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A MAGYAR MADÁRTAN 150 ÉVE

Régi kérdés, új lehetőségek
Hová tűnnek télen a madarak? – ez az egyszerű kérdés már régóta foglalkoztatja az emberi-

séget. Megannyi elképzelés született ennek megválaszolására, melyek egy része, mai ismere-

teink birtokában, már csupán egy érdekes mesének tűnik. Arisztotelész, aki a természettudományok meg-

annyi területén tett megfigyeléseket, úgy vélte, hogy egyes madárfajok képesek más fajokká átváltozni. 

A madárvonulás jelenségét, például a fecskék esetében, a téli álommal magyarázta, mégpedig úgy, hogy 

arra az időszakra, amikor nem látjuk a madarakat, azok a mocsárba süllyednek. Ahhoz azonban, hogy 

tudományosan vizsgálhassuk ezt a kérdést, egészen a XIX. századig várni kellett.

A madárvonulásról általában

válaszokat adjunk a madarak vonulásáról. Termé-

forrásokból tudjuk például, hogy hazánkban a darvak 

(Grus grus) egyre gyakrabban áttelelnek [1]. Azonban a 

jelölés-visszafogás módszerét, amely az állatpopulációk 

-

-

A tavaly novemberben lencsevégre kapott lazúrcine-

ge ( ) volt a hazai madárfaunában vala-

-

fordulása Fehéroroszország déli részén található. 

Mi vehette rá ezt a magányos példányt, hogy ilyen tá-

-

gozása segíthet a kérdés megválaszolásában. Magyaror-

-

-

csoportosíthatjuk. A legfontosabb pillérek azonban 

bármilyen felosztásban megtalálhatóak, miszerint a 

vagyis rendszeres, oda-vissza irányú mozgást értjük 

-

pontok igen változatosak, határuk olykor elmosódhat. 

olykor egy fajon belül, a földrajzi távolság, a korcsopor-

mintázatot eredményezhetnek [2]. A nagyfokú kép-

tudjuk sorolni. Azok a madarak, amelyeknél a vonulá-

si kényszer szigorúan szabályozott, genetikai alapon 

meghatározott, az obligát vonulók közé sorolhatóak. 

3. RÉSZ
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következménye. Azonban rögtön újabb altípusokról 

-

ói, vagy populációk egyedei milyen mértékben külön-

böznek a vonulási viselkedés tekintetében. A szakiro-

dalomban ezeket összefoglalóan részleges (parciális) 

-

goly ( ) 

) viselkedésé-

re [2]. Az obligát vonuló fajok esetében nemcsak a vo-

-

lött tulajdonság. Barátposzátákkal ( ) 

végzett keresztezési kísérletekben sikerült kimutatni 

utódnemzedékbe [3,4].

Legyen a vonulási viselkedést elindító kényszer akár 

Megkülönböztetünk rövid távú, néhány száz kilomé-

DARU (Grus grus)

A daru a magyar néphagyományban kiemelt jelentő-
séggel bír, krúgatása az ősz egyik jelképe. A darutollas 
kalap pedig egyfajta státuszszimbólum volt a magyar 
nép körében. A Hortobágyi Nemzeti Park címerma-
dara. Egykor hazánkban is nagy számban fészkelt, de 
több mint 100 év eltelte után, 2015-ben figyeltek meg 
újra itthon költő darupárt. Ősszel nagy tömegben vo-
nul át Magyarország felett. A Hortobágy az európai 
daruállomány kiemelt fontosságú gyülekezőhelye. 
Egyre nagyobb számban telelnek át nálunk, melynek 
feltétele a megfelelő mennyiségű táplálék. Szántók-
hoz, tarlókhoz és lecsapolt halastavakhoz kötődik té-
len. Hazánkban védett faj (eszmei értéke 50 000,- Ft).

Eurázsiai elterjedési területén két alfajt lehet meg-
különböztetni. Tőzeglápokon, mocsarakban, nedves 
réteken, erdei tisztásokon, füves sztyeppeken költ. 
A párok nagyon látványos tánc közepette foglalják el 
költőhelyüket. Fészekalja általában két tojásból áll. 
A fiókák pár nap eltéréssel kelnek ki. Az idősebb fiókát 
az egyik szülő már tanítja, míg a másik tovább kotlik. 
A fiókák lassan fejlődnek, a család még vonulás során 
is összetart. Mindenevő, hajtásokat, magokat, rovaro-
kat, sőt kisebb gerincteleneket is fogyaszt. Testhosz-
sza 110-120 cm, szárnyfesztávolsága 220-245 cm. 
A hímek némiképp nagyobbak, testtömegük 5-7 kg, a 
nőstényeké 4,5-6 kg.

