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1. Bevezetés 

1.1. A madárvonulás változásai 

A madárvonulás az utóbbi néhány évtizedben tapasztalt változásait számos 

publikáció taglalja (Carey 2009, Pautasso 2012). Változik a fajok földrajzi elterjedése, az 

areahatáraik, egyes fajok új telelő területekre vonulnak (pl. Crick 2004, Thomas & Lennon 

1999). Módosul a vonulás időzítése és fenológiája (pl. Cotton 2003, Crick & Sparks 2006, 

Lehikoinen et al. 2004, Tøttrup et al. 2006b, Zalakevicius et al. 2006), a vedlés (pl. Péron 

et al. 2007) és a költés időzítése (pl. Both et al. 2004, Crick et al. 1997, Forchhammer & 

Boomsma 1998), a demográfiai faktorok (pl. Berthold 2002, Crick 2004, Sæther et al. 

2000), a morfológiai jellemzők (pl. Yom-Tov et al. 2006) stb. Az eredmények sok esetben 

ellentmondanak, alig lehet általános következtetéseket levonni. 

Az egyes madárfajok esetében tapasztalt változások nagymértékben függnek a 

vonulási stratégiától. A plasztikusabb rövid- és középtávú vonulók általában gyorsabban 

adaptálódnak a környezet megváltozásához, mint az erős genetikai kontroll alatt álló 

hosszútávú vonulók (Tryjanowski et al. 2002, Newton 2008). Ennek ellenére sok esetben 

már a hosszútávú vonulóknál is kimutatható változások történtek a madarak 

morfológiájában, valamint vonulási fenológiájában. Gyakran tapasztaltak növekedést 

szárnyhossz, csökkenést testtömeg átlagában. (Yom-Tov et al. 2006, Csörgő et al. 2009, 

Kovács et al. 2012, Harnos et al. 2015c). A változások iránya és mértéke függ a vonulási 

útvonaltól is.  

A vonulás fenológiájában történt változásokat sokszor az Észak-Atlanti 

Oszcillációban (NAO) történt változásokkal hozzák összefüggésbe (Forchhammer et al. 

2002, Hüppop & Hüppop 2003, Vahatalo et al. 2004, Biadun et al. 2011). Nyugat-

Európában a téli pozitív NAO index az átlagosnál erősebb nyugati és délnyugati szelekkel 

jár együtt megfelelő hátszelet biztosítva a madaraknak (Zalakevicius et al. 2006), valamint 

a hőmérséklet-emelkedés miatt, a környezet korábban válhat kedvezőbbé a költéshez, ezzel 

korábbi tavaszi érkezést eredményezve. 

A közép-kelet-európai változások jellemzően mások, mint a nyugat-európaiak. 

Ennek okai egyrészt az eltérően ható lokális, vagy globális időjárási tényezők, mint például 

az Észak Atlanti Oszcilláció (NAO) lehetnek (Hubálek 2003, Hüppop & Hüppop 2003). 

Kelet-Európában a fenológiai változások nem mutatnak összefüggést a NAO indexszel, 

aminek oka az Atlanti-óceántól való nagyobb távolság lehet. 
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Azt is sokszor kimutatták, hogy a változás kapcsolatban van a vonulást megelőző, 

vagy a vonulási időszak hőmérsékletével (Sokolov et al. 1998, Csörgő & Harnos 2011; 

Harnos et al. 2015a). 

A vonulás időzítéséről és annak változásáról több faj esetén kimutatták, hogy ivar- 

illetve korfüggő (Woodrey & Moore 1997, Stewart et al. 2002, Harnos et al. 2015a, 2015c, 

Hedlund et al. 2015). Az ivarfüggés tavasszal a hímek korábbi érkezésében (protandria) 

(Stewart et al. 2002, Catry et al. 2004, Rubolini et al. 2004, Mills 2005, Tøttrup & Thorup 

2008), ősszel – habár ez nem olyan általános, mint tavasszal – a későbbi indulásban 

nyilvánul meg (protogynia) (Mills 2005, Bozó & Heim 2016). 

A tavaszi vonulási időszakban sok faj vonulás időzítése nem változott jelentősen, 

pl. tövisszúró gébics (Lanius collurio), molnárfecske (Delichon urbica), fülemüle 

(Luscinia megarhynchos) (Tryjanowski et al. 2002). Ugyanakkor sok faj esetében korábbra 

tolódott, pl. sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix) (Kiss et al. 2008), kerti poszáta (Sylvia 

borin), (Csörgő et al. 2009, Kovács et al. 2009). Ivaronként különbözhet az eltolódás 

megléte, ill. mértéke, pl. a kormos légykapó (Ficedula hypoleuca) (Harnos et al. 2015c), 

valamint csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) (Csörgő & Harnos 2011) esetében is a 

hímek vonulása korábbra tolódott, a tojóké nem változott.  

Az őszi vonulási időszakot a tavaszinál nagyobb mértékű variabilitás jellemzi 

(Møller et al. 2004). Egyaránt találunk példákat előbbre és későbbre tolódásra, valamint az 

időzítés változatlanságára is (Bairlein & Winkel 2001, Cotton 2003, Jenni & Kéry 2003, 

Thorup et al. 2007, Miholcsa et al. 2009). Az őszi vonulás időzítése a költés időzítésétől 

függ leginkább, amit pedig a tavaszi hőmérséklet fluktuációk befolyásolnak (Ellegren 

1990, Sokolov et al. 1999): magasabb tavaszi hőmérsékletek esetén az őszi vonulás 

korábbra tolódását várnánk, de a tolódás fajonként eltér, függ a madarak vonulási 

stratégiájától is. Tøttrup és munkatársai (2006a) rövidtávú vonulók esetében a vonulás 

korábbra tolódását tapasztalták, hosszútávú vonulók esetében viszont csak a vonulás utolsó 

fázisában találtak korábbra tolódást. Jenni & Kéry (2003) szerint a tapasztalt változások 

rövidtávú vonulóknál a táplálékbázis tolódásával, hosszútávú vonulóknál a Száhel-öv – 

száraz időszak beállta előtti – átrepülésével lehet összefüggésben. Ennek ellenére 

hosszútávú vonulók esetében is van példa későbbre tolódásra, pl. énekes nádiposzáta 

(Acrocephalus palustris), cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) (Miholcsa et al. 

2009, Kovács et al. 2012). Ugyanakkor sok faj vonulása nem változott, pl. kormos 

légykapó (Harnos et al.2015c). 
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A változás korcsoportonként és ivaronként eltérhet (Sokolov 2006, Jakubas & 

Wojczulanis-Jakubas 2010), pl. a kerti poszáta esetében a fiatal madarak vonulása 

későbbre tolódott, de az öreg madarak vonulásának időzítése nem változott (Kovács et al. 

