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Elızmények és célkitőzések 

A saját vizsgálatok elvégzése elıtt a nemzetközi szakirodalomban fellelhetı publikációk 

kvantitatív összefoglalását egy meta-analízissel végeztem el. A meta-analízis alapján a 

nádgazdálkodással járó tevékenységek hatására a nádi énekesmadár fajegyüttes egészére 

vonatkozóan jelentıs változás áll be, a beavatkozás az egyedek elıfordulását mintegy egy 

harmadára redukálja a kontroll (nem kezelt) területekhez képest (Báldi & Moskát 1995, Goc 

et al. 1997, Sovinc 1997, Graveland 1999, Kube & Probst 1999, Poulin & Lefebvre 2002a, 

Trnka & Prokop 2006).  

A különbözı fajokra gyakorolt hatások elemzése alapján megállapítható, hogy minden 

esetben csökkenés tapasztalható a kezelt területeken a kontrollhoz képest, ez a csökkenés 

egyedül az énekes nádiposzáta esetében nem volt statisztikailag szignifikáns. Ez a faj nem 

tekinthetı szorosabb értelemben vett nádban költı énekesmadárnak, ennek megfelelıen a 

nádgazdálkodás állományát kis mértékben érintheti. A többi fajnál egyaránt jelentıs változás 

állt be a kezelések hatására, magyarázva az énekesmadár fajegyüttes szintjén tapasztalható 

erıteljes negatív abundancia változást. Azt is érdemes kiemelni, hogy a legjelentısebb 

változás elsısorban a leginkább habitat-specialistának tekinthetı fajok, a nádi tücsökmadár, a 

fülemülesitke és a barkóscinege esetében jelentkezett. Ezek a fajok ökomorfológiai 

adaptációjukra visszavezethetıen bizonyos élıhely-szerkezeti jellemzıhöz kötıdnek (akár 

költésbiológiai, akár táplálkozási stratégiai vonatkozásban, ld. Leisler 1975, Leisler et al. 

1989, Hoi & Hoi 2001), és a nádgazdálkodás hatására bekövetkezı szerkezet változás hatása e 

fajok esetében jelentkezik a legerıteljesebben. Az elıbbi élıhely specialista fajokhoz 

hasonlóan az egyébként széles ökológia valenciával jellemezhetı foltos nádiposzáta esetében 

is jelentıs - relatív értékét tekintve pedig a legnagyobb mértékő – csökkenés következett be a 

lokális abundancia viszonyokban a nádgazdálkodás hatására. Ez a jelenség szintén élıhely 

szerkezeti átalakulásnak, az elhalt növényi részekbıl álló koturéteg eltőnésének 

eredményének tekinthetı. 

Az égetés hatására bekövetkezı változás mértékét tekintve jelentısebb, mint a nádaratást 

követı relatív abundancia csökkenés, azaz az égetés egy drasztikusabb beavatkozásnak 

tekinthetı. Ez elsısorban azzal magyarázható, hogy a nádvágás után – szándékosan vagy 

véletlenszerően – fennmaradó hagyásfoltok a fajok egy részének még elfogadható élı 

(táplálkozó- és költıhelyet) biztosítanak, ugyanakkor az égetés hatására általában az egész 

érintett élıhely szerkezete megváltozik (Valkama et al. 2008). 
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A relatív fogási gyakoriságban, illetve a relatív költıpár denzitásban bekövetkezı változások 

összehasonlításával az a megállapítás tehetı, hogy a kezelt nádas költésre való alkalmassága 

nagyobb mértékben tér el a kezeletlenétıl, mint amennyire a táplálkozóhelyként való 

megfelelısége (preferáltsága) csökken. A nádi énekesmadár fajok esetében általában, de 

elsısorban az Acrocephalus fajok esetében ismeretes, hogy a territórium mérete jóval kisebb, 

mint az adott egyed otthon területe (Laubmann & Leisler 2001), ami a térben és idıben 

hipervariábilis táplálék eloszláshoz való alkalmazkodást tükrözi (Kleindorfer et al. 1997). 

