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ABSTRACT 

KISS CS., WINKLER D., KOMLÓS M., FARKAS R. & GYURÁCZ J.: EFFECT OF METEOROLOGICAL FACTORS 

ON THE BREEDING SUCCESS OF BLACKCAP (Sylvia atricapilla). Hungarian Small Game Bulletin 13: 255–

266. http://dx.doi.org/10.17243/mavk.2017.255  

The aim of this study was to investigate the relationship between certain meteorological variables and Blackap 

(Sylvia atricapilla) populations and productivity at a western (Tömörd) and a north-eastern Hungarian 

(Szalonna) bird ringing station. For the evaluation, CES ringing data for the period 2004-2016 was used. 

According our results, Blackcap productivity was mainly affected by the minimum temperature of April, 

beginning of the breeding season. Thus, in case of colder periods, number of successfully fledged young birds 

decreased significantly. Occasionally, increased capture number of adult breeding Blackaps matched with lower 

productivity, indicating abundance-determined population regulation. 

 

KULCSSZAVAK: barátposzáta, költési időszak, GLM, CES, Tömörd, Szalonna 

KEY WORDS: Blackcap, breeding season, GLM, CES, Tömörd, Szalonna 

 

 

1. BEVEZETÉS 

 
A madarak monitorozása természetvédelmi szempontból is nagy jelentőséggel bír, amely által 

lehetővé válik térben és időben reprezentatív módon mérni a természeti állapotban 

bekövetkező változásokat, nem csak lokálisan, hanem regionálisan vagy akár 

interkontinentális szinten is.  

Egyre több kutatás számol be arról, hogy az utóbbi néhány évtizedben nagy változások 

következtek be számos madárfaj morfológiájában és fenológiájában (CRICK, 2004; HÜPPOP & 

HÜPPOP, 2003; VISSER & BOTH, 2005; CSÖRGŐ, 2015; KISS et al., 2016a). A klímaváltozás 

hatására a megváltozott környezeti feltételek miatt módosulhat a fajok földrajzi eloszlása, és 

ez a változás mind a költő-, mind a telelőterületeken kimutatható (CSÖRGŐ, 2015). Változások 

mutatkoznak a vonulás időzítésében és fenológiájában, a költés időzítésében, de még a 

vedlésben is (CRICK & SPARKS, 1999; BOTH & VISSER, 2001; CRICK & SPARKS, 2006; 

BIADUŃ et al., 2009; DOSWALD et al., 2009; ROBINSON et al., 2009; DOLENEC & DOLENEC, 

2010). Változások tapasztalhatók a populációk egyedszámában, az egyedek méretében és 

testtömegében is, ami különböző lehet még a testvér fajok esetében is (BAILLIE & PEACH, 

1992; HÜPPOP & HÜPPOP, 2003; CSÖRGŐ et al., 2009). 
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Ezek a változások a plasztikusabb viselkedésű rövid- és középtávú vonulóknál 

erőteljesebben jelentkeznek, hiszen a hosszú távú vonulók erős genetikai kontrol alatt állnak, 

így lassabban adaptálódnak a megváltozott környezeti feltételekhez (OZAROWSKA & 

ZANIEWICZ, 2015). 

Az általunk vizsgált barátposzáta (Sylvia atricapilla) a leggyakoribb poszátafajunk 

(MME, 2017). Főként a fás, bokros élőhelyeket kedveli, sűrű aljnövényzetű erdőkben, 

parkokban, kertekben költ (MULLARNEY, et al., 2005; GYURÁCZ, 2012). Költési időszakban 

rovarevő, ősszel és télen főként bogyókon él (JORDANO & HERRERA, 1981; GLUTZ VON 

BLOTZHEIM & BAUER, 1991). Többnyire fák alacsonyabb ágaira, bokrokra, vagy sűrű 

aljnövényzetbe építi fészkét (CRAMP, 1992). Évente kétszer költ, először április-májusban, 

majd június-júliusban (SCHMIDT, 1984). 