2009). Az őszi vonulásidőzítés változásaira – annak összetettsége miatt – nincs átfogó 

magyarázat. 

 

1.2. Az erdei szürkebegy  

Az erdei szürkebegy Eurázsiában őshonos, ugyanakkor Új-Zélandon is 

megtalálható betelepített fajként (Cramp 1988, Santos & Nakagawa 2013). Természetes 

elterjedési területét északról a tajga és a tundra, délről a mediterrán éghajlatú területek 

határolják. Az 1950-es évektől – feltehetően a modern erdőgazdálkodás következtében – 

Fennoskandináviában észak felé terjed (Franson & Hall-Karlsson 2008, Valkama et al. 

2014).  

 Élőhelyét különböző erdőtípusok alkotják a lomblevelűtől a fenyőerdőkig. Vegyes 

táplálkozású madár: a téli időszakban főleg magvakkal, bogyókkal, az év többi részében 

főleg ízeltlábúakkal táplálkozik. Táplálékát elsősorban a talaj közelében, ugyanakkor 

nyáron gyakran a lombkoronaszintben gyűjti. Télen települések közelébe is behúzódik 

(Cramp 1988, Komarov & Тilba 2009).  

Párzási rendszerük bonyolult, monogámia és poligámia (poliandria, poligynia, 

poligynandria) jelensége egyaránt megfigyelhető (Davies & Lundberg 1984, Davies 1985, 

1986, Davies & Houston 1986, Hatchwell & Davies 1990, 1992, Santos & Nakagawa 

2013). 

Fészkét alacsony fákra vagy cserjékre építi. A kotlás 12-13 napig tart. A fiókák 11-

12 napos korukban repülnek ki, de szüleik további 14-17 napig etetik őket (Cramp 1988). 

A fiatal madarak részleges, az öreg madarak teljes nyári vedlést végeznek (Svensson 

1995).  

Az erdei szürkebegy 8 alfaja közül 5 él Európa területén. A Kárpát-medencében 

mind a kisszámú fészkelő, mind az átvonuló példányok a törzsalakhoz, a Prunella 

modularis modularis alfajhoz tartoznak.  

A P. m. hebridium a Hebridákon, valamint az Ír-szigeten, a P. m. occidentalis a 

Brit-szigeteken, a P. m. mabbotti az Ibériai-félszigeten, Dél-Franciaországban és Dél-

Olaszországban, a P. m. meinertzhageni a Balkán-félszigeten, a P. m. fuscata a Krím-
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félszigeten, a P. m. euxina az Anatóliai-félsziget északnyugati részén, a P. m. obscura az 

Anatóliai-félsziget keleti részén, Irán északi részén, a Kaukázusban, valamint a Krím-

félszigeten költ (Cramp 1988). 

Az alfajok morfológiailag meglehetősen hasonlóak egyedenként történő 

elkülönítésük nehézkes. Kisebb eltérések a szárnymorfológiában vannak, a rezidens 

madarak szárnya lekerekítettebb, rövidebb, a vonulóké hegyesebb és hosszabb. Minden 

alfaj esetében nagy az egyedi variáció kortól, ivartól, kopástól függően, emiatt a 

vizsgálatok során nagy sorozatok összehasonlítása ad megbízható eredményt (Cramp 1988, 

Svensson 1995, Demongin 2016).  

Az egyes alfajok vonulási stratégiája eltérő. A P. m. hebridium és a P. m. mabbotti 

rezidens. A P. m. occidentalis rövidtávú, főleg diszperziós mozgást végez. Néhány ezen 

alfajhoz tartozó, Brit-szigetekről származó madár megkerült Franciaország északi részéről, 

Belgiumból, Hollandiából, Dániából, Németországból és Norvégiából (Hartley 2002). A P. 

m. euxina és a P. m. obscura rezidens vagy parciális vonulási stratégiát folytatnak (Cramp 

1988).  

A P. m. modularis elterjedési területének északi részén obligát, délebbi területein 

parciális vonuló. Kis lépésekben és meglehetősen lassú tempóban vonul. Két különböző 

módszerrel számított átlagos sebessége szinte azonos (35 km/nap, ill. 34 km/nap) (Hilden 

& Saurola 1982). A megfigyelt leggyorsabb madár átlagos sebessége 59 km/nap volt. 

(Ellegren 1993). A stopovereken töltött időt valószínűleg nagyobb mértékben használja 

izmainak építésére, mint zsír felhalmozására (Harnos et al. 2016). Az aktív vonulás főleg a 

hajnali órákban zajlik (Alerstam 1993, Dorka 1966 in: Bingman & Wiltschko 1988). 

Meghatározó iránya szinte az egész elterjedési területén délnyugat felé irányul. A nagy 

elterjedési terület következtében ez azt jelenti, hogy a különböző földrajzi területekről 

származó madarak eltérő területeken telelnek.  

A telelő madarak egy része a teljes időszakot ugyanazon a területen tölti és 

táplálkozási territóriumot tart. Angliában történt vizsgálatok szerint területüket néhány 

egyedből álló csapat közösen is védheti (Birkhead 1981). Olaszországi vizsgálatok is 

alátámasztják visszafogások, ill. az adott területről különböző távolságra elszállított 

madarak visszatérési aránya alapján a szürkebegyre jellemző nagyfokú téli területhűséget 

(Ioalè & Benvenuti 1980, Benvenuti & Ioalè 1983, Schwabl et al. 1991). Ehhez hasonlóan, 

olaszországi visszafogási adatok szerint a tél folyamán főleg rövidtávú mozgásaik vannak, 

néhány hosszabb távú a tengerpartok mentén fordult elő (Spina & Volponi 2008). Emellett 



6 

Spanyolországban megfigyelték, hogy a madarak jelentős része a következő évben is 

visszatér az előző évi telelőterületre. (Pons 2001).  

A svédországi madarak telelőterülete Dániától Észak-Spanyolországig terjed.  

(Franson & Hall-Karlsson 2008). A Finnországban költő madarak vonulási útja 

Lengyelországon keresztül többségében Dél-Franciaországba és Észak-Olaszországba 

vezet (Valkama et al. 2014).  A Dániában költési időben jelölt madarak a visszafogások 

alapján parciális vonulók. A madarak egyik csoportja Dániában telel. A másik csoport 

vonulási útja a Dániától Németországon, Belgiumon, Közép-Franciaországon keresztül 

Spanyolországig terjedő keskeny sáv. A tavaszi és az őszi vonulás ugyanazon az útvonalon 

történik (Bønløkke et al. 2006). Oroszországban, Szentpétervár közelében költési időben 

jelölt madarak Svájcban és Észak-Olaszországban kerültek meg (Malczewski & Pukinsky 

1983). A Németországban költő madarak mintegy fele a költőterület közelében marad, 

másik fele Franciaországban és Spanyolországban telel. Néhány madár megkerült 

Marokkóból és Algériából is. Az átvonulók Skandinávia nyugati területéről származnak, 

Baltikumból származó madarat nem fogtak a területen (Bairlein et al. 2014). A csehországi 

madarak Dél-Franciaországban és Olaszországban telelnek, az átvonulók a Skandináv-

félszigetről és a Baltikumból érkeznek. Finnországból érkező madarak telelhetnek itt. 