1951 óta 28 példányt gyűrűztek meg hazánkban, 
amiből két egyed hazánkon belül került meg újra. 
Külföldön gyűrűzött madarak közül Magyarországon 
555 példányt figyeltek meg. A legtávolabb megkerült 
egyedet Finnországban gyűrűzték és 3702 km távol-
ságban, Spanyolország területén látták viszont. A leg-
idősebb gyűrűs madár kora meghaladta a 17 évet.

(Forrás: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye-

sület (2019) Magyarország madarai: Daru. http://

www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatba-

zis-grugru)
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madarak között gyakoribbak az obligát vonulók, hi-

szen hibátlanul szabályozott mechanizmusok szük-

az egyedek. A távolság nagysága miatt apró eltérések 

-

fölé, akár óceánok vagy sivatagok közepére is, ahol 

nyilvánvalóan nem találnák meg a túléléshez szüksé-

ges feltételeket [2].

-

deni a földrajzi akadályokat, újabb típusokat tudunk 

-

dorsólyom ( ) a széles frontú vonulás 

) 

nem képesek egyhuzamban átrepülni a Földközi-ten-

gert és a Szaharát, ezért olyan útvonalon haladnak, 

ahol ezeket az akadályokat el tudják kerülni. Ez a típus 

a keskeny frontú vonulás. Az olyan eseteket, amikor a 

-

rületek egy másik útvonalon érik el, hurokvonulásnak 

nevezzük. Ilyen módon vonulnak többek között a so-

kak által jól ismer sárgarigók ( ) vagy a 

füstifecskék ( ) is.

Számos vonulási típust lehet még megkülönböztet-

a vertikális vonulást mindenképp érdemes megemlí-

-

-

havasi csókánál ( ), hajnalmadár-

nál ( -

egyedei is hasonlóképpen viselkedhetnek.

A madárvonulás evolúciója

-

zatos a madárvonulás, de felmerülhet a kérdés, hogy 

-

kes viselkedés kialakításában. A madárvonulás erede-

elkülöníteni.  Az egyik a „trópusi eredet” hipotéziskör 

fajgazdagság, vagy a fajok populációi közötti fokozott 

versengés hatására jelent meg a rendszeres költözkö-

-

óknak is el kellett telni, ami után már a maihoz ha-

-
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stabilizálódhatott. A populációk egymás közötti versen-

gésének következtében újabb területeket kerestek fel. Az 

-

kaszaiban is sikeresen tudtak költeni, ahonnan azonban 

több madárcsoportban is találunk példákat. A mérsékelt 

játszódhatott le fülemülerigók ( ) esetében is [9], 

hiszen az észak-amerikai, vonuló rigófajok közeli roko-

(Turdidae) esetében azért némiképp összetettebb a vonu-

Az „északi eredet” hipotéziscsoport a második, amely 

-

ben az esetben magasabb szélességi körök mentén köl-

például az éghajlat változása, amelyek arra késztették 

-

is alkalmasak voltak a költésre és így a két terület közöt-

ti rendszeres ingázás következményeként jelent meg 

a vonulás. Ennek a feltételezésnek az alátámasztására 

kevesebb bizonyítékot találni. A ragadozó madarak vo-

nulásának eredete tekintetében, két faj, a békászó sas 

( ) és a fekete sas ( ) esetében in-

A harmadik elgondolás a „vándorló otthon” elneve-

elképzeléshez képest itt a Föld éghajlati öveinek meg-

szélességi kört. Azonban a nedves és meleg klímát biz-

tosító területek zsugorodását követve, a korábban ma-

gasabb szélességi körökön honos fajok elterjedése 

ezzel a folyamattal együtt változott. Talán ebben az 

-

leoklimatikus változások tanulmányozása és a jelen-

kori klíma madarakra gyakorolt hatásának (elterjedés, 

vonulás) vizsgálata szolgáltathat információkat.

A madárvonulás kutatása

A madárvonulás típusainak és kialakulásának rövid 

áttekintése után érdemes megismerkedni a vonulás-

kutatás hagyományos módszereivel és eszközeivel. A 

madarakat rendszerint valamilyen hálóval fogják be, 

-

sen biometriai adatokat is rögzítenek róluk.

