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A MAGYAR MADÁRTAN 150 ÉVE

Legújabb 
tudományos 
eredmények

Az egész éven átívelő cikksorozat utolsó fejezetéhez 

érkeztünk. Habár az elmúlt 150 év megpróbáltatásai-

nak, sikereinek, tudományos eredményeinek és élet-

műveinek csupán töredékét vázolhattam fel, ez mégis 

örömmel tölt el. Hiszen akkora mennyiségű ismeret 

halmozódott fel ebben a másfél évszázadban, hogy 

könyveket lehet vele megtölteni, ahogy azt számos, 

a cikkek irodalomjegyzékében fellelhető hivatkozás is 

mutatja. A sorozat zárásaként szeretnék bemutatni né-

hány friss tudományos eredményt az újmadárszabású 

(Neognathae) madarak evolúciójával kapcsolatosan, 

külön kitérve az elmúlt, közel egy évtized alatt össze-

gyűlt eredményeimre egyes madárcsoportok történeti 

földrajzáról és a vonulási viselkedés eredetéről.

A madarak eredete és fajgazdagságuk forrásai

A madárvilág legkorábbi közös őse valamikor 
100-120 millió évvel ezelőtt jelenhetett meg, de az Ar-
cheopteryx nembe tartozó fajok az elsők, amelyek már 
valódi madaraknak (Aves) tekinthetők. A 65 millió év-
vel ezelőtti nagy kihalást előidéző eseményt csupán 
a jelenkori madarakat magában foglaló leszármazási 
vonal (Neornithes) vészelte át [1]. Így maradtak ezek, a 
két lábon járó theropod Dinoszauruszoktól közvetle-
nül leszármazó lények a krokodilok ma is élő, legkö-
zelebbi rokonai.

A kréta-tercier határon bekövetkezett aszteroida-be-
csapódás tömeges kihalást eredményezett és a jelenko-
ri madarak legközelebbi rokonait is kipusztította. Az 
elmúlt néhány évig azonban nem volt teljesen egyér-
telmű, hogy mi tette lehetővé a megmaradt csoportok 
túlélését és a fajok számának ugrásszerű megemelke-
dését [5]. Genetikai adatokon alapuló átfogó vizsgála-
tok kimutatták, hogy míg a kihalás előtti 40-60 millió év-
ben csupán száz leszármazási vonal lehetett jelen, addig 
az azóta eltelt ugyanekkora időtávlatban a napjainkban 
élő madárfajok száma közel tízezerre nőtt [13], vagy-
is megszázszorozódott. Több bizonyíték is arra mutat, 
hogy a kisbolygó okozta hatás alapvetően megváltoz-
tatta a füves/fás élőhelyek arányát a Földön, melynek 
következtében egyrészt az elsődlegesen fán lakó, más-
részt a vízi élethez alkalmazkodott madárcsoportok 
kihalását idézte elő [5]. Ugyanakkor azok a csoportok 
tudtak fennmaradni, amelyek nagy valószínűséggel a 
talajszinthez kötődő életmódot folytattak és sikeresen 
foglalták el a megüresedett vagy újonnan megjelenő 
ökológiai fülkéket/élőhelyeket [6].

A madarak fajkeletkezésének felgyorsulását nagymér-
tékben befolyásolták a földtörténeti változások és azok 
klimatikus következményei, melynek lenyomatai a fajgaz-
dagság földrajzi mintázataiban is megmutatkoznak [22].

A szárazföldi gerinces csoportok között a madarak 
a „legmozgékonyabbak”, abban az értelemben, hogy 
mennyire képesek akár nagyobb földrajzi akadályok 
leküzdésére szétterjedésük során. Minden más állat-
csoportnál sikeresebben képesek alkalmazkodni a fel-
tételekhez, hiszen rendelkezésre áll a repülés képessé-
ge és a fajok jelentős hányadánál (~15%) a rendszeres 
vonulási viselkedés is [18]. Ez a rendkívüli alkalmazko-
dó képesség és a következtében fellépő nagymértékű 
változatosság a fajkeletkezésnek is kedvez. A vonulás 
lehetőséget ad a madaraknak arra, hogy energetikai 
szükségleteiket lefedhessék a rendelkezésre álló for-
rásokkal, mely a terjedésnek és fajképződésnek is teret 
enged [21], viszont evolúciós léptékben ez a kérdés még 
további vizsgálatokat igényel.

