
Ornis Hungarica 10: 129-135. 2000

1. Bevezetés

A Palearcticumban fészkelõ partimadarak
nagy része a telet Nyugat-Afrika tenger-

partjain tölti. Az õsszel ide, majd tavasszal
fészkelõterületeikrevisszarepülõ madarak
két vonulási utat használnak. Az egyik az
Atlanti partvidéken, a másik keletebbre,
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During three consecutive spring seasons (1995-1997) on the north - east coast of Cap Bon
Peninsula in Tunisia,  516 Curlew Sandpipers were caught in mist-nets, ringed, measured and
weighed. The sexes were separated following Engelmoer's method (in Wymenga et al. 1990),
using wing and bill length measurements.Using Castro & Myers' method (1988,1989), we
estimated the flight range of departing birds. Ratio of males : females was 50:50 at the begin-
ning of migration, but decreased to 40:60 by the end of the migration. The average body mass
of both sexes increased during the migration season in 1997 and there was a non-significant
decreasing trend in 1996. The change of average wing length showed the same tendencies.
The daily average body mass change of females was positive in both years. Males gained mass
in 1997 but lost mass in 1996. The estimated flight range was variable. The two extremes were
2752 km and 4024 km. Our flight range estimates showed that at the study site the birds accu-
mulated enough fat to cover the distance to the seacoast of Northern Europe through the
Mediterranean Sea and the sub-optimal habitats of continental Europe in a single "jump". The
north-eastern coast of Tunisia is an important spring refuelling site for Curlew Sandpipers.

1995-97 tavaszán 569 sarlós partfutót (Calidris ferruginea) fogtunk Tunézia északi tengerpart-
ján, a Cap Bon félsziget keleti oldalán, Korbától északra. Az éjszaka, függönyhálóval befogott
madarakat meggyûrûztük, mértük testtömegüket, szárnyhosszukat és csõrhosszukat. Az ivarokat
szárny és csõrhosszuk méreteikbõl Engelmoer (in Wymenga et al. 1990) módszere alapján kü-
lönítettük el. Összehasonlítottuk az ivararányok szezonális változását, az évenkénti érkezési és
indulási testtömeget, a pentádonkénti átlagos testtömeg és átlagos szárnyhossz eloszlást és ezek
szezonális változását. Az innen induló madarak potenciális repülési távolságát két becsült repü-
lési sebesség értéket (60 ill. 75 km/h) használva Castro & Myers (1988,1989) módszere alapján
számoltuk. Az érkezõ madarak testtömegét a legkönnyebb 10%, az indulási testtömeget a legne-
hezebb 10% alapján becsültük. Az ivararányok évente különböztek. Egy szezonon belül a vonu-
lás kezdetén tapasztalt hím dominancia kiegyenlítõdött. A pentádonkénti átlagos testtömeg mind
a tojóknál, mind a hímeknél szignifikáns növekedést mutatott 1997-ben, míg 1996-ban nem
szignifikáns csökkenést. A szárnyhossz változásának irányai a testtömegével megegyezõk, de
nem szignifikánsak. A tojóknál minden évben emelkedett a napi átlagos testtömeg,: a hímeknél
1997-ben növekedett, míg a másik két vizsgálati évben csökkent. Az alsó és felsõ testtömeg ér-
tékek eltérése miatt a becsült repülési értékek évente és ivaronként eltértek, de mind meglehe-
tõsen magas értéket adtak (2752-4024 km). A becslések szerint a vizsgálati területen a madarak
képesek elég tartalékot gyûjteni ahhoz, hogy képesek legyenek átrepülni a Földközi tengert és
Európa nagy részét egyetlen "ugrás"-sal, és elérjék az észak-európai tengerpartokat.
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Európát és a Mediterrán-medence középsõ
részét átszelve vezet (Wilson et al. 1980).

A hosszú ideje folyó gyûrûzések és al-
ternatív jelölési módszerek használata mi-
att e fajok származási helyei és fontosabb
pihenõhelyei is jól ismertek. A Balti tér-
ségben, Fennoskandináviában és Szibériá-
ban fészkelõk fõleg az atlanti útvonalat
használják. Legfontosabb pihenõhelyeik
az Északi tenger partvidékén (Wash,
Dutch Delta, Wadden Sea) vannak. Három
faj, a sarlós partfutó (Calidris ferruginea),
apró partfutó (Calidris minuta), és a nagy
póling (Numenius arquata) a keletebbi vo-
nulási utat is használja. Ezek pihenõhelyei
a Fekete-tenger és a Földközi-tenger part-
vidékein vannak. A két partfutó faj hurok-
vonuló, a tavaszi vonulásuk során a kele-
tebbi vonulási út szerepe jelentõsebb, mint
õsszel (Wilson et al 1980, Cramp &
Simmons 1983, Wymenga et al. 1990).