(Hromadko 2007). Horvátországban dániai, lettországi és szlovéniai madarak kerültek meg 

teleléskor. Az itt gyűrűzött madarakat Cseh-, Lengyel- és Oroszországban fogták vissza. A 

visszafogások szerint nagyfokú területhűség jellemző rájuk (Barisic 2013). Az 

Olaszországban telelő madarak többsége Finnországból és a Baltikumból érkezik. Sok a 

Csehországban jelölt madár is. Ezekre a madarakra is nagymértékű téli területhűség 

jellemző (Spina & Volponi 2008). 

A Kárpát-medence területére egy valószínűleg Finnországig terjedő sávból 

érkeznek szürkebegyek az őszi vonulási időszakban, ami szeptember végétől november 

elejéig tart, a vonulási csúcs október első harmadára tehető. Bár a vonulás – a márciustól 

áprilisig tartó tavaszi vonuláshoz hasonlóan – egy hullámú, a madarak viselkedése kétféle. 

A többség tovább vonul az Appenin-félszigeten levő telelő területre, egy kisebb rész 

viszont itt marad, itt telel. Az ittmaradók aránya az előző téli időszak időjárásával mutatott 

összefüggést. Az enyhe telek az itt telelő csoportnak kedveztek, hiszen valószínűleg 

hamarabb érhettek vissza a költőterületre, és jobb minőségű territóriumot tudtak foglalni. 

Ugyanakkor hideg telek után a Kárpát-medencében telelő csoport nagy mortalitása miatt a 

tovább vonulók juthattak előnyhöz. A Kárpát-medence téli időjárása hosszútávon egyik 
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valószínűleg csoportnak sem kedvez, így egyik csoport sem jut szelekciós előnyhöz 

(Csörgő et al. 1991, Csörgő et al. 2001, Csörgő & Kováts 2009). 

1.3. Célkitűzés 

Az egyes fajok esetén – legyenek azok akár hosszú-, akár közép- vagy rövidtávú 

vonulók, – nagyon fontos, hogy megismerjük vonulási stratégiájukat, fenológiájukat, az 

átvonuló populáció morfológiáját és mindezek változási tendenciáit, mert bioindikátorként 

jelezhetik a környezeti tényezők változását. 

Dolgozatom célkitűzése az volt, hogy egy Közép-Európában kevéssé kutatott 

fajnál, az erdei szürkebegynél megállapítsam a tavasszal és ősszel átvonuló állományok 

korcsoportonkénti morfológiai és időzítésbeli jellegzetességeit, és az ezekben a 32 év alatt 

bekövetkezett változások irányát és mértékét. Konkrét kérdéseim: 

[1] Ugyanaz a populáció vonul-e át tavasszal és ősszel az ócsai vizsgálati területen? 

[2] A vonulási hullámokon belül, a 32 összesített adatai alapján, van-e valamilyen 

trend a szárnyméretekben, illetve a testtömegekben tavasszal, illetve ősszel a korcsoportok 

figyelembe vételével? 

[3] Kimutatható-e valamilyen trend az elmúlt 32 év során a tavaszi és őszi vonulás 

időzítésében és a madarak morfológiájában tavasszal, és ősszel korcsoportonként? 
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2. kép Öreg madár. 1. kép Fiatal madár. 

2. Anyag és módszerek 

2.1. Madártani és időjárási adatok 

A mintavétel helyszíne a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található Ócsai 

Tájvédelmi Körzet Öregturjánnak nevezett része. A terület egy mozaikos vegetációval 

rendelkező maradványláp, mely tőzegbányaként funkcionált a védetté nyilvánítás előtt 

(Füri 2007). A bányászat lezárulása után a területen szekunder szukcesszió következtében 

a nyílt vízfelület eltűnt. A folyamat visszafordítása érdekében 2011-ben új, nyílt vizes 

felületeket nyitottak, valamint egy csatornarendszert építettek ki a folyamatos vízellátás 

érdekében. Ez hatással voltak néhány hálóállásra, ugyanakkor az eredeti élőhelyi 

viszonyok ennek köszönhetően helyreálltak. A mintavétel helyszínének részletesebb 

jellemzését Csörgő és mtsai (2016) által írt cikk tartalmazza.  

Az adatokat az Ócsai Madárvárta Egyesület tagjai gyűjtötték. A madarak befogása 

standard japán típusú függönyhálóval (hossz: 12 m, magasság: 2,4 m, szemnagyság: 16x16 

mm, zsebek száma: 6), standard módon történt. Az adatok felvétele az Actio Hungarica 

standard módszereivel történt (Szentendrey, et al. 1979). A szárnyhosszt és a harmadik 

evező hosszát 1 mm, a testtömeget 0,1 g pontossággal mérték. Az elemzések során 2 

csoportot különböztettem meg: az első naptári évükben levő (fiatal, juvenil), valamint az 

ennél öregebb (öreg, adult) madarakat. Az első éves, valamint az ennél idősebb madarak 

elkülönítése a szivárványhártya színe (a fiatal madarak írisze szürkésbarna, az öregeké 

borvörös, sötétebb színű gyűrűvel) és az elsőrendű fedők végének világosabb mintázatának 

alakja szerint lehetséges (1-2. kép). Morfológiai alapon az ivarok csak költési időben 

különböztethetők meg – kotlófolt, ill. a kloákadudor alapján (Svensson, 1995). A 

madarakat főleg vonulási időszakban fogtuk, ekkor ezek a bélyegek már nem láthatók, így 

az ivar meghatározása nem volt lehetséges.  
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1. táblázat Mintaelemszámok. (EF=egy éven belüli első megfogás) 

 

A vizsgálat során az 1984 és 2015 között fogott erdei szürkebegyek éven belüli első 

megfogásainak adatait elemeztem. A megfogott madarak kb. 98 %-át a tavaszi, illetve az 

őszi vonulási időszakban fogták. A vizsgálatok során ezekeknek a madaraknak az adataival 

dolgoztam. Az elemzésekhez 11050 db madár adatait használtam (1. táblázat).  

Az elemzésekhez használt pestszentlőrinci (Ócsához legközelebbi mérőállomás) 

időjárási adatok a National Centers for Environmental Information honlapjáról származnak 

(ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/gsod/). A vonulásidőzítés vizsgálatához a tavaszi vonulási 

időszakban márciusi és áprilisi, az őszi vonulási időszakban augusztusi, szeptemberi és 

októberi napi minimum, maximum és középhőmérsékletek havi átlagait használtam. 