Kevert parciális vonuló. A különböző területeken élő madarak esetében eltérőek a 

vonulási úthosszak és a leküzdendő akadályok, ennek következtében alakultak ki az eltérő 

vonulási stratégiák (CRAMP, 1992, CSÖRGŐ & GYURÁCZ, 2009). A különböző vonulási 

stratégiák, a vonulás iránya és a telelő terület is öröklött (CRAMP, 1992). A közép-európai 

madarak parciális vagy obligát középtávú vonulók.  Ezek a madarak a fészkelőterület nyugati 

és déli részén töltik a telet: Nyugat- és Dél-Európában, illetve Északnyugat-Afrikában a 

Szahara északi szegélyéig (LÖVEI et al., 1985; CSÖRGŐ & GYURÁCZ, 2009).  

A hazai állomány középtávú vonuló, visszafogások alapján főleg a Mediterráneum 

keleti, ritkábban középső területein telel. Magyarországon márciustól októberig 

találkozhatunk vele (CSÖRGŐ & GYURÁCZ, 2009). 

Korábbi elemzéseinkkel bizonyítottuk, hogy egy nyugat-magyarországi (Tömörd) 

barátposzáta állomány költési sikerére kimutatható hatással van a hőmérséklet (GYURÁCZ et 

al., 2016, KISS et al., 2016b). Jelen tanulmányunkban egy nyugat- (Tömörd) és egy kelet-

magyarországi állomány (Szalonna) adatainak felhasználásával vizsgáljuk a barátposzáták 

fogásszáma, költési sikere, valamint a költési időszak időjárása között feltételezett kapcsolatot. 
 
 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

2.1. VIZSGÁLT TERÜLETEK  
 
A vizsgálat során két madárgyűrűző állomás, a Tömördi Madárvárta és a Bódva-völgyi 

Madárvonuláskutató és Természetvédelmi Tábor adatainak összehasonlító vizsgálatát 

végeztük el.  

A Tömördi Madárvárta Vas megyében, az Ablánc-patak völgye mentén, a Chernel 

István Madártani és Természetvédelmi Egyesület által kezelt területen, a tömördi Nagy-tó 

mellett található. A tavat csak csapadékvíz táplálja, ezért a vízfelület kiterjedése és a mélysége 

a mindenkori csapadékmennyiség függvényében változik. A feltöltődési folyamatok és a 

száraz időjárás következtében a tó nyílt vízfelülete 2000 nyarára eltűnt. A 2001 őszén 

elvégzett medertisztítás után újra egyre több csapadék gyűlt össze a mederben, mely már 

hosszabb ideig megmaradt (BÁNHIDI, 2002). A területen 1998 óta folynak rendszeres 

természetvédelmi és madártani vizsgálatok. 

A függönyhálók felállításának helyén a növénytársulások alapján négy élőhelytípus 

különíthető el (KESZEI & BAUER 1999), amelyek pihenő-, búvó- és táplálkozóhelyet 

jelentenek a vonuló madarak számára:  

- mocsár élőhelytípus 

- heterogén gyep élőhelytípus  

- töviskés élőhelytípus 

- erdő élőhelytípus. 
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A Bódva-völgyi Madárvonuláskutató és Természetvédelmi Tábor Szalonna és Perkupa 

községek között, a Bódva partján található. A madárvárta 1986 óta működik a Bódva-völgyben. 

A völgy magyarországi szakasza megközelítőleg É-D irányú. A vizsgálati terület a völgy egy 

viszonylag szűk, 500m széles szakaszán található. A völgyet közrefogó két hegyoldalon zárt 

cseres-tölgyesekkel és gyertyános tölgyesek a jellemző faállománytípusok. A völgyaljban 

kaszáló- és mocsárrétek, művelt és felhagyott szántóföldek, bokorsorok és a Bódva egykor 

levágott mederszakaszai húzódnak. A vizsgálati terület nagy része két, egymással párhuzamos 

bokorsor, melyek az egyik hegyoldal lábánál kialakult ligeterdő foltok és cserjések mentén 

helyezkednek el. A hálók ezekben a bokrosokban vannak felállítva. A bokrosok jellemző 

növényfajai: fekete bodza (Sambucus nigra), kökény (Prunus spinosa), som (Cornus spp.), 

hamvas szeder (Rubus caesius), csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus) (FARKAS et al., 2014). 