562 TERMÉSZET VILÁGA | 2019. DECEMBER



TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY | 150. ÉVF. 12. FÜZET 563

Az evolúciós eredet kutatásának alappillére

Egy-egy csoport teljes történetiségének feltárásában so-
kat segítenek a fennmaradt kövületek, azonban a fosz-
szilis sorok elég hiányosak. Erről a problémáról már 
maga Darwin is hosszasan értekezett [3]. A madárcson-
tok szerkezetükből adódóan különösen nehezen ma-
radnak fenn megkövesedett állapotban.

A gerinces fauna evolúciójáról alkotott ismereteink-
hez a Kárpát-medencében talált fosszilis leletanyag 
rendkívüli mértékben hozzájárul [7, 15]. Iharkúton, 
a Hátszegi-medencében és a régió számos területén, 
barlangjaiban találtak és találnak a kutatók madár-
tani kövületeket, melyek egyrészt az egykor élt fajok 
és napjaink madárvilágának azonosításában, más-
részt evolúciós és viselkedésökológiai kérdésekben 
adnak választ [4]. Az ősmaradványok gazdagságáról 
árulkodik, hogy az énekesmadaraktól kezdve a vízi 
madarakon át egészen a ragadozó madarakig több 
tanulmányt megtöltő ismeret áll rendelkezésünkre a 
Kárpát-medencéből [10, 11, 12].

Nem is mutathatja jobban eme csonttani leletek je-
lentőségét, hogy a Polgárdi közelében talált rigó (Turdus 
sp.) maradvány a rigófélék eredetének és filogenetikájá-
nak feltárásában is fontos szerepet játszott [8, 16, 19].

A kövületek által meghatározható időintervallumo-
kat genetikai információkra alapozott rekonstrukciós 
módszerekbe lehet beépíteni, ezzel kiegészítve és ponto-
sítva a molekuláris órák (a genetikai változásokból kö-
vetkeztetett időléptékek) által meghatározott időskálát 
egy-egy vizsgált csoport evolúciós múltjáról. Az így elő-
állított filogenetikai törzsfákat (a fajok közötti rokon-
ság „térképét”) olyan további vizsgálatokhoz lehet fel-
használni, mint különböző viselkedésformák evolúciós 
változásainak becslése vagy a madárcsoportok történeti 
biogeográfiájának tanulmányozása [17]. A leszárma-
zási és rokonsági viszonyok ismerete, valamint az 
egyes morfológiai, viselkedésbeli jellegek kialakulá-
sához, változásához szükséges idő becslése elenged-
hetetlen az evolúciós folyamatok megértéséhez.

Az újmadárszabásúak evolúciója – 
esettanulmányokon keresztül

Az újmadárszabásúak (Neognathae) csoportja a kré-
ta-tercier határ előtt vált két nagy ágra, melyek közül 
az egyik a tyúkalakúakat (Galliformes) és a lúdalakúa-
kat (Anseriformes), míg a másik az ebbe az alosztályba 
tartozó összes többi madárcsoportot foglalja magában 
[1, 6]. Az eocén kor kezdetére (50-55 millió évvel ezelőtt) 
azonban már csaknem az összes ma is képviselt rend 
kialakult és napjaink madarainak ősei már csaknem 
az egész világot benépesítették [2].