2.2. Statisztikai módszerek 

Az elemzések során külön csoportként kezeltem a tavaszi öreg, az őszi öreg, 

valamint az őszi fiatal madarakat. A vonulásidőzítés változásait az éven belüli első 

megfogás adataiból becsültem. 

A mért változók átlagait korcsoportonként és évszakonként Welch-próbával 

hasonlítottam össze. 

A tavaszi és őszi öregek morfológiájának összehasonlítását a mért változók 

eloszlásainak összevetésével vizsgáltam.  

A vonulási hullámokon belüli, valamint a 32 év alatti trendek vizsgálatához 

általános lineáris kevert (random intercept) modelleket illesztettem. A magyarázó változó 

az előbbi esetben az évek napjait jelentő „évnap” változó volt, az utóbbi esetben az év. Az 

őszi adatokra illesztett modellekben további magyarázó változóként a kort használtam. A 

célváltozók a szárnyhossz, a harmadik evező hossza, valamint a testtömeg, valamint a 

vonulás időzítésének vizsgálatakor az „évnap”. A testtömeg vizsgálatához 2 modellt 

illesztettem minden esetben. Az egyik modellben magyarázó változóként a szárnyhosszt is 

figyelembe vettem azért, hogy a tömeg testméret-függését kiküszöböljem. A másik esetben 

 Tavaszi EF Őszi EF Összes EF 

Öregek 3201  1743 4944 

Fiatalok 0 6106 6106 

Összes EF  3201  7849 11050 

ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/gsod/
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a szárnyhossz figyelembe vétele nélkül illesztettem a modellt. Random faktorként szerepelt 

minden modellben az „év” változó azért, hogy az egy éven belüli mérések korreláltságát 

figyelembe tudjam venni. Azokban a modellekben, melyekben a szárnyhossz, valamint a 

harmadik evező hosszának 32 év alatti változásait vizsgáltam, az „év” mellett egy további 

random faktorral, a „gyűrűző”-vel illesztettem a modelleket, azért, hogy a gyűrűzők mérési 

technikájának hatását is figyelembe tudjam venni. A modelldiagnosztikát a reziduumokról 

készített szórásdiagramok, valamint QQ ábrák segítségével végeztem el. 

A vonulásidőzítés időjárásfüggését általános lineáris kevert (random intercept) 

modellekkel vizsgáltam. A célváltozó az „évnap” változó, a magyarázó változó minden 

modell esetében az adott havi átlagos napi minimum, maximum és középhőmérséklet, a 

random faktor az „év” volt. A modelldiagnosztikát a reziduumokról készített 

szórásdiagramok, valamint QQ ábrák segítségével végeztem el. 

Az elemzések az R 3.2.3 verziójával készültek (R Core Team 2015). Az 

elemzésekhez a „car” (Fox & Weisberg 2011), a „lme4” (Bates et al. 2015), az „nlme” 

(Pinheiro et al. 2016), valamint az „ringR” (Harnos et al. 2015b) csomagokat. a 

dokumentumformázáshoz a „knitr” csomagot (Xie 2016) használtam az RStudio grafikus 

interfész (RStudio Team 2015) segítségével. 
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1. ábra Vonulási hullámok. (EF=egy éven belüli első megfogás, 

VF=egy éven belüli visszafogás) 

3. Eredmények 

3.1. Vonulás fenológia 

A 32 évre összesített napi fogásgyakoriságok alapján a tavaszi vonulási időszak 

március 11. és április 30., az őszi vonulási időszak szeptember 7. és november 16. közé 

esik. A vonulási csúcs tavasszal március végén, április elején, ősszel október első felében 

van. A 32 évre összesített napi fogásgyakoriságok az 1. ábrán láthatóak.  
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2. táblázat Tavaszi öregek (a), őszi öregek (b) és őszi fiatalok (c) morfológiai 

jellemzőinek leíró statisztikái 

 

3.2. Általános morfológiai jellemzők 

A tavaszi és az őszi öreg madarak szárnyhossz (t=10,1, df=3699,3, p<0,0001), 

harmadik evező hossz (t=5,6, df=3387,9, p<0,0001) és testtömeg (t=3,1, df=3502,8, 

p=0,002) átlagai szignifikánsan különböznek. Az őszi fiatalok és öregek szárnyhosszai 

(t=17,7, df=2692,2, p<0,0001), harmadik evező hosszai (t=14,9, df=2543,8, p<0,0001) és 

testtömeg (t=-3,2, df=2962,2, p=0,001) átlagai is szignifikánsan eltérnek (2. táblázat).  

  

(a) átlag szórás minimum medián maximum 

Harmadik evező (mm) 52,1 1,8 45 52 58 

Szárnyhossz (mm) 68,7 2,1 62 69 76 

Testtömeg (g) 18,92 1,56 14,5 18,8 26,1 

(b) átlag szórás minimum medián maximum 

Harmadik evező (mm) 52,4 1,8 47 52 58 

Szárnyhossz (mm) 69,3 2,0 62 69 76 

Testtömeg (g) 19,07 1,58 15,3 19 25,1 

(c) átlag szórás minimum medián maximum 

Harmadik evező (mm) 51,6 1,7 45 52 59 

Szárnyhossz (mm) 68,4 1,9 62 68 75 

Testtömeg (g) 19,21 1,71 14,6 19 27 
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3.3. Tavasszal és ősszel vonuló madarak morfológiájának összehasonlítása 

 A tavasszal és ősszel átvonuló öreg madarak morfológiai adatainak eloszlása 

között nincs jelentős eltérés (2-3. ábra).  

  

2. ábra Tavaszi és őszi öreg madarak morfológiai adatainak 

összehasonlítása: harmadik evező hossza (a), szárnyhossz 

(b), testtömeg (c) 
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3. ábra Tavaszi és őszi öreg madarak morfológiai adatainak 

hisztogramjai: harmadik evező hossza (a), szárnyhossz (b), 

testtömeg (c) 
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4. ábra Tavaszi öreg madarak harmadik evező hossza (a), 

szárnyhossza (b) és testtömege (c) a vonulási hullámon belül 

az illesztett egyenesekkel (folytonos vonal: szignifikáns, 

szaggatott vonal: nem szignifikáns összefüggés) 

 

3.4. A morfológiai jellemzők vonulási hullámon belüli változásának vizsgálata 

3.4.1. Tavaszi vonulási időszak 

 A 32 év összevont adatai alapján a tavaszi vonulási időszakban szignifikánsan 

csökkent a madarak átlagos szárnyhossza (m (meredekség) =-0,08, SE=0,01, p<0,0001), és 

a harmadik evező hossza is (m=-0,06, SE=0,005, p<0,0001). Az átlagos szárnyhossz 40 
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nap alatt 3,4 mm-rel, az átlagos harmadik evező hossz. 2,4 mm-rel csökken (4.a-b ábra).  