 

2.2. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

 

A madarak befogásához 2,5 m magas, 5 zsebes, 12 m hosszú hálókat használtunk. A 

gyűrűzés ideje alatt a hálókat óránként ellenőriztük. Ellenőrzés során a madarakat óvatosan 

kiszabadítottuk a hálóból, majd egyesével vászonzsákokba tettük és a gyűrűző asztalhoz 

vittük őket. Faj szerinti meghatározásuk után jelölőgyűrű került a lábukra, mely tartalmazza 

az ország kódját és egy sorszámot. Ezt követően a biometriai adatok megállapítása történt, 

melyek a gyűrűző füzetbe feljegyzésre kerültek más fontos adatokkal együtt (SZENTENDREY 

et al., 1979). 

Az Állandó Ráfordítású Gyűrűzés (CES - Constant Effort Sites) célja a költő madarak 

standardizált keretek között folyó hosszútávú monitoringja, ezáltal a madárpopulációk 

egyedszámváltozásának és szaporodási sikerének vizsgálata (KARCZA & MAGYAR, 2009). A 

CES fontos eleme, hogy a felméréseket minden évben megegyező helyen, állandó 

hálófelülettel, állandó hálóhelyekkel, rögzített időpontokban, meghatározott időtartamban kell 

elvégezni, meghatározott előírás szerint.  

A fészkelő állományok vizsgálata költési időszakban (áprilistól júliusig) 9 egymást 

követő 10 napos periódusban történik. A mintavétel egy adott napon napkeltétől számított 

6 órán keresztül tart (BÁLDI et al., 1997). 

2004-ben a Tömördi Madárvárta és a Bódva-völgyi Madárvonuláskutató és 

Természetvédelmi Tábor is csatlakozott a CES-programhoz. Ebben az időszakban Tömördön 

13 db hálót használtunk, így összesen 390 m
2
 hálófelülettel fogtuk be a madarakat, míg 

Szalonnán 8 hálóval történt a befogás, összesen 240 m
2
 hálófelületen. Az 

összehasonlíthatóság miatt a fogási adatokat egységnyi hálófelületre (100m
2
), standardizálva 

adjuk meg (Ns=(N/Aháló)*1000). A költési sikert (kirepült fiatalok aránya = produktivitás) a 

fiatal (juvenilis = első éves) és öreg (adult = legalább 1 éves madár) egyedek fogásszámából 

származtattuk: juv/(juv+ad).  

A továbbiakban a Tömördön és Szalonnán, 2004 és 2016 között, a CES programban 

gyűjtött adatsor alapján a barátposzáták fogásszáma, illetve költési sikere és a költési időszak 

hónapjainak időjárása között kerestünk kapcsolatot. Az időjárási tényezők hatásainak 

vizsgálatakor a két fent említett madárvártához legközelebb eső, nagyobb meteorológiai 

állomások 2004-2016 évekre vonatkozó adatait vettük alapul. Ezek alapján a tömördi adatokat 

a szombathelyi, míg a szalonnai adatokat a miskolci állomás adatsorával vetettük össze 

(NNDC, 2017). Korábbi vizsgálatok alapján, az időjárási tényezők megválasztásánál 

elsősorban azt vettük figyelembe, hogy mely paraméterek lehetnek hatással a barátposzáták 
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költési sikerére. Ezek alapján a havi középhőmérsékletet (Tmean), a minimum és maximum 

hőmérsékletet (Tmin; Tmax) és a csapadékösszeget (P) emeltük ki. 

A két vizsgálati terület fogásszáma, a fiatal és öreg madarak fogásszáma, valamint a 

produktivitás és az öreg madarak fogásszáma között feltételezett kapcsolatot Pearson-féle 

korrelációs számítással ellenőriztük. A hőmérséklet és a produktivitás között feltételezett 

kapcsolat ellenőrzésére általános lineáris modellt (GLM) használtunk. Ez a modell lehetővé 

teszi több független változó (pl. minimum és maximum hőmérsékleti értékek) együttes 

hatásának egyidejű vizsgálatát. A statisztikai értékeléseket a Past statisztikai program 

segítségével végeztük el (HAMMER et al., 2001). 

 
 

3. EREDMÉNYEK 

 

3.1. A VIZSGÁLT TERÜLETEK IDŐJÁRÁSA 

 

A két állomás, Miskolc és Szombathely Walter-Lieth klímadiagramjait az 1. és 2. ábra 

szemlélteti, amelyeken jól megfigyelhetők a Péczeli-féle felosztás (PÉCZELY, 1979) alapján is 

feltételezhető különbségek és hasonlóságok. 