Számos kérdés megválaszolása szükséges ahhoz, 
hogy átfogó képet kapjunk az újmadárszabásúak ere-
dete és evolúciója tekintetében, hiszen a nagy léptékű 
kutatások nem feltétlenül értelmezhetőek általános-
ságban, míg a szűkebb csoportokat célzó vizsgálatok 
önmagukban nem elegendőek. A számítógépes és in-
formatikai technológiák napjainkban eljutottak arra 
a szintre, melyeknek köszönhetően nagy mennyiségű 
feldolgozási és számítási kapacitást vehetünk igénybe 
a sokfajos elemzések során. Így készülhettek el azok a 
filogenetikai elemzések, melyek az összes ma élő 
madárfaj rokonsági kapcsolatait leírják [1, 6, 9] 
(itt csak néhány munkát hivatkozok, melyekben to-
vábbi tanulmányok is fellelhetőek a témában). Ezek 
nagymértékben megkönnyítik a madarak evolúcióját 
célzó kérdések megválaszolását, ugyanakkor számos 
olyan tanulmány létezik, amelyek inkább elkészítik 
saját törzsfáikat az általuk meghatározott génszek-
venciákat felhasználva, hiszen az említett nagyléptékű 
elemzéseket egyesek kritikusan fogadják.

Mindezek mellett korántsem ellentmondásosak az 
eredmények. Az újmadárszabásúak ősei Dél-Ameriká-
ban jelenhettek meg először [2]. Az alrend legnépesebb 
csoportjának, a verébalakúaknak (Passeriformes) ko-
rai elágazásai szintén Dél-Amerikából származhatnak, 
ugyanakkor Ausztrália is jelentős fajkeletkezési cso-
mópont lehetett. Azt feltételezik, hogy a 65 millió évvel 
ezelőtti Antarktisz lehetett a fennmaradás központja, 
illetve az akkor még növényzettel borított földrészen 
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keresztül juthattak el a csoportok az előbbi kontinens-
ről az utóbbira. Viszont mások eredményei azt mu-
tatják, hogy a verébalakúak említett korai elágazásai 
(királygébicsfélék és rokonsági körük) szintén Auszt-
ráliából erednek, vagyis épp fordított szétterjedési 
hullám játszódhatott le [20]. Kérdésként merülhet 
fel, hogy vajon mennyire lehet általános követ-
keztetéseket levonni ezekből a vizsgálatokból, ha 
figyelembe vesszük a következőket: 1) 220-230 válo-
gatott faj genetikai adatait használták fel úgy, hogy 
minden nagyobb rendszertani egységből kerüljenek 
képviselők az elemzésekbe; 2) a biogeográfiai felosz-
tásban mindkét fenti vizsgálat egybevonva tárgyalja 
Európát és Ázsiát, sőt, utóbbi még Indiát és az indo-
maláj szigetvilágot is ugyanahhoz a kategóriához 
csatolja. Az előbbi vizsgálat ráadásul túlnyomó több-
ségben olyan fajokat foglal magában, amelyek vagy 
Dél-Amerikában is előfordulnak, vagy kizárólag ott 
honosak, ami így erősen torzíthatja a földrajzi elem-
zések eredményét.

Az ehhez hasonló ellentmondások arra engednek 
következtetni, hogy nagyobb csoportok eredetének 
feltárásához kisebb, de egységes csoportok részletes 
filogenetikai és biogeográfiai elemzéseinek össze-
sítése szükséges. Habár erre az utóbbi évek alatt fi-
gyeltem fel, visszatekintve és akkor még ennek nem 
teljes tudatában, kutatásaimat mégis ehhez igazít-
va végeztem, a szárazföldi madarak (Telluraves) egy 
ősibb és egy fiatalabb csoportján [17].

Ragadozó madarak (Accipitriformes)

Egy, a ma élő ragadozó madárfajok közel kétharmadát 
magában foglaló, a világ egészére kiterjedő vizsgálatból 
számos új eredmény derül ki eme változatos csoport 
eredetéről [14]. A héjákat, sasokat, ölyveket, óvilági kese-
lyűket és közeli rokonaikat magában foglaló rend közös 
őse valamikor az eocén kori Afrikában jelenhetett meg. 
Továbbá a vizsgálatban szereplő mind a 13 alcsalád leg-
korábbi közös őseinek elterjedési területe valamely tró-
pusi régióba (déli félteke földrészeire) tehető.