A makroklíma valószínősíthetıen jelentısen meghatározza a nádgazdálkodásnak az 

énekesmadár költıállományra gyakorolt hatását. A mediterrán (ld. Poulin et al. 2002), illetve 

az atlantikus (Graveland 1999) régióban a vegetációfejlıdés és a hosszú távú vonuló fajok 

tavaszi visszaérkezése egészen más idıbeli viszonnyal jellemezhetı. Míg a Kárpát-

medencében még a legkésıbb megérkezı nádi énekesmadár, a nádirigó is az adott évben 

fejlıdı nádszálak növekedési periódusának közepe táján érkezik meg, addig Dél- és Nyugat-

Európában az enyhébb telek következtében a nádszálak növekedése a legkorábban megérkezı 

– nem rezidens - fajok visszatérésére befejezıdik. Ennek megfelelıen az utóbbi régiókban az 

adott téli nádvágást (égetést) követıen már az elsı költési periódusban az elsı költésre (tehát 

nem pót-, vagy másodköltésre) is alkalmas lehet a vegetáció azoknak a fajoknak a számára, 

amelyek nem olyan vegetáció struktúrához kötıdnek, amely csak több év alatt alakul ki. A 

meta-analízis eredményei ezt, az egyes régiókban a hatások nagyságában kifejezıdı 

különbség meglétét kimondó hipotézist nem támasztották alá.  

Az eredmények mellett ki kell emelni azt is, hogy mire nem kaphattunk választ az eddig 

elvégzett vizsgálatok eredményeinek kiértékelésével, illetve azt, hogy milyen mértékben 

adaptálhatók azok a hazai viszonyokra. A legfontosabb hiányosság az 1 évet (vegetációs, 

illetve költési periódust) meghaladó hatások vizsgálata. A nádasok a kezelések (égetés, téli 

aratás) hatására bekövetkezı vegetációszerkezet-változását követıen nem 1 év alatt 

„regenerálódnak”, azaz érik el azt az állapotot, amely a huzamosabb ideje nem kezelt 

nádasokra jellemzı. A nádszál vastagság és magasság eloszlás, a nádszál sőrőség, a friss (élı) 

nádszálak aránya egyaránt több éven keresztül változik (Cowie et al. 1992), alapvetıen egy 

telítıdési görbére jellemzı karakterisztikát mutatva. Mivel az egyes fajok jellemzıen 

vegetációszerkezethez, illetve specifikus vegetációszerkezeti elemek meglétéhez kötıdnek, 

ezért várható az is, hogy az adott beavatkozásnak nem csak 1, hanem több évre kiterjedı 

hatása lesz. 
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A vizsgálatok megkezdésekor kijelölt, megválaszolandó kérdéseket és célokat alapvetıen 

négy csoportba lehetett rendezni: 

• Melyek a nádgazdálkodásnak a nádi énekesmadár populációk abundancia viszonyaira 

gyakorolt hatásait közvetítı tényezık? Ezen belül: 

o Melyek azok az ökológiai tényezık, amelyek meghatározzák a Kolon-tavon 

fészkelı, különbözı faji minısítéső nádi énekesmadár populációk territórium 

választását? 

o Melyek azok az ökológiai tényezık, amelyek meghatározzák a Kolon-tavon 

fészkelı, különbözı faji minısítéső nádi énekesmadár populációk 

területhasználatának intenzitását? 

o Az ökológiaitényezık közül melyekre gyakorolnak közvetlen, illetve közvetett, 

de bizonyítható hatást a nádgazdálkodási gyakorlat során végzett 

tevékenységek? 

• Van-e, és ha igen, milyen mértékő a nádgazdálkodásnak a nádi énekesmadár 

populációk abundancia viszonyaira gyakorolt, 1 éven (költési szezonon túlmutató) 

hatása? Ezen belül a megfogalmazott célkitőzések a következık voltak: 

o Az énekesmadár populációk abundancia viszonyainak nyomon követése az utolsó 

vágás után eltelt idı alapján korcsoportokba sorolt (elsı éves, második éves, 

harmadik éves) nádasokban, mint kezelési egységekben, és azoknak a soha (vagy 

legalább is tizenöt éve biztosan nem) vágott nádasokkal, mint kontroll területekkel 

összehasonlítása. 

o Az abundancia viszonyoknak két alternatív módon való vizsgálatával az utolsó téli 

nádvágás óta eltelt idı függvényében kezelt területek táplálkozó-, illetve 

költıhelyként való preferenciális viszonyainak változását nyomon követni. 

o A kezelt egységekben az adott téli nádvágást követı költési (vegetációs) idıben 

ideiglenesen kialakuló szegélyekben a területhasználat intenzitásának 

meghatározása és a szegélyekre jellemzı területtípusok e szerinti összehasonlítása. 