A telelõ területekrõl tavasszal észak fe-
lé induló madarak elõtt két választási lehe-
tõség van: repülhetnek a mauritániai, ma-
rokkói tengerpart mentén, majd a
Maghreben át, de repülhetnek északkelet
irányba is, a Szaharán át érve el Észak-Af-
rikát. Ezeknek a madaraknak kb. 3800 km
kell egyhuzamban megtenniük (Grimes
1974). Ezeknek a madaraknak rendkívül
fontos, hogy a hosszú, kimerítõ repülés
után megfelelõ pihenõ-táplálkozó helyet
találjanak. Itt kell felkészülniük a vonulás
következõ szakaszára, amely a Mediterrán
térségen és kontinentális Európa nagy ré-
szén keresztül vezet a fészkelõterületre.

Vizsgálatainkban arra kerestük a vá-
laszt, hogy Tunézia északi partvidékének
lagúnái és tengerpartja milyen szerepet
játszik e faj tavaszi vonulásában.

2. Vizsgálat terület és módszerek

Vizsgálatainkat 1995-97 tavaszán (1995.
április 25 - május 9, 1996. április 26 - má-
jus 14., 1997. április 15 - május 21. kö-
zött) végeztük Tunéziában, a Cap Bon fél-
sziget keleti oldalán, Korba várostól
északra levõ lagúnákon és tengerparton
(Csörgõ 1998).

A madarakat éjszaka, a tengerparti la-
gúnák fölött kifeszített 18×18 mm lyuk-
nagyságú, 10 m hosszú, 4 zsebes függöny-
hálókkal fogtuk be. A 7-12 db hálót a szél,
árapály és egyéb környezeti tényezõk ere-
dõjeként kialakult legjobb helyekre állítot-
tunk fel, és óránként ellenõriztük. Mértük
a madarak testtömegét (100 g-os Pesola
rúgós erõmérõvel, 0,5 g pontossággal),
szárnyhosszát (vonalzóval, 1 mm-es pon-
tossággal), csõrhosszát (tolómérõvel, 0,1 g
pontossággal). A korcsoportokat a szárny-
fedõk vedlettsége alapján határoztuk meg.
Az ivarokat a 

D=0,07815W+0,47962B-28,7302

egyenlet alapján különítettük el, ahol W a
szárnyhossz és B a csõrhossz. D kisebb,
mint 0 esetén a madár hím, ha nagyobb,
akkor tojó (Engelmoer alapján, in
Wymenga et al. 1990).

A befogott madarakat gyûrûzést és mé-
rést követõen a lehetõ leggyorsabban, ma-
ximum egy órán belül elengedtük.

A vonulás leirásához összehasonlítot-
tuk az ivararányok szezonon belüli válto-
zását, az évenkénti átlagos érkezési és in-
dulási testtömeget, a pentádonkénti átla-
gos testtömeg és átlagos szárnyhossz el-
oszlást és ezek változását a vonulás során.

Évente és ivaronként kiszámoltuk azt a
potenciális távolságot, amit a madarak a
vizsgálat helyén mért zsirtartalékkal a fész-
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kelõ területeik felé indulva megtehetnek. A
számoláshoz az R=26,88×S×L1,614(M1-
0,464-M2-0,464) képletet használtuk, ahol
R a repülési távolság, S a repülési sebesség
(km/h), L a szárnyhossz (cm), M1 a testtö-
meg a repülés végén, M2 a testtömeg a re-
pülés kezdetén. Az érkezõ testtömeget a
madarak legsoványabb 10%-a, az induló
testtömeget a legnehezebb 10%-ának átlaga
alapján becsültük (Castro & Myers 1988).
A kisebb termetû parti madarak repülési se-
bességére két, meglehetõsen eltérõ becsült
érték is van, ezért mind a két értékkel (60
km/óra - Zwarts et al. 1990, 75 km/óra -
Castro & Myers 1989) számoltunk.

A három évben különbözõ intervallu-
mokban dolgoztunk a területen és az idõ-
járás is eltérõ volt, ezért évente sok szem-
pontból eltérõ eredményeket kaptunk. A
legrövidebb elsõ éves akcióban csak kevés
madarat fogtunk, ezért a feldolgozás során
nem minden szempont alapján tudtuk
használni ezeket az adatokat.

