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Bevezetés 

A különböző környezeti hatások szerepének vizsgálata már régóta a 
biológiai vizsgálódások egyik központi területévé nőtte ki magát, 
amely az utóbbi időben új szintre emelkedett. 

Mára nincs olyan területe a biológiának, ahol ne tennének fel a 
környezeti hatásokkal kapcsolatos kérdéseket. Legkézenfekvőbbnek a 
növények vizsgálata tekinthető, ahol viszonylag könnyű olyan kísérle-

ti elrendezéseket megvalósítani, amelyek a környezet adottságait (pl.: 
talaj) modellezik, és az egyes összetevők változtatásával megfigyelhe-

tőek az arra adott válaszok. A növények nehézfém felvétele (pl.: Fodor 
et al. 2005, 2012, Fodor 2006), környezeti stresszhatásokra adott 

válasza (Mészáros et al. 2011) mellett a környezetvédelmi és környe-

zetgazdálkodási szempontok vizsgálata (Vashegyi et al. 2010), vala-

mint a klimatikus változásokra adott válaszok feltárása (Molnár et al. 
2012, Takács et al. 2013) egyre inkább előtérbe kerül. 

Számos olyan molekuláris biológiai, genetikai kutatás is fellel-

hető a szakirodalomban, mely környezeti hatásokra adott, a sejtek-

ben, illetve sejtfolyamatokban bekövetkező változásokat (pl.: Berg et 
al. 2002, Mitchell et al. 2009), sőt genetikai szinten lezajló módosulá-
sokat ír le (pl.: ecetmuslica Drosophila melanogaster, Hoffmann és 
Willi 2008, Hansen et al. 2012). 

A környezeti hatások szerepének vizsgálata, azon belül is a 
klimatikus összetevők által meghatározott mintázatok nagy csopor-

tokra, adott viselkedési jellegekre irányuló feltárása, modellezése a 
gerincesek körében is számos, új eredmény megszületéséhez vezetett. 
Néhány kiragadott példa: Gohli és Voje (2016) huszonkét emlős csa-

lád esetében vizsgálta a Bergmann-szabály összetevőit, úgymint a 
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testtömeg, a mellső végtag hossza, az elterjedés és a hőmérséklet. Jetz 
és Rubenstein (2011) a madárvilág jelenlegi költési rendszereinek 
mintázatát vizsgálták a hőmérséklet és csapadékmennyiség tükrében. 
Az észak-amerikai vonuló madarak telelőterület választásának vizsgá-
lata (Pérez-Moreno et al. 2016) mutatta ki azt, hogy a fajok meghatá-
rozott klimatikus feltételekkel bíró területeket keresnek fel. Ehhez 
hasonló eredményt a ragadozó madarak vonulási rendszereinek ta-

nulmányozása során sikerült kimutatnunk (Nagy et al. 2017). 

Vizsgálatunkban a fizikából ismeretes rendezetlenség (entró-
pia) elvének környezeti tényezőkre kidolgozott számítógépes tanulási 
módszerét használtuk fel. A továbbiakban erről a módszerről, illetve 
eredményeinkről szeretnék röviden beszámolni, különös tekintettel a 
Magyarországon megfigyelhető ragadozómadár-fajoknak a vonulási 
rendszerekben betöltött helyére. 
 

A teljes rendezetlenségi sűrűsödés becslése 

A módszer lényege valóban a rendezetlenség egyfajta megközelítésén 

alapszik. Az entrópia kifejezést Rudolf Clausius alkotta meg (Clausius 
1867, Cropper 2001) és a termodinamikában az anyagi rendszerek 

molekuláinak egymás viszonyított elhelyezkedésének (rendezetlen-

ség) jellemzésére használta. Később Erwin Schrödinger dolgozta ki 

ezt az elvet biológiai rendszerek kvantumelméleti vonatkozásaiban 
(Jánossy 1987). 

