997 296 94,30 2,95 29,85 5,07 1,81 0,10
1998 219 94,32 2,82 29,23 3,42 1,70 0,10
1999 331 93,86 2,59 29,80 3,65 1,38 0,09
2000 185 94,33 2,39 28,45 3,16 1,50 0,10
2001 338 94,03 3,08 29,42 3,56 1,88 0,08
2003 321 93,25 3,67 29,39 3,91 2,02 0,06
2004 256 93,25 3,67 29,95 4,19 2,38 0,09

4. táblázat A befogott nádirigók egyedszáma és a mért madarak biometriai adatainak átlagértékei. 
Egytényezős (one-way) ANOVA: szárnyhossz/wing-length: F15,1452=2,35; P<0,05; testtömeg/
body weight: F15,2851=1,81; P<0,05; kondíció/fat level: F15,2851=14,34; P<0,01.

Table 4. Annual changes of the number of caugth Great Reed Warblers and the average values of 
their body features

Gyurácz József – Bank László – Bedenek Gábor

időszak mindegyik évében ugyanazon, Ma-
gyarországtól északabbra lévő, a külföldi 
gyűrűs madarak alapján jól körülhatárolha-
tó fészkelési területekről származó madarak 
szakították meg őszi vonulásukat a sumonyi 
nádasokban (Gyurácz et al. 2004). Nem ta-
pasztalható a lényegesen nagyobb távol-
ságról érkező, hosszabb szárnyú madarak 
arányának tendenciózus növekedése egyik 
fajnál sem. Ennek egyik oka a foltos nádipo-
száta és a nádirigó esetében valószínűleg az, 
hogy költőterületük globális klímaváltozás-
sal is összefüggő észak-európai kiterjedése 
a vizsgálati időszak kezdetére (1988) már 
nagyrészt befejeződött, valamint Észak-Eu-
rópa egyes területein 1990-től 2000-ig fész-
kelőállományuk még jelentősen csökkent is. 

A cserregő nádiposzáta esetében az észak-
európai fészkelőállomány ugyan növekedett 
az elmúlt évtizedekben (BirdLife Internatio-
nal 2004), azonban a másik két fajjal ellen-
tétben a Kárpátoktól északra költő populáci-
óinak madarai nagy számban nem vonulnak 
át Magyarország területén (Csörgő & ujhe-
lyi 1991).

A nádirigók testtömege és kondíciója sta-
bilnak bizonyult 1988 és 2004 között. Ha-
sonló (testtömeg: 29,1±4,3 mm; kondíció: 
2,5±1,8) és viszonylag állandó éves átlag-
értékeket tapasztaltak Bulgáriában is az őszi 
vonulási időszakban 1997 és 2003 között 
(Ilieva & Zehtindjiev 2005). A foltos és a 
cserregő nádiposzáták kondíciója a zsírát-
lagok fokozatos csökkenése alapján romló 
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tendenciát mutatott Sumonyban 1988-tól 
2004-ig. Ez a negatív tendencia a foltos 
nádiposzáta testtömeg változásában is meg-
nyilvánult, a cserregő testtömegében viszont 
nem, aminek oka a két faj eltérő vonulási 
zsírtartalékképzése (Bibby & Green 1981). 
A foltos nádiposzáta gyorsabb és nagyobb 
zsírraktározása testtömegében is hamarabb 
kimutatható változást eredményezett. Más, 
vonulási időszakokban végzett külföldi 
vizsgálatok is jelentős különbségeket ta-
pasztaltak az egyes években befogott nádi-
poszáták testtömegében és kondíciójában 
(Csörgő & Halmos 2002, Zakala et al. 2004, 
Ilieva & Zehtindjiev 2005), ami az adott pi-
henő- és táplálkozóhelyek környezeti álla-
potának éves változásait jelezheti. A három 
nádiposzáta vonulási stratégiája és a táplá-
lékválasztása is különböző. Egyes vizsgála-
tok szerint a foltos nádiposzáta a vonulási 
időszakban táplálékspecialista, elsősorban 
levéltetveket (hamvas szilvalevéltetű – Hya-
lopterus pruni, melynek néhány nemzedéke 
a nádon él) fogyaszt (Bibby & Green 1981, 
Ormerod et al. 1991), sok zsírt raktároz, 
leszállás nélkül hosszan repül (Gyurácz & 
Bank 1996), míg a cserregő nádiposzáta 
táplálkozását tekintve generalista rovarevő, 
kevesebb zsírt raktároz, és egyszerre kisebb 
utat tesz meg (Bolshakov et al. 2003). A ná-
dirigó a cserregő nádiposzátához hasonlóan 
sokféle ízeltlábúval táplálkozik, de sok zsírt 
raktároz és gyorsan vonul. Nagyobb test-
mérete, változatosabb táplálékösszetétele 
és élőhely-választása (Csörgő 1995) miatt 
a nádirigó testtömege és kondíciója valószí-
nűleg kevésbé érzékeny a vizes élőhelyek 
állapotának éves változására, mint a másik 
két fajé. A foltos nádiposzáta testtömege, 
zsírraktározása és vonulása erősen függ a 
levéltetvek tér- és időbeli eloszlásától, míg 
a cserregő nádiposzáta és a nádirigó test-
tömege és kondíciója generalista táplálko-