A fajok fokozatosan foglalták el az egyre északabbi 
(délebbi) területeket. A kontinensek mozgása, valamint 
a Föld klímájának változása új élőhelyek megjelenését 
tették lehetővé, mely folyamatok a fajképződésnek is 
kedvezhettek [14, 17]. Korrelatív evolúciós elemzések, 
melyekben egy tulajdonság megváltozásának való-
színűségét egy másik jelleg változásának függvényében 
becsülhetjük meg, azt is kimutatták, hogy az ősi terüle-
tekről történő szétterjedéssel összefüggésben, több kü-
lönböző csoportnál megjelent egy új viselkedési forma: 
a vonulás (legkorábban 10-15 millió évvel ezelőtt).

Rigófélék (Turdidae)
Mindenki számára ismerős lehet a fekete rigó (Turdus 
merula), akár küllemét, akár dallamos énekét tekint-
ve. A rigófélék családjának képviselője, nemzetségébe 
további 70 rigófaj tartozik, melyek világszerte megta-
lálhatóak. A földirigók két csoportjával (Geokichla spp. 
és Zoothera spp.) valamint a fülemülerigókkal (Catha-
rus spp.) állnak rokonságban. Rendszertanuk, de még 
inkább nevezéktanuk számos tisztázatlan kérdést 
tartogat [17].

Egy, az év elején közzétett tanulmányból kiderül, 
hogy a rigók ősei valamikor a miocén-oligocén határon 
jelentek meg a Földön [16]. A Turdus rigók esetében, de 
az egész családot tekintve is, Délkelet-Ázsia lehetett a 
fajkeletkezés korai központja, ahonnét az egész világot 
benépesítette a csoport. A léprigó (Turdus viscivorus) és 
nemzetségének tagjai előbb Európát és Afrikát, majd Af-
rika irányából Dél-Amerikát is meghódították. A családba 

ÉRDEKESSÉG

A fekete rigó összetéveszthető a seregéllyel (Sturnus 
vulgaris), amely madárfaj méretében és alapszínében 
igen hasonló, és bár ügyes hangutánzó, a fajra jellemző 
alaphangja reszelős, rikácsoló. Megkülönböztetésük-
nél érdemes jól megfigyelni az egyedeket. A fekete rigó 
hímje erőteljesen narancs színű csőrrel és egyöntetű 
fekete tollakkal jellemezhető, lába sötét színű. Ezzel 
szemben a seregély hímjének csőre halvány sárga és 
tövénél sötét, tollazata „kendermagos” és lába narancs-
sárga. A fekete rigó tojók csőrének hegye sötét árnyala-
tú, tollazata a hasi oldalon, a csőrtől a farokig világosabb 
(változattól függően szürkés, barnás). A seregély tojók 
nagyon hasonlóak a seregély hímekhez. A két faj filoge-
netikailag távolabbi rokonai egymásnak.
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tartozó más csoportok (pl. fülemülerigók) tekintetében 
viszont nem zárható ki az Újvilág északról, Beringián 
keresztül történő kolonizációja sem.

A ragadozókkal ellentétben a rigóknál nem az új 
területek meghódításának következménye a vonulás 
megjelenése, hanem valószínűbb, hogy már a közös ős is 
vonuló lehetett. Így a nagyfokú vonulási hajlam, mely 
lenyomatként megőrződött több vonuló és nem vonu-
ló faj viselkedésében is, elősegíthette a fajok terjedé-
sét egy elsődlegesen kelet-nyugati irányú útvonalon. 
Ezt olyan ritka fajok megkerülési adatai is alátámaszt-
hatják, mint a Magyarországon néhány éve lencsevégre 
kapott Naumann-rigó (Turdus naumanni), mely faj köl-
tő és telelő területe egyaránt Kelet-Ázsiában van [16].