A testtömegek esetében nincs szignifikáns változás (m=0,001, SE=0,004, 

p=0,7746). A szárnyhossz nélkül illesztett modell szerint szignifikánsan csökken az átlagos 

testtömeg (m=-0,02, SE=0,004, p<0,0001) (4.c ábra). Ez a 40 nap alatt 0,92 g. 

3.4.2. Őszi vonulási időszak 

Az őszi vonulási időszakban a 32 év összevont adatai alapján vonulási hullám eleje 

és vége közt nincs szignifikáns változás a harmadik evező hossz esetében (m=0,0004, 

SE=0,002, p=0,8631) (5.a ábra). A korcsoportok közti eltérés szignifikáns, a fiatal 

madaraknak átlagosan 0,7 mm-rel (SE=0,05, p<0,0001) rövidebb a harmadik evezője. 

A szárnyhossz szignifikánsan nő az őszi vonulási időszakban (m=0,01, SE=0,002, 

p=0,0001), de a különbség nem jelentős. A 60 nap alatt átlagosan csak 0,5 mm a változás. 

A korcsoportok közti eltérés szignifikáns, a fiatal madaraknak átlagosan 0,9 mm-rel 

(SE=0,5, p<0,0001) rövidebb a szárnya (5.b ábra).  

A testtömeg szignifikánsan nő (m=0,03, SE=0,001, p<0,0001). A korcsoportok 

közti eltérés is szignifikáns. A fiatal madarak testtömege átlagosan 0,29 g-mal (SE=0,04, 

p<0,0001) nagyobb. A szárnyhossz nélkül illesztett modell esetében is szignifikánsan nő a 

testtömeg (m=0,03, SE=0,002, p<0,0001), de a korcsoportok közti eltérés (0,02 g) így nem 

szignifikáns (SE=0,04, p=0,5874) (5.c ábra).  
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5. ábra Őszi öreg és fiatal madarak harmadik evezőhossza 

(a), szárnyhossza (b) és testtömege (c) a vonulási hullámon 

belül az illesztett egyenesekkel (folytonos vonal: szignifikáns, 

szaggatott vonal: nem szignifikáns összefüggés) 
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3.5. A vonulásidőzítés és a morfológia változásának vizsgálata 

3.5.1. Tavaszi vonulási időszak 

3.5.1.1. A vonulásidőzítés 

A tavaszi vonulási időszakban a vonulás időzítésében nincs szignifikáns eltolódás a 

32 év alatt (m=-0,15, SE=0,09, p=0,0925).  

A vonulás időzítése szignifikánsan függ a márciusi középhőmérséklettől (m=-1,68, 

SE=0,26, p<0,0001). Ez azt jelenti, hogy magasabb márciusi közép-hőmérséklet esetén a 

vonulás korábban zajlik (6.a ábra). Az áprilisi középhőmérsékletnek nincs szignifikáns 

hatása (m=-0,39, SD=0,60, p=0,5189) (6.b ábra).  

A vizsgált periódusban a márciusi középhőmérséklet nem változott szignifikánsan 

(m=0,07, SE=0,04, p=0,0747), az áprilisi középhőmérséklet szignifikánsan nőtt (m=0,07, 

SE=0,02, p=0,0075). 

  

6. ábra A tavaszi vonulásidőzítés a márciusi (a) és az áprilisi 

(b) középhőmérséklet függvényében és az illesztett egyenesek 

(folytonos vonal: szignifikáns, szaggatott vonal: nem 

szignifikáns összefüggés) 
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3.5.1.2. A morfológia változása 

 A vizsgált időszak során nem változott szignifikánsan sem a szárnyhossz (m=0,02, 

SE=0,01, p=0,0977), sem a harmadik evező hossza (m=0,01, SE=0,01, p=0,4998) (7. 

ábra).  A testtömeg szignifikánsan – a 32 év alatt átlagosan 0,59 g-mal – csökkent (m=-

0,02, SE=0,01, p=0,0132). A szárnyhossz nélkül illesztett modell esetében nem 

tapasztaltam szignifikáns változást (m=-0,01, SE=0,01, p=0,1242).  

7. ábra Tavaszi öreg madarak harmadik evező hossza (a),  

szárnyhossza (b) és testtömege (c) a 32 év alatt az illesztett 

egyenesekkel (folytonos vonal: szignifikáns, szaggatott 

vonal: nem szignifikáns összefüggés) 
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3.5.2. Őszi vonulási időszak 

3.5.2.1. A vonulásidőzítés 

Az őszi vonulási időszakban a vonulás időzítésében nem tapasztaltam szignifikáns 

változást (m=0,004, SE=0,7, p=0,9492) a 32 év alatt.  

A korcsoportok között szignifikáns a különbség. A fiatal madarak az öregeknél 

átlagosan 1,2 nappal (SE=0,27, p<0,0001) később vonulnak. 

Az őszi vonulás időzítése nem függ szignifikánsan, sem a szeptemberi (m=0,44, 

SE=0,39, p=0,2605), sem az októberi (m=0,13, SD=0,46, p=0,7864) hőmérsékletektől (8. 

ábra).  

  

  
8. ábra Az őszi vonulásidőzítés a szeptemberi (a) és az 

októberi (b) középhőmérséklet függvényében az illesztett 

egyenesekkel (folytonos vonal: szignifikáns, szaggatott vonal: 

nem szignifikáns összefüggés) 
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3.5.2.2.A morfológia változása 

 A harmadik evező hosszában nem tapasztaltam szignifikáns változást a vizsgált 

időszakban (m=0,01, SE=0,01, p=0,3850). A korcsoportok közti különbség szignifikáns. A 

fiatal madaraknak átlagosan 0,7 mm-rel (SE=0,05, p<0,0001) rövidebb a harmadik evezője 

(9.a ábra).  

9. ábra Az őszi öreg és fiatal madarak harmadik evező 

hossza (a), szárnyhossza (b) és testtömegei (c) a 32 év alatt 

(folytonos vonal: szignifikáns, szaggatott vonal: nem 

szignifikáns összefüggés) 
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A szárnyhosszakban sem tapasztaltam szignifikáns változást (m=-0,01, SE=0,01, 

p=0,3210). A korcsoportok közti különbség szignifikáns. Az öreg madaraknak átlagosan 

0,9 mm-rel (SE=0,05, p<0,0001) nagyobb a szárnyhosszuk (9.b ábra).  