Azonban az itt ismertetésre váró módszer szempontjából, az 

információtartalom számszerűsítésének megoldása alkotja az egyik 

legfontosabb alappillért. A kommunikáció elméletének áttörő mate-

matikai kidolgozása Shannon nevéhez fűződik (Shannon 1948), aki 

Neumann János javaslatára nevezte el módszerét entrópia függvény-

nek. Shannon elméletében, nagyon leegyszerűsítve, tulajdonképpen 
arról van szó, hogy az egyes információtartalmakat összegezzük a 

hozzájuk rendelt bekövetkezési valószínűségek figyelembe vételével. 

A teljes rendezetlenségi sűrűség becslése (maximum entropy density 

estimation) hasonló elven működik. Egy faj valódi elterjedését a vizs-

gálati terület (X) pontjaihoz rendelt π valószínűségi eloszlásként ér-
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telmezzük (Phillips és Dudík 2008). Így π minden x ponthoz egy nem 

negatív értéket rendel úgy, hogy π(x) összegezve egyet adjon. Így te-

hát egy olyan π modell áll elő, mely figyelembe veszi az elterjedési 
adatokból származtatott korlátokat. Tulajdonképpen ezek a korlátok 
a környezeti változók egyszerűsített szerepeként vannak kifejezve, 
mint úgynevezett, jellemzők (Phillips és Dudík 2008). Például, ha az 
éves csapadékmennyiséget egy ilyen jellemzőnek tekintjük, akkor a 
megfelelő korlát alapján a modell az átlagos éves csapadékmennyisé-
get a ténylegesen mért átlagos csapadékmennyiséghez közeli érték-

ként kell, hogy becsülje. Ilyen tekintetben a rendezetlenség elvén 
alapuló modell (Maxent szoftver) az egyik legkevésbé korlátolt típus. 
Ahhoz, hogy megértsük, π hogyan adja vissza egy faj valós elterjedé-
sét, tekintsük a következő mintavételi eljárást. Az X halmazból vett 
minden egyes véletlenszerű x ponthoz hozzárendelünk egy bináris 
értéket, 1-et, ha a faj jelen van az adott pontban és 0-át, ha nincs 

(Phillips és Dudík 2008). Jelölje a válaszváltozót (jelenlét vagy hiány) 
y, ekkor π(x) jelenti a feltételes valószínűséget P(x|y = 1), azaz ha az x 
pontban a faj megfigyelhető. Ezt tovább lehet alakítani a Bayes által 
kidolgozott statisztikai megközelítés alapján úgy, hogy a P(y =1|x) 
alakban megadott mennyiség jelenti a faj jelenlétét az x pontban. Ha 
csak előfordulási adatokkal rendelkezünk, az előbb megadott mennyi-

ség közvetlen számítása helyett érdemesebb a π eloszlását vizsgálni 
(Phillips és Dudík 2008). A Maxent módszer matematikai hátteréről 
és az azt alkalmazó programról a további részletekért a fent idézett 
szerzőkön kívül lásd még Elith és mtsai (2011) munkáját és a benne 
található hivatkozásokat. 

Érdemes még kitérnünk a már említett jellemzőkre, melyek a 

Maxent programban környezeti változókból származtatottak, és alap-

vetően két típusba sorolhatóak (Phillips és Dudík 2008): folytonos 
változók, mint például csapadék, hőmérséklet, magasság értékek és 
kategorikus változók, úgymint talaj- vagy növényzettípusok. A raga-

dozó madarak vonulásának vizsgálata során az előbbi csoportba tar-

tozó változókat használtuk. 
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Környezeti változók és az elemzés lépései 