A kelet-nyugati irányú terjedési mintázat a csoport 
történeti biogeográfiájában is azonosítható. Délke-
let-Ázsiából előbb Afrikába, majd onnan, több, egymást 
követő kolonizációs lépésen keresztül, Dél-Amerikába 
is eljutottak a Turdus nemzettség első képviselői [16]. 
Ez összefügghetett a trópusi erdőzónának az Egyenlítő 
mentén való jelenlétével, amelyet követve, az azonos 
klimatikus övben előszeretettel mozgó fajok, új terü-
letekre juthattak el. Ugyanakkor a hegységképződési 
folyamatok, különösképpen Dél-Amerika észak-dél 
irányú magashegyeinek kialakulása következtében 
jelenhetett meg a tipikus észak-dél irányú vonulási vi-
selkedés.

Összegzés

Hogyan segíthetnek a fent bemutatott példák az esetleges 
furcsaságok, ellentmondások értelmezésében és fel-
oldásában? Jelen cikk első felében példaként említett 
átfogó vizsgálatok alapján a madarak sokféleségének 
kialakulásában nagy szerepe volt a gondwanai erede-
tű földrészeknek. Azonban a földrajzi mintázatok a 
lehetséges szétterjedési útvonalak és így Dél-Amerika, 
Afrika, Délkelet-Ázsia és Ausztrália szerepe nem telje-
sen egyértelmű.

A röviden összefoglalt két esettanulmány, habár 
nem ad teljes körű magyarázatot, további kérdések 
megválaszolásához kiindulási alapot szolgáltat. Mind-
két madárcsoport esetében levonhatók olyan követ-
keztetések, amelyek ugyanabba az irányba mutató ál-
talános mintázat részét képezik.

A szárazföldi madarak trópusi eredetének egyaránt 
újabb bizonyítékául szolgálnak a ragadozó madarak 
és a rigók [17]. Természetesen más-más fajkészlettel 
dolgozva az eredmények is eltérhetnek, így nem meg-
lepő az a különbség, hogy míg a verébalakúak esetében 
Ausztrália, addig a Turdus rigók kialakulása szem-
pontjából Délkelet-Ázsia jelentős gócterületet képez. 

FEKETE RIGÓ (TURDUS MERULA)

Szinte mindenki által ismert énekesmadarunk, külö-
nösen énekét tekintve. Költési időben hajnaltól, már a 
sötétségben elkezdi hangos, dallamos énekét. Hazánk-
ban áttelelő faj, télen lágyeleség – gyümölcs, zöldség, 
sajt, túró – kihelyezésével segíthetjük táplálékszerzését. 
Magyarországon védett faj (eszmei értéke 25 000,- Ft).

Eurázsiai elterjedésű faj, de rendszeres előfordulási 
területein kívül is gyakran megfigyelik. Jól alkalmaz-
kodó madár, melyet az is bizonyít, hogy a XX. század 
közepén a városi parkokban, kertekben, fasorokban is 
megtelepedett. Évente általában kétszer költ. Territo-
riális madár, a hímek már februárban revírt foglalnak, 
melyet hangos énekükkel jeleznek. A fészket a tojó 
építi, leggyakrabban bokrokon, fákon, ereszcsator-
nákon, vagy akár a talajon gallyakból, fűszálakból és 
sárból. Fészekalja 4-6 tojásból áll. A fiókák még teljes 
röpképességük elérése előtt rendszeresen kiugrálnak 
a fészekből, de a fiókák jelzőhangjai alapján a szüleik 
megtalálják és etetik őket. A jó szándékú természet-
járó ilyenkor azt hiheti, hogy bajban vannak a fiókák, 
azonban nem szabad összefogni a gyámoltalannak hitt 
madarakat. Költési időszakban a fekete rigó fehérje dús 
táplálékot fogyaszt (lószúnyog, giliszta) és azzal táplálja 
a fiókáit is. A hidegebb idő beálltával azonban áttér a 
bogyós termésekre és gyümölcsökre. Testhossza 24-
25 cm, szárnyfesztávolsága 34-38 cm. A hímek és to-
jók tömege 80-125 g.