A testtömeg szignifikánsan – átlagosan 1,34 g-mal – csökkent (m=-0,04, SE=0,01, 

p<0,0001) a 32 év alatt. A korhatás is szignifikáns, de nem jelentős: a fiatal madaraknak 

átlagosan 0,33 g-mal (SE=0,04, p<0,0001) nagyobb a testtömegük. A szárnyhossz nélkül 

illesztett modell esetében is szignifikánsan – átlagosan 1,27 g-mal – csökkent a testtömeg a 

vizsgált időszakban (m=-0,04, SE=0,01, p<0,0001) (9.c ábra). A korhatás ebben az 

esetben nem szignifikáns (SE=0,44, p=0,1977).  

Az őszi átlagos testtömeg szignifikánsan függ az augusztusi minimum-

hőmérséklettől mind a szárnyhosszal illesztett modell (m=-0,21, SE=0,08, p=0,0126), mind 

a szárnyhossz nélkül illesztett modell (m=-0,20, SE=0,07, p=0,0075) esetében. A 

korcsoportok közti eltérés a szárnyhosszal illesztett modellben (0,33 g, SE=0,04, 

p<0,0001) szignifikáns, a szárnyhossz nélkül illesztett modellben (0,06 g, SE=0,06 

p=0,1778) nem szignifikáns (10. ábra). 

Az augusztusi minimum-hőmérséklet szignifikánsan nőtt a vizsgált időszakban 

(m=0,05, SE=0,02, p=0,0300). 

 

  

10. ábra Az őszi öreg és fiatal madarak testtömegeinek 

függése az augusztusi minimum-hőmérséklettől (folytonos 

vonal: szignifikáns, szaggatott vonal: nem szignifikáns 

összefüggés) 
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4. Diszkusszió 

A vizsgálati területünkön a szürkebegy tavaszi vonulása márciusban és áprilisban 

zajlik. Ez összhangban van a valószínűsíthető vonulási útvonalon, Olaszországban, 

oroszországi Kalinyingrad közelében (Courish Spit, 1959-1997 közötti adatok) és 

Finnországban tapasztaltakkal. A tavaszi vonulási időszakban március végéig vannak 

külföldi megkerülések Olaszországban, nálunk a vonulási csúcs március végén van, 

Finnországba főleg áprilisban érkeznek (Spina & Volponi 2008, Sokolov et al. 1998, 

Valkama et al. 2014).  

Az adataink szerint a szürkebegy őszi vonulása szeptembertől november elejéig 

tart. Finnországban a vonulási csúcs szeptember közepén van, a Balti-tenger partján levő 

több gyűrűzési állomáson (Courish Spit (1959-1997 közötti adatok), Bukowo-Kopan, 

Mierzeja Wislana (1961-2003 közötti adatok)), az őszi vonulási csúcs szeptember végére, 

október elejére esett. A vizsgálati területen a vonulási csúcs október első felére esik, 

Olaszországba október második dekádjától november első feléig érkeznek (Valkama et al. 

2014, Sokolov et al. 1999, Zaniewicz & Busse 2008, Spina & Volponi 2008). 

A tavaszi vonulási időszakból nem találtam a szakirodalomban morfológiai adatot. 

Az őszi vonulási időszakban fogott első éves madarak átlagos szárnyhossza 68,4 

mm, az öregek madaraké 69,3 mm. Hasonlóan, egy Cambridge-ben végzett vizsgálat 

eredményei szerint a fiatal madarak átlagos szárnyhossza 68,04 mm, az öreg madarak 70,0 

mm (Alatalo et al. 1984). A tapasztalt különbség oka lehet, hogy más alfajokról van szó, 

valamint a cambridge-i vizsgálatot kis mintaelemszámokkal végezték. A valószínűsíthető 

vonulási útvonalon, egy lengyelországi vizsgálat szerint – ahol együtt vizsgálták a 

korcsoportokat – a szárnyhossz átlaga 68,5 és 69,8 mm közé esett. Ez összhangban van az 

eredményeimmel.  

Az átlagos testtömeg első éves madarak esetében 19,2 g, az öreg madarak esetében 

19,1 g. Ehhez hasonló értékeket mért Kaiser (1992) és Boddy (1983). Kaiser Délnyugat-

Németországban 1987 és 1989 között végzett vizsgálatában, a korcsoportok elkülönítése 

nélkül 19,0 g átlagos testtömeget állapított meg. Boddy (1983) Kelet-Közép-Angliában 

végzett első éves madarak testtömeg-változását vizsgálta a postjuvenilis vedlés során. 

Vedlés előtt 19,1 g, a vedlés közepén 20,7 g, vedlés után 20,1 g átlagos testtömeget mért. 

A morfológiai változók átlagai kis mértékben eltérnek a vonulási időszakokban, 

illetve a korcsoportok között. Az őszi öreg madarak tavasziaknál nagyobb harmadik evező 

és szárnyhosszát magyarázhatja a teljes nyári vedlés (Svensson 1995). A korcsoportok 
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közti különbséget pedig az, hogy az öreg madaraknak jellemzően hosszabb a szárnyuk, 

mint a fiataloknak. Egy angliai szürkebegyeken végzett vizsgálatnál (Alatalo et al. 1984), 

és sok egyéb fajnál kimutatták ezt a mintázatot, pl. kékcinege (Parus caeruleus) (Stewart 

1963), keresztcsőrű (Loxia curvirostra) (Marquiss 1980), hosszúcsőrű nádirigó 

(Acrocephalus stentoreus), cserregő nádiposzáta (Merom et al. 1999), fitiszfüzike 

(Phylloscopus trochilus) (Norman 1983).  

Az öreg és fiatal madarak kondícióbeli, élőhelyválasztási és zsírfelhalmozásbeli 

különbségeiről meglehetősen keveset tudunk (Woodrey & Moore 1997, Yong et al. 1998). 

A fiatal madaraknak általában kisebb a testtömege, mint az öregeké, ezzel szemben a 

szürkebegy esetében ennek az ellenkezőjét tapasztaltam. A fiatal madaraknak az őszi 

öregekhez képest nagyobb testtömegét magyarázhatná, hogy vonulásuk jobban elhúzódik, 

mint az öregeké, mivel az öreg, tapasztalt madarak hatékonyabban tudják feltölteni a 

zsírraktáraikat, mint a fiatalok (Ellegren 1990, Yong et al. 1998), így hamarabb el tudnak 

indulni a költőterületről. A későbbi, hidegebb időben való túlélés nagyobb zsírraktárt 

igényel egyrészt a hőszigetelés, másrészt a túléléshez szükséges nagyobb energiaigény 

fedezése miatt (Evans 1969, Lima 1986). A nagyobb zsírraktár nagyobb testtömeget 

eredményez. De mivel a fiatal és az öreg madarak vonulásidőzítése között nincs nagy 

különbség (átlagosan 1,2 nap), ez a jelenség további vizsgálatokat igényel. 