Az elemzésekhez szükséges környezeti adatokat a WorldClim 
(http://www.worldclim.org/) adatbázisából vettük, ezek szabadon 
letölthetők. A jelenlegi éghajlati viszonyok mellett a múltbeli (6, 22 és 
120–140 ezer évvel ezelőtti) és a jövőre (2050, 2070) becsült adatok 
is rendelkezésre állnak, 10, 5 és 2,5 ívperces, valamint 30 ívmásod-

perces (körülbelül 1 km-es) felbontásban. 
Mivel a mi vizsgálatunk a fajok teljes elterjedési területeit vet-

te alapul, ezért a 10 ívperces felbontás megfelelő, és az adatfájlok kis 
mérete miatt könnyen kezelhető adatsort biztosított. A könnyen ke-

zelhetőség előnye azonnal látszik, ha figyelembe vesszük, hogy 110 
fajra végeztük el az elemzéseket 19 változót felhasználva. 
Biológiailag értelmezhető, ugyanakkor az éves, időszakos mintázato-

kat jól visszaadó és az esetleges korlátozó környezeti tényezőket ma-

gában foglaló változókat használtunk (bioklimatikus változók, I. 
táblázat). 
 

1. táblázat A bioklimatikus változók listája és számítási módja, ha az külön 
meghatározott. 

Változó megnevezése Számítása (ha meghatározott) 

Éves középhőmérséklet  

Átlagos nappali hőmérséklet-

tartomány 

A havi legmagasabb és legalacsonyabb 
hőmérsékleti értékek különbségének 
átlaga 

Hőmérsékleti állandóság 
(izotermália) 

Az átlagos nappali hőmérséklet-

tartomány és a hőmérséklet éves tarto-
mánya hányadosának 100-szorosa 

Hőmérséklet időszakossága (sze-

zonalitása) 

A hőmérséklet szórásának 100-szorosa 

A legmelegebb hónap legmaga-

sabb hőmérséklete 

 

A leghidegebb hónap legalacso-

nyabb hőmérséklete 

 

Éves hőmérsékleti tartomány Az előző két mérőszám különbsége 

A legcsapadékosabb negyedév 
átlagos hőmérséklete 
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A legszárazabb negyedév átlagos 
hőmérséklete 

 

A legmelegebb negyedév átlagos 
hőmérséklete 

 

A leghidegebb negyedév átlagos 
hőmérséklete 

 

Éves csapadékmennyiség  

A legcsapadékosabb hónap csapa-

dékmennyisége 

 

A legszárazabb hónap csapadék-

mennyisége 

 

Csapadékmennyiség időszakossá-
ga (szezonalitása) 

A szórás százalékos aránya az átlaghoz 
viszonyítva (variációs koefficiens) 

A legcsapadékosabb negyedév 
csapadékmennyisége 

 

A legszárazabb negyedév csapa-

dékmennyisége 

 

A legmelegebb negyedév csapa-

dékmennyisége 

 

A leghidegebb negyedév csapa-

dékmennyisége 

 

 

 

Annak érdekében, hogy letisztult eredményeket kapjunk, korrelációt 
számoltunk a környezeti változók között (Hijmans 2015). Az elemzé-
sekben csak a nem vagy kevésbé korreláló változókat használtuk fel a 
számítógép segítette maximum entrópia elemzés (Maxent 3.3; Phillips 
és Dudík 2008) során. A korreláció értékek alapján klasztert építet-

tünk és a távoli ágakon lévő változókkal dolgoztunk tovább úgy, hogy 
két, összefüggést mutató változó közül a hosszabb időszakot (negye-

dév) lefedőt választottuk. 
Így elemzéseink során a következő változók adatait használ-

tuk fel: a hőmérséklet és a csapadék időszakossága, a legszárazabb és 
a legmelegebb negyedév átlagos hőmérséklete, illetve a legszárazabb 
negyedév csapadékmennyisége. A fajok költési elterjedéséről vettünk 
véletlenszerű mintapontokat, melyeken „tanult” a program, majd az 
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egész elterjedési területre kiterjesztettük az elemzést. Ezáltal azono-

síthatóvá váltak a legfontosabb klimatikus korlátozó tényezők, me-

lyek meghatározhatják, miért épp egy adott területen költ, illetve telel 
a vizsgált madárfaj. 
 