 

   

 1. ábra: Miskolc Walter-Lieth diagrammja  2. ábra: Szombathely Walter-Lieth diagrammja 
 Figure 1: Walter-Lieth climate diagram (Miskolc) Figure 2: Walter-Lieth climate diagram (Szombathely) 

 

Minkét állomás szubhumid kategóriába sorolható teljes évben. A csapadék minimum 

télen, a maximum nyáron fordul elő. Ezt a látszólagos görbét követi a hőmérséklet éves járása 

is. Különbség van az éves csapadékösszegben és átlaghőmérsékletben is. Miskolc magasabb 

átlag hőmérséklettel, és nagyobb csapadékösszeggel rendelkezik. Ezen kívül a legtöbb 

csapadék Miskolcon júliusban esik, míg Szombathelyre a júniusi csúcs jellemző.  

Az egyes évek átlaghőmérséklete ugyan eltérő lehet, de az utóbbi 30 év értékeit 

tekintve nincs jelentős különbség a két állomás között (Szombathely: 10,2°C; Miskolc: 

10,7°C), Mindkét esetben emelkedő trend figyelhető meg (3. és 4. ábra).  
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 3. ábra: Miskolc éves átlaghőmérsékletei  4. ábra: Szombathely éves átlaghőmérsékletei  

 1985-2016 1985-2016 
     Figure 3. Mean temperature in Miskolc (1985-2016)           Figure 4. Mean temperature in Szombathely (1985-2016)

  

A minimum és maximum hőmérsékletekről ugyanez elmondható, annyi különbséggel, 

hogy Miskolcon a minimum hőmérsékletek valamivel alacsonyabbak a Szombathelyen mért 

értékeknél.  

A barátposzáták szaporodási sikerére négy hónap időjárása gyakorolhat közvetlen 

hatást: április, május, június és július. Az alábbi diagramok (5-8. ábra) ezen hónapok 

időjárását szemléltetik a vizsgált időszakban. 

 

 

  5. ábra: A költési időszak átlaghőmérséklete   6. ábra: A költési időszak csapadékmennyisége 
Figure 5: Mean temperature during the breading season Figure 6: Precipitation during the breading season 

 

Miskolcon a költési időszak átlaghőmérséklete 17,29°C volt 2004 és 2016 között. A 

leghűvösebb év 2004 volt 15,97°C-os átlaghőmérséklettel, a legmelegebb (18,71°C). Igazán 

kiugró érték csak 2009 áprilisában volt, ahol 14,36°C volt a havi átlaghőmérséklet, ezt a 

5. ábra is jól szemlélteti. Ez az érték majdnem 3°C-al magasabb, mint az adott időszak 

áprilisi átlaghőmérséklete (11,9°C). 

 Az átlagos csapadékösszeg 299 mm volt, de itt már nagyobb eltéréseket is 

tapasztalhatunk (6. ábra). A legtöbb csapadék (561 mm) 2010-ben hullott, míg a legkevesebb 

(152 mm) 2014-ben. Hónapokra lebontva az adott időszakot elmondható, hogy a legkevesebb 

csapadék (3 mm) 2007 áprilisában esett, míg a legcsapadékosabb hónap 2010 májusa volt, 

összesen 196 mm csapadékkal, ami több mint fele a vizsgált időszak átlagának. 

A költési időszakra vonatkozó Szombathelyi hőmérsékleti adatokat a 7. ábra mutatja 

be. Az adott időszakban 16,8°C volt az átlaghőmérséklet. Miskolchoz hasonlóan a leghidegebb 

y = 0,0633x + 9,0267 
R² = 0,4597 
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év (15,1°C) 2004 volt, a legmelegebb (18,3°C) pedig 2007, amikor szinte minden hónapban 

az átlaghoz képest magasabb hőmérsékleti értékeket kaptunk. 

A két állomás csapadékösszegeiben már nagyobb különbségek mutatkoznak (8. ábra). 