Hazánk területén és Európa nagy részén egész év-
ben megfigyelhető, de egyes északi és keleti populációi 
vonulnak. Hazai fészkelő állománya 1,5 millió pár körül 
mozog. 1951 óta 112821 egyedet gyűrűztek meg Ma-
gyarországon, mely egyedekből 11355 hazánkban és 
310 példány külföldön került meg. Külföldön gyűrűzött 
madarakból 7 került meg nálunk. Magyarországtól leg-
távolabbra Spanyolországban, 1578 km távolságban 
láttak viszont hazánkban gyűrűzött madarat. A legidő-
sebb gyűrűs madár életkora meghaladta a 8,5 évet.

(Forrás: Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (2019) Magyarország madarai: Fekete rigó. 
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madara-
datbazis-turmer)
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Ugyanakkor Afrika kulcsszerepe számos más állatcso-
portnál is megjelent. Ezért úgy vélem, hogy Afrika és Dél-
kelet-Ázsia lehettek a szárazföldi madarak ősei számára a 
kialakulás legfőbb színterei és Dél-Amerika nagyon korai, 
valamint rendszeresen visszatérő és a sokféleséget növe-
lő szerepet tölthetett be az evolúció során [17].

Nagyon érdekes egybeesés, hogy a ragadozók köré-
ben, mint a rigóknál jóval ősibb csoport, épp abban 
az időszakban jelentek meg ugrásszerűen a fajok, 
amikor a rigók közös őse megjelent és hamar több 
leszármazási vonal követte. Ez az időszak pedig az 
oligocén-miocén határt foglalja magában, amikor a 
Föld klímájának lehűlése és szárazodása következté-
ben új, elsősorban füves élőhelyek jelentek meg, ezzel 
megváltoztatva az erdei és nyílt élőhelyek arányát az 
egyes földrészeken [17].

Az új élőhelyek benépesítése lehetőséget adott a 
fajképződésre és viselkedésbeli változások elindítá-
sára. Ilyen események bekövetkezése a ragadozók kö-
rében legkorábban 15-20 millió évvel ezelőttre tehető 
(a vonulás megjelenése a héják és rétihéják rokonsági 
körében), és ez egybeesik a rigók, vélhetően szintén 
vonuló, közös ősének megjelenésével is [17].

Zárszó a 2019-es évhez

Az egész éven átívelő cikksorozat utolsó részének vé-
géhez ért a Kedves Olvasó. A magyar madártan 150 
évének áttekintése egy örömteli vállalkozás volt ré-
szemről. A cikkek megírása során alkalmam nyílt 
olyan forrásokba is betekintenem, amelyek több tíz 
évesek, de jócskán akadt közöttük 100-150 éves is. 
Így az egyes időszakok személyeinek, intézményinek 
és tudományos szemléletmódjának bemutatásához 
a leghitelesebb forrásokat vagy az azokat hivatkozó 
újabb munkákat használhattam fel. 1869-től (sőt egy 
rövid bevezetővel a korábbi évszázadokból) egészen 
2019-ig jutottunk el, megismerve azokat az elődöket, 
akik sokat tettek és tesznek a mai napig is a magyar 
madártan és a magyar tudományos élet kibontako-
zásáért és fejlődéséért. Áttekintettük a főbb intézmé-
nyeket és az említésre méltó helyeket, amelyekben és 
ahol felbecsülhetetlen értékű munka folyik. Végezetül 
eljutottunk a madárvonulás és néhány madárcsoport 
kialakulásának áttekintéséhez, melyek kicsiny szele-
tét képezik annak a hatalmas munkának, amit a ma-
gyarországi vagy hazánkkal kapcsolatban álló számos 
kutató, természetjáró elvégzett az évszázadok alatt. Is-
mételten szeretném megköszönni mindenkinek a tá-
mogatást és hozzájárulást, aki valamilyen módon részt 
vett a hat részes sorozat létrejöttében.
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KÉPEK

1. Függőcinege (Remiz pendulinus) – Varga Zoltán
2. Búbos cinege (Parus cristatus) – Varga Zoltán
3. Fenyőrigó (Turdus pilaris) – Varga Zoltán
4. Fekete rigó (Turdus merula) – Löki Viktor
5. Aranyos sármány (Embrezia aureola) – Csörgey Titusz 
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