Betekintés az eredményekbe, következtetések 

Korábban már említettük, hogy a világ ragadozó madarai közül 110 
fajt elemeztünk a fent leírt módon. Ebben a részben röviden összefog-

lalom az eredményeinket (Nagy et al. 2017), kiemelve az elemzé-
sünkben szereplő, hazánkban is fellelhető fajokat. 

A ragadozó madarak vonulását meghatározó tényezők között 
a bioklimatikus változók fontossága a kelet-ázsiai vonulási rendszer-

ben kiemelkedően jelentős. A környezeti tényezők korlátozó voltának 
egyik lehetséges magyarázata, hogy amíg Ázsia keleti régiói tulajdon-

képpen összefüggő folyosót biztosítanak (Greenberg et al. 2008, 
Germi et al. 2009, de lásd továbbá Polakowski et al. 2014) a fajok köl-

tési és telelési területei között, addig az amerikai és az európai-afrikai 

vonulási rendszerekben a madaraknak vonulásuk során jelentős öko-

lógiai akadályokat (pl.: Mexikói-fennsík, Szahara) kell leküzdeniük. Az 
utóbbi két esetben így elsősorban nem a klimatikus, hanem a földraj-

zi, ökológiai nehézségek a fő korlátozó tényezők. 
Adatsorunk hazai fajok közül, melyeknek jelentősebb gyűrű-

zési adatai állnak rendelkezésre a Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület (http://www.mme.hu/) adatbázisa szerint, 5 fajt 
tartalmazott (2. táblázat). 
 

2. táblázat A magyarországi ragadozó fajok listája és az elemzések során 
megjelenő legfontosabb bioklimatikus változó-csoportok 

Magyar név Tudományos név Vonulási 

viselkedés 

Változó 

Békászó sas Clanga pomarina vonuló hőmérséklet 

Gatyás ölyv Buteo lagopus vonuló hőmérséklet 
Kígyászölyv Circaetus gallicus vonuló csapadék 

Hamvas rétihéja Circus pygargus vonuló hőmérséklet 

Darázsölyv Pernis apivorus vonuló hőmérséklet 
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A fenti táblázatból kitűnik, hogy a hazai ragadozók kivétel nélkül vo-

nulók. Az említett fajokon kívül a törpesasról (Hieraaetus pennatus), 

illetve a fekete sasról (Clanga clanga) is voltak adataink, de e két faj 
Magyarországon ritka kóborló. 

A teljes adatbázisunkra jellemző mintázatot figyelhetünk meg, 
ha a bioklimatikus tényezőket csoportba rendezzünk. A vonuló raga-

dozó madárfajok többségénél valamilyen hőmérséklettel kapcsolatos 
változó bizonyult korlátozó tényezőnek. A Maxent által készített 
elemzéseket térképen megjelenítve (1. ábra) pontosabb képet kapha-

tunk a fajok elterjedéséről és a számukra megfelelő területekről. 
 

 
Kígyászölyv 

 

 
Hamvas rétihéja 
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Darázsölyv 

 

 
Gatyás ölyv 

 

 
Békászó sas 

1. ábra A hazai vonuló ragadozó fajok teljes elterjedésére alkalmazott maxi-

mum entrópia elemzés. Minél sötétebb egy terület árnyalata, annál megfele-

lőbb az adott faj számára. 
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Jól látható a fenti ábrákról, hogy az egyes fajok számára korlátot jelen-

tő klimatikus változók alapján a telelési terület sokszor megfelelőbb 
feltételeket biztosít két költés közötti időszak átvészelésére. 

Természetesen a ragadozó madarak életvitelével, úgymint 
táplálkozás, vadászati stratégiák, élőhelyválasztás, összefüggést mu-

tat, mely változó-csoportba tartozó környezeti tényező határozza meg 
leginkább elterjedését és vonulási mintázatait (lásd pl.: kígyászölyv). 
Az itt bemutatott módszer szélesebb alkalmazása tágabb taxonómiai 
mércén is kiemelkedő segítséget nyújthat a különböző környezetvé-
delmi programok kidolgozásában. 
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