zásuk következtében kevésbé függ egyféle 
táplálékforrástól (Schaub & Jenni 2001). 
Az Észak-Európától Nyugat-Afrikáig ve-
zető nyugat-európai vonulási útvonalon a 
foltos nádiposzáták zsírraktározásában ta-
pasztalt éves különbségeket elsősorban a 
fő táplálékállataik (levéltetvek, kérészek) 
mennyiségének tér és időbeli változásával 
magyarázzák (Schaub & Jenni 2000a) és 
nem az abiotikus környezeti tényezőkkel. 
A levéltetvek száma egy-egy nádasban év-
ről évre jelentősen változhat (Redfern et al. 
2004). A Balti-térség keleti részében viszont 
a foltos nádiposzáta őszi vonulása nem függ 
annyira a levéltetvek számától, mint Nyu-
gat-Európában, a kevés levéltetű ellenére 
is kövérek a madarak (Chernetsov 1998a). 
ugyanakkor az időjárás változása is okoz-
hatja az egyes évekre jellemző testtömeg és 
zsír átlagok közötti különbségeket, mert az 
időjárási tényezők (hőmérséklet, szél, csapa-
dék) hatnak a repülés energiafelhasználásra 
(Elkins 1995, Berthold 2001). Korreszpon-
denicia-elemzésünk alapján a Sumonyban 
átvonuló nádiposzáták testtömegében és 
kondíciójában tapasztalt éves különbségek, 
valamint a költési és őszi vonulási idősza-
kok hőmérséklete és csapadék mennyisége 
között lényeges kapcsolatot nem találtunk. 
A táplálékállatok, különösen a levéltetvek 
és kérészek mennyisége, valamint térbeli 
eloszlása viszont nagyban függhet egy-egy 
hely, illetve egy-egy év hőmérsékletétől 
és csapadékviszonyaitól (Schaub & Jenni 
2000a).

Harmincegy európai és három észak-afri-
kai madárgyűrűző állomáson az őszi vonu-
lási időszakban (1994) befogott cserregő és 
foltos nádiposzáták (öreg és elsőéves mada-
rak nem voltak elkülönítve) átlagos testtö-
meg értékei jelentősen különböztek. A legki-
sebb testtömegű (9,4 g) foltos nádiposzáták 
Nagy-Britanniában, a legnagyobbak Spa-
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nyolországban (Ebro delta) fordultak elő, a 
legkisebb testtömegű (11,0 g) cserregő nádi-
poszátákat Olaszországban, a legnagyobba-
kat (12,6 g) Oroszországban (Rybachy, Bal-
ti-tenger) mérték (Schaub & Jenni 2000b). 
Bulgáriában (1990, 1997-2003) (Csörgő & 
Halmos 2002, Ilieva & Zehtindjiev 2005), 
Romániában (Fekete-tenger partvidéke, 
1991-1992) (Csörgő & Halmos 2002) és uk-
rajnában (1999-2000) (Zakala et al. 2004) a 
foltos nádiposzáta éves átlagos testtömege az 
őszi vonulási időszakban általában nagyobb 
volt, mint Sumonyban, ahol csak 1989-90-
ben tapasztaltunk 12 grammnál nagyobb át-
lagos értékeket. A területi különbségek okai 
lehetnek egyrészt az eltérő táplálékozási 
feltételek, másrészt a fajok különböző popu-
lációinak eltérő vonulási iránya és zsírraktá-
rozása. Svédországból a cserregő nádiposzá-
ták ősszel nyugat felé (Koskimies & Saurola 
1985), a Balti-térség egyes részeiről pedig 
dél-nyugati irányba vonulnak (Chernetsov 
1998b), a finn cserregő nádiposztáták nem 
raktároznak nagyobb zsírt induláskor, míg a 
Balti-térség más területeiről induló madarak 
igen (Yrjöla et al. 1989, Chernetsov 1998b). 
A legtöbb zsírt raktározó, 15 grammos, vagy 
ennél nehezebb foltos nádiposzáták Su-
monyból D-i irányba vonulva, non-stop re-
püléssel képesek lehetnek elérni Észak-Afri-
ka partjait (Gyurácz & Bank 1996). Az erre 
nem képes egyedek a külföldi megkerülések 
alapján (Gyurácz et al. 2004) megpihenhet-
nek az Appennini-félszigeten és környékén, 
de ebben a térségben jelentős zsírfelhalmo-
zó helyeket még nem mutattak ki (Spina & 
Bezzi 1990, Basciutti et al. 1997). A vonu-
ló cserregő és foltos nádiposzáták egy ré-
sze Magyarországon (Gyurácz et al. 2004), 
Lengyelországban (Formella & Busse 2002) 
és Bulgáriában (Zehtindjiev et al. 2003) is 
DK-i vonulási irányt követve a Balkán-fél-
szigeten és a Közel-Keleten keresztül éri el 