Szombathelyen 2004 és 2015 között költési időszakban az átlagos csapadékösszeg mindössze 

250 mm volt, még a kiugró értékek is sokkal alacsonyabbak Miskolchoz képest. A legtöbb 

csapadék (390 mm) 2008-ban hullott, a legkevesebb (149 mm) pedig 2007-ben. Az időszak 

legcsapadékosabb hónapja 2008 júniusa (179 mm), a legszárazabb (0,3 mm) pedig – 

Miskolchoz hasonlóan – 2007 áprilisa volt. 

 

 7. ábra: A költési időszak átlaghőmérséklete  8. A költési időszak csapadékmennyisége  
Figure 7: Mean temperature during the breading season Figure 8: Precipitation during the breading season 

 
 

3.2. FOGÁSI EREDMÉNYEK 

 

Tömördön a vizsgált 13 év alatt összesen 678 egyedet, Szalonnán 597-et fogtunk meg 

költési időszakban, évente változó egyedszámmal. A 100 m
2
 hálófelületre standardizált 

adatokat az 1. és 2. táblázat tartalmazza. 

 
1. táblázat: A barátposzáták fogására vonatkozó, standardizált adatok (Tömörd) 

Table 1: Standardized data of Blackcap captures (Tömörd) 

 

fiatalok 

juveniles 

öregek  

adults 
összes fogás 

total capture 
produktivitás 

productivity 

2004 2,05 8,72 10,77 0,19 

2005 1,28 7,95 9,23 0,14 

2006 4,10 10,00 14,10 0,29 

2007 4,10 5,90 10,00 0,41 

2008 8,97 6,67 15,64 0,57 

2009 4,36 5,90 10,26 0,43 

2010 2,82 8,46 11,28 0,25 

2011 10,51 8,72 19,23 0,55 

2012 2,31 13,33 15,64 0,15 

2013 3,08 9,23 12,31 0,25 

2014 12,31 5,13 17,44 0,71 

2015 6,15 12,56 18,72 0,33 

2016 4,87 4,36 9,23 0,53 
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2. táblázat: A barátposzáták fogására vonatkozó, standardizált adatok (Szalonna) 
Table 2: Standardized data of Blackcap captures (Szalonna) 

 

 

 

A befogott fiatal és öreg madarak mennyisége 2004 és 2016 között nem mutatott 

szignifikáns növekvő trendet Tömördön és Szalonnán sem. 

A Tömördön és Szalonnán befogott fiatal madarak mennyisége között szoros pozitív 

korreláció van (r=0,71; p=0,01), míg az öreg madarak és a produktivitás esetében nincs szoros 

kapcsolat. 

A befogott öreg és fiatal madarak száma között nincs lényeges kapcsolat, míg a 

befogott öreg madarak száma és a produktivitás között lényeges negatív korreláció van 

mindkét helyen (Tömörd: r= - 0,64; p=0,02), Szalonna: r= - 0,76, p=0,00). 

Annak ellenére, hogy a két állomás produktivitási értékei közti hasonlóság nem 

szignifikáns, a 100 m
2
 hálófelületre standardizált produktivitás értékek mindkét területen 

hasonlóan alakultak a vizsgált időszakban (11. ábra), a 2005-ös év kivételével a változás 

azonos irányú volt. Jól megfigyelhetők a nagyobb minimumok (2010, 2012, 2015) és 

maximumok (2008, 2011, 2014) közel szinkron alakulása. A ciklikusan ismétlődő 

produktivitási értékek hátterében azonban nem csak hőmérsékleti, hanem egyéb okok is 

állhatnak (pl. táplálékkínálat, betegségek, predáció). 

 

 

11. ábra: A barátposzáta produktivitásának változása a két vizsgálati területen (Tömörd és Szalonna) 
Figure 11: Change of Blackcap productivity in the two studied area (Tömörd and Szalonna) 
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fiatalok 

juveniles 

öregek  

adults 

összes fogás 

total capture 

produktivitás 

productivity 

2004 6,25 6,67 12,92 0,48 

2005 9,58 6,25 15,83 0,61 

2006 6,67 16,25 22,92 0,29 

2007 10,83 13,33 24,17 0,45 

2008 11,25 10,00 21,25 0,53 

2009 9,17 9,58 18,75 0,49 

2010 4,58 15,00 19,58 0,23 

2011 11,25 11,25 22,50 0,50 

2012 3,75 12,92 16,67 0,23 

2013 5,00 6,67 11,67 0,43 

2014 12,08 8,33 20,42 0,59 

2015 7,92 15,00 22,92 0,35 

2016 9,58 9,58 19,17 0,50 
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3.3. AZ IDŐJÁRÁS ÉS A BARÁTPOSZÁTA ADATOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 