A vonuló énekesmadár fajok populációi sokszor elkülöníthetőek szárnyhossz 

alapján (Lo Valvo et al. 1988, Busse 1997, Peiro 2003, Newton 2008). A tavaszi és az őszi 

öregek morfológiai adatai között nem tapasztaltam jelentős különbséget. Mind az átlagok, 

mind az eloszlások hasonlóak. Nincs jelentős korcsoportbeli különbség a méretekben. A 

hisztogramokon látható eltérés oka a tavaszi és őszi öreg madarak eltérő mintaelemszáma. 

Az hasonló alakú eloszlások arra utalnak, hogy valószínűleg ugyanolyan összetételű, 

ugyanazon költőterületről származó állomány vonul át tavasszal és ősszel a vizsgálati 

területen.  

A tavaszi vonulási időszakban a szárnyhossz és a harmadik evező hossza átlagosan 

rövidebb a vonulási hullám végén, mint az elején. Ez azzal magyarázható, hogy a vonulási 

hullám elején az átlagosan nagyobb termetű hímek érkeznek, aminek oka az ivarok 

szaporodási rendszerben betöltött eltérő szerepe (a hímek feladata a territórium-foglalás, 

így érdekük a korábbi tavaszi érkezés) (Kokko 1999). Ugyanakkor magyarázatként 

szolgálhat, hogy a hímek – a nagyobb méretük következtében – rosszabb időjárást is át 

tudnak vészelni, mint a tojók. A jelenség további lehetséges oka, hogy a hímek domináns 
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szerepüknek köszönhetően kiszorítják a tojókat a költőterülethez közelebb eső, telelésre 

alkalmas területekről (Catry et al. 2004), pl. csilpcsalpfüzike. Az erdei szürkebegyre 

feltehetően ez a stratégia nem jellemző. 

A testtömeg a szárnyhosszt figyelembe véve nem változik szignifikánsan, eszerint a 

madarak kondíciója nem változik, ami arra utalhat, hogy a vonulás körülményei nem 

változnak az aránylag gyors tavaszi vonulás folyamán (Berthold, 1996).  

Az őszi vonulási időszakban szignifikánsan nő a szárnyhossz, amit magyarázhat, 

hogy a hímek, vagy az északabbra költő madarak később vonulnak, pl. kormos légykapó 

(Harnos et al, 2015c), kerti poszáta (Kovács et al. 2009).   

Az őszi vonulási időszakban a testtömeg szignifikánsan nő. Ezt magyarázhatja, 

hogy a vonulási periódus alatt az időjárási viszonyok egyre kedvezőtlenebbek, hidegebb 

van, ráadásul az éjszakák is egyre hosszabbak, hosszabb időt kell táplálkozás nélkül 

átvészelni. Mindkét körülmény nagyobb zsírraktárt feltételez. A nagyobb zsírraktár 

nagyobb testtömeget eredményez (Berthold 1996, Evans 1969, Lima 1986). 

Annak ellenére, hogy a közép- és rövidtávú vonulók könnyebben változtatják a 

vonulásukat, és a hosszútávú vonulóknál gyorsabban reagálnak a környezeti változásokra, 

a szürkebegy vonulásának időzítésében nem tapasztaltam szignifikáns változást. Biadun és 

munkatársai (2011) Kelet-Lengyelországban 1970-2009 között, Hüppop & Hüppop (2003) 

Helgoland szigetén, az Északi-tengeren,1960-2000 között, valamint Sokolov és mtsai 

(1999), 1959-1997 között a Courish Spiten több rövid és hosszútávú madárfaj érkezési 

idejének átlagát vizsgálták hosszútávú adatsorokon. Elemzéseik során egyik kutatócsoport 

sem tapasztalt szignifikáns változást a szürkebegyek tavaszi vonulásidőzítésében, ami 

összhangban van az eredményeimmel.  

A szürkebegy tavaszi vonulás időzítése vizsgálatom szerint függ a márciusi 

hőmérséklettől. Hasonlóan, Hüppop & Hüppop (2003) szignifikáns összefüggést találtak a 

vonulási átlag időzítése és az időzítéshez tartozó hőmérséklet között. A Brit-szigeteken is 

kimutatták, hogy az aktuális helyi hőmérséklet és a vonulási úton uralkodó időjárás is 

befolyásolja a vonuló madarak érkezési idejét. Például a kakukk (Cuculus canorus) 

érkezési ideje függ a spanyol-, ill. franciaországi áprilisi, a fülemüle (Luscinia 

megarhynchos) a spanyolországi márciusi, a szürke légykapó (Muscicapa striata) a 

spanyolországi áprilisi és a franciaországi májusi hőmérséklettől (Huin & Sparks 2000). 

Mitrus et al. (2005) kimutatta, hogy a kis légykapó (Ficedula parva) tavaszi érkezési ideje 

Lengyelországban (Bialowieza) függ a helyi áprilisi, a vonulási út márciusi és a telelőhely 
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februári időjárásától. A kormos légykapó (Ficedula hypoleuca) esetén Harnos és mtsai 

(2015c) kimutatták, hogy a hímek érkezési ideje függ az áprilisi hőmérséklettől, Aloha és 

mtsai (2004) szerint a vonulási úton kimutatott hőmérséklet-emelkedés befolyásolja az 

érkezési időt. 

A pestszentlőrinci időjárási adatok elemzése azt mutatta esetünkben, hogy a 

márciusi középhőmérséklet nem változott a vizsgált periódusban, így valószínűleg ez az 

oka annak, hogy a vonulás időzítése sem tolódott előbbre. Az áprilisi középhőmérséklet 

szignifikánsan nőtt a vizsgált időszakban, de ez nem volt szignifikáns hatással a 

vonulásidőzítésére. A jelenség másik lehetséges oka, hogy a csilpcsalpfüzikéhez hasonlóan 

(Csörgő & Harnos 2011), a szürkebegy is egyike a legkorábban érkező fajoknak, így 

jelenleg korlátozott lehet a lehetősége a vonulás előre hozatalára. 

Tøttrup és munkatársai (2006a) az őszi vonulás korábbra tolódását mutatták ki a 

dániai Christiansø szigetén 1976-1997 között végzett vizsgálatban. Sokolov és munkatársai 

(1998) a Courish Spiten első éves szürkebegyek vonulását vizsgálták, szintén korábbra 

tolódást tapasztaltak 1976 és 1990 között. Ezzel szemben én nem tapasztaltam eltolódást, 

amit magyarázhat a csak részben átfedő időintervallum, illetve a dániai vizsgálat esetén az 

eltérő vonulási útvonal. Az általam tapasztalt jelenség összhangban van azzal, hogy az őszi 

vonulásidőzítés nem függ sem a szeptemberi, sem az októberi középhőmérséklettől, és a 

pestszentlőrinci adatokban sem láttunk változást a vizsgálati időszakban.  