• Milyen mértékben befolyásolja a nádgazdálkodás térbeli kivitelezése (a vágott/nem 

vágott foltok kiterjedése és alakja) az alapvetı hatások nagyságát? Ezen belül: 
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o Mekkora a vizsgált, különbözı faji minısítéső populációkra jellemzı 

otthonterület/lakókörzet kiterjedése? 

o Mekkora a vizsgált, különbözı faji minısítéső populációkra jellemzı 

territórium kiterjedése? 

o A vizsgált, különbözı faji minısítéső populációkra milyen mértékő szegély 

preferencia jellemzı? 

o Milyen kiterjedéső és alakú (terület/kerület arányú) foltokban foglalnak 

territóriumot a vizsgált, különbözı faji minısítéső populációk egyedei? 

• Milyen mértékben befolyásolja a nádgazdálkodás az énekesmadár populációk 

életképességét? Itt specifikusan a különbözı faji minısítéső populációk minimális 

életképes populációméretét meghatározása volt a célom, a demográfiai sztochaszticitás 

és a környezeti variabilitás figyelembe vételével. 

 

Alkalmazott módszerek 

Vizsgálataimat 2001. és 2008. között végeztem az izsáki Kolon-tavon, illetve a Fertı-tó hazai 

részén. A nádi énekesmadár populációk lokális abundancia viszonyainak jellemzésére a 

módosított finn transzekt módszerrel (Järvinen & Väisänen 1975, Järvinen & Väisänen 1976, 

Moskát & Báldi 1999) megállapított territórium sőrőséget, illetve az állandó ráfordítású, 

standard módszerekkel végzett függönyhálózás során megfogott adult egyedek száma alapján 

a területhasználati intenzitást alkalmaztam. A madárpopulációk territóriumainak elıfordulása, 

illetve területhasználati intenzitása és az egyes környezeti tényezık közötti kapcsolat 

vizsgálatára a Pearson-féle korrelációs együtthatót alkalmaztam, a normál eloszlás tesztelése 

után. Az abundancia viszonyok és a környezeti változók viszonyának feltárásához kanonikus 

korreszpondencia analízist (CCA) végeztem az öt megtartott független változó bevonásával 

(ter Braak 1986). A territórium méret meghatározásához a klasszikus minimum konvex 

poligon módszert alkalmaztam (Mohr 1947, Odum & Kuenzler 1955). Az izsáki Kolon-tavon 

2006-2008 között territórium térképezés módszerével (Bibby et al.2007), valamint 2008-ban a 

Fertı-tavon a módosított finn transzekt módszerrel detektált és leírt territóriumok alapján 

(Vadász 2008) lett kiszámítva a territóriumok mérete. A lakókörzet méretének 

meghatározására egy közelítı modellt dolgoztam ki, amely a fogás-visszafogás módszerén 
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alapult. A populáció életképességi analíziseket a VORTEX program (Lacy et al. 2005, Miller & 

Lacy 2005) felhasználásával végeztem. 

 

Tézisek 

1. A szakirodalmi források meta-analízisével kimutattam, hogy (a) az európai országokra 

jellemzı nádgazdálkodási gyakorlat szignifikáns mértékben (átlagosan 60,42%-kal) csökkenti 

a nádban költı énekesmadár populációk lokális abundanciáját, (b) a nádasok égetése során 

bekövetkezı vegetációszerkezet változás nagyobb mértékő csökkenést okoz az abundancia 

értékekben, mint a nádvágás, (c) a területhasználati intenzitás kisebb mértékben csökken a 

gazdaságilag hasznosított területeken, mint a territórium sőrőség. 

2. Kanonikus korreszpondencia analízissel kimutattam, hogy a Kolon-tavon fészkelı nádi 

énekesmadár populációk lokális territórium sőrőségét valószínősíthetıen legjelentısebb 

meghatározó tényezık a vízborítás mértéke, a teljes nádszál sőrőség, az elhalt növényi 

részekbıl álló alsó réteg borítása, a nádasból kiemelkedı bokrok és fák jelenléte. 

3. Kanonikus korreszpondencia analízissel kimutattam, hogy a Kolon-tavon fészkelı nádi 

énekesmadár populációk lokális lokális területhasználati intenzitását valószínősíthetıen 

legjelentısebb meghatározó tényezık az élıhely szintő szegélytıl való távolság és a nádas 

alsó szintjét alkotó kísérı növényfajok borítása. 