Ezt követően az időjárási és barátposzáta adatokat korreláltattuk, amely során a 

következő szignifikáns kapcsolatokat sikerült kimutatni (3. táblázat): 

 
3. táblázat: Időjárási változók (Tmean: középhőmérsékelt, Tmin: minimum hőmérséklet,  

P=csapadékösszeg) és a barátposzáta adatok (Ad: adult, Juv: fiatal, Pro: produktivitás) 

összefüggései  
Table 3: Correlations between weather variables (Tmean: mean temperature, Tmin: minimum temperature,  

P: precipitation) and Blackcap data (Ad: adult, Juv: juvenile, Pro: productivity) 

   r p 

április Szombathely-Tömörd Tmean – Ad -0,60 0,03 

 Szombathely-Tömörd Tmean – Pro 0,60 0,03 

 Szombathely-Tömörd Tmin – Juv 0,60 0,03 

 Szombathely-Tömörd Tmin – Pro 0,58 0,03 

május Miskolc-Szalonna Tmin – Juv -0,60 0,03 

 Miskolc-Szalonna Tmin – Pro -0,58 0,04 

június Miskolc-Szalonna Tmin – Juv -0,60 0,03 

 Miskolc-Szalonna P – Juv -0,67 0,01 

 Miskolc-Szalonna P – Pro -0,54 0,05 

július Szombathely-Tömörd P – Juv 0,57 0,04 

 Szombathely-Tömörd P – Pro 0,59 0,03 

 

Az áprilisi hőmérséklet és a fiatalok éves fogása között nem, míg az áprilisi 

hőmérséklet és a produktivitás között lényeges pozitív kapcsolat mutatkozott Tömördön. 

Szalonnán a korrelációk nem voltak szignifikánsak. Az áprilisi hőmérséklet és az öreg 

madarak éves fogása között szignifikáns negatív korreláció adódott Tömördön, Szalonnán 

nincs lényeges kapcsolat a miskolci értékekkel. Az áprilisi minimum hőmérséklet és az öreg 

madarak között egyik területen sem mutatható ki szignifikáns kapcsolat. Tömördön az áprilisi 

minimum hőmérséklet és a fiatal barátposzáták száma, valamint a produktivitás között 

lényeges pozitív kapcsolat van, míg Szalonnán nem találtunk szignifikáns kapcsolatot. 

A májusi, júniusi és júliusi középhőmérséklet és a barátposzáta adatok között egyik 

állomáson sem volt lényeges kapcsolat. A májusi és júniusi minimum hőmérséklet és a fiatal 

barátposzáták száma között Szalonnán erős negatív kapcsolat van, valamint a májusi 

minimum hőmérséklet és a szalonnai produktivitás is erős negatív korrelációt mutat. 

Tömördön a korrelációk nem szignifikánsak. 

A kora tavaszi csapadékösszeg nincs kapcsolatban a barátposzáták állomány-

változásaival. Szalonnán a júniusi csapadékösszeg és a fiatalok, valamint a produktivitás 

között negatív kapcsolat van, míg Tömördön a júliusi csapadékösszeg és a fiatal madarak 

száma, illetve a produktivitás között szignifikáns pozitív kapcsolat mutatkozott. 

Az általános lineáris modell (GLM) segítségével végzett vizsgálat eredményeit a 

4. táblázat tartalmazza. A független változók egyidejű hatásának vizsgálata esetén az áprilisi 

minimum hőmérséklet és a produktivitás között mindkét állomáson pozitív kapcsolatot 

mutattunk ki. Tehát a barátposzáta első költésének idején a hideg időjárás negatívan 

befolyásolja a kirepülés sikerességét.  