A korcsoportok időzítésbeli eltérésének lehetséges oka, hogy az öreg, tapasztalt 

madarak a fiataloknál hatékonyabban tudják feltölteni a zsírraktáraikat (Ellegren 1990, 

Yong et al. 1998), ezért hamarabb tudnak elindulni a költőterületről.  

A tavaszi és az őszi vonulási időszakban – az őszi testtömegektől eltekintve – a 

morfológiai adatok nem változtak szignifikánsan. Ennek oka feltehetően, hogy a vonulás 

időzítése sem változott szignifikánsan, ezért valószínűleg a populációk vonulási stratégiája 

sem változott, valószínűleg nem változott a telelő, és a fészkelő terület sem, amit a faj 

egyedeinek területhűsége is alátámaszt (Benvenuti & Ioalè 1980, Ioalè & Benvenuti 1983, 

Schwabl et al. 1991). A testtömeg szignifikánsan függ az augusztusi minimum-

hőmérséklettől, magasabb minimum-hőmérséklet esetén átlagosan kisebb a testtömeg. 

Ennek oka valószínűleg az, hogy a nagy meleg következtében korábban leáll a vegetációs 

periódus, ami a táplálékbázis csökkenését eredményezi. Mivel az augusztusi 

minimumhőmérséklet szignifikánsan nőtt a vizsgált periódusban, ez áttételesen okozhatta a 

testtömeg-csökkenést. 
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Annak ellenére, hogy a rövid-és középtávú vonuló fajokra jellemző plaszticitás 

következtében a vonulás időzítésében nagymértékű változás lenne várható, korábbi 

vizsgálatok eredményeihez hasonlóan ennek ellenkezőjét tapasztaltam. A morfológiai 

adatok nem változnak, de az őszi tömegcsökkenés figyelmeztető jel, hogy erre a fajra is 

hatnak a környezeti változások.  
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Összefoglalás 
Az erdei szürkebegy bár szórványos fészkelő és telelő a Kárpát-medencében, de 

gyakori tavaszi – őszi átvonuló. Ennek ellenére csak kevés információval rendelkezünk a 

fajról. 

Az erdei szürkebegy (Prunella modularis) Eurázsia mérsékelt éghajlatú területein 

elterjedt énekesmadár faj 8 alfajjal. A Kárpát-medencében mind a fészkelő, az átvonuló és 

kis számban áttelelő madarak a törzsalakhoz, a Prunella modularis modularis alfajhoz 

tartoznak. A P. m. modularis parciális vonulási stratégiát folytat, vonulása délnyugat felé 

irányul. A Kárpát-medencén a Finnországig terjedő területekről származó madarak 

vonulnak át. Telelőterületük nagyrészt az Appenin-félszigetre esik. Tavaszi vonulásuk 

március közepétől április közepéig, őszi vonulásuk szeptember végétől november elejéig 

tart. 

A madarak befogása és gyűrűzése a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó Ócsai 

Tájvédelmi Körzetben, az Ócsai Madárvártán történt az Actio Hungarica standard 

módszereivel. Az elemzések elvégzéséhez az 1984 és 2015 között megfogott erdei 

szürkebegyek adatait használtam. Ősszel a korcsoportokat (öreg illetve fiatal) külön 

vizsgáltam. Az ivar meghatározása a vonulási időszakokban nem lehetséges. Általános 

lineáris kevert modellekkel vizsgáltam a tavaszi és őszi vonulás időzítését, elemeztem a 

visszafogások mintázatát, valamint a madarak morfológiai jellemzőit a két vonulási 

periódusban, ill. a 32 év alatt.  

Eredményeim szerint sem a tavaszi, sem az őszi vonulás időzítése nem változott 

szignifikánsan időszakon belül. A visszafogások adatai alapján a tavaszi vonulás gyorsabb, 

mint az őszi. A tavaszi vonulási periódusban a szárnyhossz, ill. a harmadik evező átlagos 

hossza nőtt, aminek a valamivel nagyobb hímek korábbi vonulása lehet az oka. Ősszel az 

átlagos testtömeg szignifikánsan nőtt. Ennek oka lehet, hogy ezek a madarak átlagosan 

kisebb távolságból érkeznek, vagy a hidegebb napi időjáráshoz való fiziológiai 

alkalmazkodás. A tavaszi, illetve őszi vonulásban fogott öreg madarak szárnyhossz, 3. 

evező hossz és testtömeg átlagában nem találtam különbséget az időszakok között, ami 

valószínűsíti, hogy ugyanaz a populáció vonul át a területen, a faj nem hurokvonuló. A 

fiatal madarak - a testtömeg kivételével - minden mért változójukat tekintve átlagosan 

kisebbek az öregeknél.  

A fajnál nem találtam sem a vonulási dinamikában, sem a morfológiai 

jellemzőkben olyan változást, amit sok más fajnál kimutattak, feltehetően a 

klímaváltozásra adott válaszként. 



29 

Summary 
The Dunnock (Prunella modularis) is a sporadic breeder and wintering species but a 

common passage migrant in the Carpathian Basin. Despite the large number of birds 

passing through the region, little is known on migration. The Dunnock has 8 subspecies, 

distributed in the temperate zone of Eurasia. The birds found in the Carpathian Basin 

belong to the nominotypical subspecies: P. m. modularis. The P. m. modularis is a partial 

migrant and its migratory route extends towards the South-West direction. Probably, the 

birds breeding in Fenno-Scandinavia migrate through the Carpathian Basin. Their 

wintering area is located mainly on the Apennine Peninsula. Their spring and autumn 

migration lasts from March to April, and from the end of September to the beginning of 

November, respectively. 

The trapping and ringing work were carried out in the Danube-Ipoly National Park, at the 

Ócsa Bird Ringing Station using the standard methods of Actio Hungarica. I analysed the 

data of the birds captured between 1984 and 2015. I took the age of the birds (adults and 

juveniles) into account in the analysis of autumn data. However the distinction of the birds’ 

sex is not possible in any migration period.  

I used linear mixed models to analyse the migration timing and the morphologic variables 

in spring and in autumn separately and their changes during the 32 years. I also analysed 

the pattern of recaptures. 

According to my results, the timing of migration did not change significantly in any of the 

seasons during the study period.  Based on the within-year recaptures, the spring migration 

is quicker than the autumn migration. The average wing length and the length of the third 

flight feather increased significantly during spring. The cause of this might be that the 

usually longer winged males migrate earlier. The average body mass increased 

significantly during autumn. The cause of this might be that these birds arrive from 

averagely shorter distance. Another possible reason can be the physiological 

acclimatization related to colder days. 

I did not find significant morphological difference between the seasons, hence I 

hypothetize that the same population migrates through the area in the two seasons.  

All of the measured variables – except body mass – of the juvenile birds were lower on 

average than that of the adults’. I did not find any change in the migrational dynamics, nor 

in the morphological variables, that could be a response to climate change, detected in case 

of several species. 
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