Afrikát. A Fekete-tenger partvidékén ősszel 
vonulásukat megszakító foltos nádiposzáták 
átlagos testtömege viszonylag magas, jó a 
kondíciójuk, de a visszafogott madarak kis 
száma alapján valószínűleg nem itt, hanem 
valahol északabbra töltik fel zsírtartalékaikat 
(Csörgő et al. 2000). Az izraeli Eilatban 1984 
és 2001 között, az őszi vonulási időszakban 
befogott foltos és cserregő nádiposzáták át-
lagos testtömegének és kondíciójának éves 
változásának vizsgálata szerint – három év 
kivételével – a foltos nádiposzáták testtö-
meg átlagai 11 gramm alattiak voltak (Yo-
sef & Chernetsov 2004, 2005), amik lénye-
gesen alacsonyabbak a sumonyi értékeknél. 
Ez valószínűleg a Balkán-félszigetet és a 
Földközi-tengert átrepülő, zsírtartalékaikat 
felhasználó és egy hosszú, non-stop repülés 
után először Izraelben megpihenő, viszony-
lag sovány madarak testtömegéből adódha-
tott. A cserregő nádiposzáta Eilatban mért 
éves testtömeg átlagai hasonlóak a sumonyi 
madarak értékeihez, vagy csak kissé ala-
csonyabbak azoknál. Ennek oka a cserregő 
nádiposzáta kisebb szakaszokban, kevesebb 
energiafelhasználással járó repülése lehet. 
Mindkét faj őszi vonulásukat megszakító 
példányai Eilatban sok zsírt raktároznak a 
Szahara átrepülése előtt (Yosef & Chernet-
sov 2004, 2005).

Több palearktikus-afrikai vonuló énekes-
madár fajnál bizonyították, hogy a költő 
populáció nagysága az afrikai telelőterüle-
tek környezeti tényezői által meghatározott 
túlélési arány függvénye (Peach et al. 1991, 
Furness et al. 1993, Szép 1995, Szép et al. 
2003). Ezt támasztja alá, hogy egy adott év 
költési sikere és a következő tavasszal a te-
lelésből visszatérő nádiposzáták egyedszá-
ma között nincs kimutatható, szignifikáns 
összefüggés (Gyurácz et al. 2004). Mind-
három fajnál a madarak jelentős része, va-
lószínűleg elsősorban a táplálékszerzésben 
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Irodalom

tapasztalatlanabb fiatalok kevesebb zsírt 
tudtak raktározni, kisebb tömegűek voltak 
azokban az években, amikor viszonylag 
nagy egyedszámban fordultak elő a nádas-
ban. A kevés vonulási tartalék zsírt raktá-
rozó egyedek többsége valószínűleg nem 
élte túl a vonulást, ami alapján a táplálékért 
folyó fajon belüli versengésen alapuló sűrű-
ség-függő populációszabályozás (Newton 
2006) érvényesülését is feltételezzük mind-
három nádiposzáta fajnál, amit további ku-
tatásaink bizonyíthatnak vagy cáfolhatnak. 
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