A májusi minimum hőmérséklet és a produktivitás között ellentétes, szignifikáns 

kapcsolat volt megfigyelhető, a júliusi minimum hőmérsékletek és a produktivitás között 

pedig pozitív kapcsolat adódott. 
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4. táblázat: A produktivitás, valamint a minimum és maximum havi hőmérsékletek közötti 

kapcsolat elemzésének eredményei, általánosított lineáris modellel (GLM) 
Table 4: Results of the GLM (generalized linear model) analysis on the effect of maximum and minimum 

temperature on Blackcap productivity 

  
 

Coeff. SE t p 

Szombathely-Tömörd Tmin április 0,04 0,01 3,72 0,005 

  május -0,07 0,02 -3,34 0,01 

  június -0,01 0,02 -0,67 0,52 

  július 0,06 0,02 2,55 0,03 

 Tmax április -0,03 0,02 -1,16 0,28 

  május 0,02 0,02 0,77 0,46 

  június 0,009 0,03 0,30 0,77 

  július -0,000 0,03 -0,002 0,99 

Miskolc-Szalonna Tmin április -0,01 0,03 -0,51 0,05 

  május -0,05 0,03 -2,03 0,07 

  június -0,01 0,02 -0,65 0,53 

  július 0,04 0,05 0,76 0,47 

 Tmax április -0,01 0,03 -0,45 0,66 

  május 0,02 0,02 1,24 0,25 

  június -0,01 0,03 -0,25 0,81 

  július -0,01 0,03 -0,32 0,76 

 

 

4. DISZKUSSZIÓ 

 

A barátposzáta kirepülési sikerére jelentős hatással van a fészkelési időszak elejére 

jellemző tavaszi hőmérséklet. Enyhébb tavaszi időjárás esetén több fióka hagyja el sikeresen a 

fészket (LEECH & CRICK, 2007), ez azonban helyi változatosságot is mutathat. A hűvösebb 

tavaszi időjárás növeli az első költések fióka-mortalitását. Ennek a sűrűség-független 

szabályozásnak egyik feltételezhető oka lehet a fészkek nyitott jellege, ami a hideg miatti 

mortalitás növekedése mellett a nagyobb predáció lehetőségét is jelenti (CRAMP & PERRINS, 

1992). A felnőtt madarak ilyenkor több időt töltenek a fészken kotlással, illetve a fiókák 

melengetésével (termoreguláció), ennek következtében kevesebbet tudnak emiatt etetni. 

(PEARCE-HIGGINS & YALDEN, 2004; HOYE & FORCHAMMER, 2008).  

A fészkelő öreg madarak nagyobb éves fogása esetén sokszor kisebb a produktivitás, 

ami sűrűségfüggő populációszabályozásra utal. Egyes területeken a több fészkelő madár 

átlagosan kevesebb fiókát tud felnevelni a megnövekvő intrapopulációs forráskompetíció 

miatt. A klímaváltozás következtében egyes táplálék rovarfajok populációi csökkenő trendet 

mutatnak, ami szintén hatással lehet az erdei énekesmadárfajok, így a barátposzáta költési 

sikerére is (JONES et al., 2003; BOTH & VISSER, 2005). A költési siker, a kompetíció mértéke 

élőhelyfüggő (WEIDINGER, 2000), erre következtethetünk azon eredményeinkből is, mely 

szerint a két vizsgálati területen tapasztalt produktivitási értékek évenkénti alakulása között 

nincs szignifikáns korreláció. 

2004 és 2016 között a havi átlaghőmérsékletek szignifikáns növekvő tendenciát 

mutattak, de a sűrűség-független és sűrűségfüggő populáció-szabályozás következtében a 

fiatal és öreg madarak éves fogásának enyhe, nem szignifikáns növekedése alapján a 

barátposzáta vizsgált populációit stabilnak minősíthetjük. 
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Csapadékösszegre vonatkozó szignifikáns korrelációkat csak a második költés 

esetében tudtunk kimutatni, ahol a júniusi negatív irányú kapcsolat a fészekpusztulások miatti 

mortalitást jelezheti, míg a júliusi pozitív kapcsolat a táplálékbőséggel hozható összefüggésbe 

(JONES et al., 2003). Egy angliai hosszú távú, több fajra vonatkozó vizsgálat (PEARCE-

HIGGINS et al., 2015) szintén kimutatta, hogy egyes énekesmadárfajok érzékenysége a 

hőmérsékletre jobban meghatározta a költési sikert, mint a csapadékösszeg mértéke. 
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