A XX. század közepén igen kedvelt volt a pintyfélék 

-

darakat általában csalival hívják közelebb a madarászok. 

a fogóterületen vannak. Mikor melléjük száll egy újabb 

MADÁRTAN
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kioldja a földre rejtett szerkezetet és a háló átlibben a mit 

a kandli vagy a tarlóháló [2]. Napjainkban, talán az egyik 

-

vényzetbe (bokrok, nádasok) kifeszített, akár több tíz mé-

ter hosszú hálók zsebekkel vannak ellátva. Mikor a madár 

nekirepül, akkor a zsebek felfogják esését. Gyakran hang-

szóróból lejátszott madárénekkel csalogatják a megfogni 

kívánt fajokat a csapda irányába.

Szárazföldön és vízen is alkalmazható az úgyneve-

zett varsa. Ez egy „tölcsér” alakú háló, mely tágas bejá-

-

nak ki onnan. A halászatban használatos varsa elvén 

szigetén fejlesztették ki, amelybe a madarak (pl.: bag-

-

-

lálható, ahol megreked a madár [2]. Kevésbé elterjedt, 

hazánkban a Hortobágyi Vonuláskutató Állomáson 

találunk ilyen Helgoland-csapdát.

A ragadozó madarak fogására speciális hálót hasz-

nálnak a madarászok. A kockaháló vékonyabb tartó-

Amikor a madár megpróbálja elkapni a csalit és a 

hálónak repül, akkor a tartópálcák eltörnek, és a há-

lóba akad a kiszemelt egyed. Olyan helyen érdemes 

ezeket a csapdákat felállítani, ahol a ragadozó ma-

darak rendszeresen vadásznak. A nagyragadozókra 

-

kül, hogy az állat vagy a befogó ne sérülne. Ezért ál-

ilyen fajok példányait.

-

az, hogy csak akkor teszik ki a madarakat zavarás-

azonosításra alkalmasak, ezért távolról is le lehet eze-

ket olvasni. 

Új lehetőségek

eszközök csoportjába tartoznak, a napjainkban egy-

-

adatokhoz juttatják a kutatókat [2,15].

mellett, az aktív módszerek közé tartoznak a kis-

-

matosan továbbítja az információkat a megjelölt 

-

-

újbóli megfogására. Korábban elég nagy hátránynak 
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molekuláris biológia módszereinek felhasználásával tö-

rekszik behatárolni a vonuló madarak költési és telelési 

területeit. Ezek a technikák, amelyek Észak-Amerikában 

a madaraktól vett toll- és vérminták genetikai, valamint 

stabil izotópos meghatározásán alapulnak [2,15]. Legy-

gyakrabban a szén-, nitrogén- és deutériumizotópok ará-

-

-

-

lyamatok határozzák meg és kulcsfontosságú környezeti 

-

-

ban helyi léptékben alkalmazhatóak [15].

Adott környezetben megforduló madarak a táplál-

kozásuk során felvett anyagokat építik be tollaikba, 

ezek vizsgálata adja a kulcsot a módszerhez. Izotó-

pos meghatározással azonosították például a Sierra 

-

fuscescens) számára [16]. A Setophaga caerulescens 

-

-

bi-szigetek egyre keletibb részein telelnek [15]. A tollak 

nyomelem-összetételének vizsgálatával mutattak ki 

különbségeket az európai partifecske (Riparia riparia) 

-

mos énekesmadarat nem lehetett túlterhelni, ezért el-

és túzokokat vizsgáltak [2]. 

A satellitetracking.eu oldalon (MME) 325 közép- és 

madár útvonalát tekinthetjük meg térképen. A cikk 

-

megismerni. Így derült ki például, hogy az Indiában 

megjelölt amuri vércsék (Falco amurensis) az Indi-

ai-óceánt átrepülve, tulajdonképpen nyílegyenesen 

-

-

tották üzembe. Ez az ARGOS, amely nagyobb állatok 

-

-

szi kisebb állatok, akár rovarok egyedi megfigyelését 

is néhány grammos eszközökkel [15], ezért új távla-

tokat nyit mind a madarak, mind pedig más állatcso-

portok vonulási mintázatainak kutatásában.

MADÁRTAN
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-

értékes információt tartalmaznak. Ezek a módszerek 

-

ink az összehasonlítás alapjául felhasználandó anya-

-

ri természettudósoknak, arról mára már hihetetlenül 

pontos képet kaphatunk a hagyományos módszerek 

évszázados adatsorai, valamint a modern technikai 

vívmányok és molekuláris módszerek alkalmazása 

-

lásával, nem is beszélve az informatikai eszközök és 

-

információáradatában.
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