4. A kísérletesen kezelt területeken végzett vegetációszerkezeti mérésekkel kimutattam, hogy 

(a) az adott téli nádvágást követıen a teljes nádszál sőrőség legalább három éven keresztül – 

kumulatív karakterisztikát mutatva – nı, (b) az alsó szintet alkotó kísérı növényfajok borítása 

egy teljes vegetációs periódus után éri el a kontroll területekre jellemzı értéket, (c) az elhalt 

növényi részekbıl álló alsó réteg borítása két teljes vegetációs periódus után éri el a kontroll 

területekre jellemzı értéket. 

5. Kimutattam, hogy a vizsgált populációk esetében a territórium sőrőség változása az utolsó 

nádvágás után eltelt évek függvényében megfeleltethetı a vegetáció szerkezet specifikus 

jellemzıinek változásával. 

6. Bemutattam, hogy a Kolon-tó esetében a téli nádvágást követıen a vizsgált fajok egyáltalán 

nem költöttek a vágott terület egységeken. 
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7. Bemutattam, hogy az adott téli nádvágást követıen az alapvetıen száraz nádasban (vagy 

legalább is nem kizárólagosan vízben álló nádasban) költı fajok, így elsısorban a foltos 

nádiposzáta Acrocephalus schoenobaenus és a nádi sármány Emberiza schoeniclus lokális 

populációinak állománysőrősége a második évtıl nem tért el a kontroll területekre jellemzı 

mértéktıl. 

8. Bemutattam, hogy a legspecifikusabb élıhely szerkezetet igénylı fajok, a nádi tücsökmadár 

Locustella lusciunioides és a fülemülesitke Acrocephalus melanopogon esetében akár három 

év kellhet ahhoz, hogy a nádasszerkezet regenerálódásával a vágott terület újra alkalmassá 

váljon a költésre. 

9. Bemutattam, hogy a területhasználati intenzitásban a vágott területeken a vizsgált populáció 

esetében – szemben a territórium sőrőséggel – a második évtıl nem mutatható ki különbség a 

kontroll területekhez képest. 

10. A Kolon-tavon fészkelı nádi énekesmadár populációk esetében a territoriális hímek 

pozícióinak térinformatikai leképezése, és a minimális konvex poligon módszerrel 

meghatároztam a jellemzı territórium méretet. 

11. A Kolon-tavon a költési idıben végzett standard függönyhálózások során többször 

megfogott egyedek fogási- és visszafogási helyeinek távolság eloszlása alapján 

meghatároztam a különbözı faji minısítéső populációkra jellemzı lakókörzet méretét. 

12. A különbözı faji minısítéső populációk esetében a kísérletesen kialakított, különbözı 

mérető és alakú hagyásfoltokban meghatároztam a folt elfoglalás valószínőségét. 

13. A fogás-visszafogási adatok alapján a nyílt populációk demográfiai szerkezetének 

modellezését szolgáló Cormack-Jolly-Seber módszerrel meghatároztam a vizsgált populációk 

korspecifikus éves apparens túlélési rátáinak átlagát illetve szórását. 

14. Az éves apparens túlélési ráta és az adult madarak által produkált per capita kirepült kort 

megélt utódok számának átlaga és szórása alapján Monte-Carlo szimulációval modelleztem a 

különbözı mérető populációk perzisztenciáját, és meghatároztam a minimális életképes 

populációméretet, valamint a jellemzı állománysőrőségi adatok alapján az annak eltartását 

biztosító minimális dinamikus terület méretét. 
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Következtetések 

A nádgazdálkodási gyakorlat a vegetációszerkezet megváltoztatásán keresztül jelentısen 

befolyásolja a meghatározott vegetációszerkezeti elemekhez kötıdı, azokhoz 

ökomorfológiailag adaptálódott nádi énekesmadár fajok, illetve populációk lokális abundancia 

viszonyait. A költı párok lokális denzitását akár 3 éven keresztül csökkentheti egy adott téli 

nádvágás.  

A nádgazdálkodási gyakorlat során a levágott, illetve fennhagyott területegységek térbelisége 

szintén jelentıs hatással van a lokális abundancia viszonyokra. A Kolon-tavon a legtöbb faji 

minısítéső populáció esetében csak a lakókörzettel egybevethetı mérető hagyásfoltokban volt 

territórium foglalás tapasztalható. 

A környezeti variabilitás és a demográfiai sztochaszticitás miatt csak a viszonylag nagy, 100-

1000 egyedbıl álló populációk képesek hosszú távon fennmaradni, ezek védelmére kitüntetett 

figyelmet kell fordítani. 
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