A statisztikai elemzésekhez a Statistica
programcsomagot (StatSoft Inc. 1995)
használtuk.

3. Eredmények

A pentádonkénti ivararányok mindhárom
évben hím dominanciával indultak, ami az
idõ elõre haladtával kiegyenlítõdött, sõt
meg is fordult. Ez a tendencia mindhárom
évben - az eltérõ intervallumok ellenére -
kifejezett (1. Ábra). Az évente összesített
adatok alapján a hím : tojó arány 1995-ben
1:0,79 (44% tojó), 1996-ban 1:1,31 (57%
tojó), 1997-ben 1:1,02 (50%) volt.

A pentádonkénti átlagos testtömeg
mind a tojóknál, mind a hímeknél szignifi-
káns növekedést mutatott 1997-ben (mere-
dekség teszt: 
tojók: b=3,1322, SE=7,3457177,

t(160)=9,07408, P<0,001),
hímek: b=3,1322, SE=7,345177,

t(160)=9,07408, P<0,001),
míg 1996-ban nem szignifikáns csökke-
nést (2. Ábra). A szárnyhossz változásának
irányai a testtömegével megegyezõk, de
nem szignifikánsak.

1997-ben a hímek naponta átlag 0,36 g
testtömeggyarapodást mutattak, ami a
zsírmentes téli testtömeg 0,6%-a. A másik
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1. Ábra. A hímek %-os arányának változása
pentádonként (5 napos intervallumokban) ta-
vaszi vonulás során Észak-Tunéziában fogott
sarlós partfutóknál (Calidris ferruginea) 1995-
1997 között.
Fig. 1. The change of male ratio in pentads (5
days intervals) in Curlew Sandpipers caught
during spring migration in northern Tunisia,
1995-1997.

2. Ábra. Pentádonkénti átlagos testtömeg iva-
ronként 1995-1997 között a sarlós partfutók ta-
vaszi vonulás során Észak-Tunéziában.
Fig. 2. Average body mass in pentads by sexes
in Curlew Sandpipers caught during spring
migration in northern Tunisia, 1995-1997.
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két évben az átlagos testtömeg csökkent,
1995-ben naponta 0,28 g-ot (0,5%), 1996-
ban naponta 0,14 g-ot (0,3%). A tojóknál a
napi átlagos testtömeg minden evben nott:
1995-ben 0,22 g/nap-ot (0,4%), 1996-ban
0,04 g/nap-ot (0,07%), 1997-ben 0,63
g/nap-ot (1,2%). 

A távolságbecsléshez szükséges érkezõ
és induló testtömegek évente eltérõek vol-
tak (1. Táblázat). A távolság-becslési szá-
molásoknál az elsõ évet - a kis mintaszám,
és rövid, csak a vonulási idõszak elejét le-
fedõ vizsgálati intervallum miatt - nem
vettük figyelembe. Az 1996-97-es év ada-
taiból becsült repülési távolságok - még az
alacsonyabb repülési sebességgel számol-
va is - azt mutatják, hogy az itt táplálkozó
madarak képesek elég tartalékot felhal-
mozni ahhoz, hogy innen indulva non-stop
repüléssel átkeljenek a Mediterráneumon
és Európa kedvezõtlen kontinentális terü-
letein és képesek elérni az észak-európai
tengerpartokat (3. Ábra). A becsült távol-
ságok évente és ivaronként különböznek,
de a legkisebb érték is elég nagy a szüksé-
ges távolság megtételéhez (1. Táblázat).

4. Diszkusszió 

A sarlós partfutó fészkelõ területe Közép-
és Kelet-Szibéria arktikus területein van,
telelõ területe pedig Nyugat-Afrikától
Ausztráliáig terjed, de legnagyobb kon-
centrációban Afrika partvidékein található

1. Táblázat. A sarlós partfutó (Calidris ferruginea) becsült repülési távolságai és a számításhoz
használt adatok 1996-1997 között évenkénti bontásban és éveken belül nemenként.
Tab. 1. Empirical parameters and estimated flight ranges at two flight speeds for Curlew
Sandpipers caught at Tunisia, in 1996-1997.

3. Ábra. A becsült repülési távolságok mini-
mum és maximum értékei térképen szemléltet-
ve. fekete kör - gyûrûzési hely; folytonos vonal
- minimum repülési távolság; szaggatott vonal
- maximum repülési távolság.
Fig. 3. The minimum and maximum values of
estimated flight ranges for spring-migrating
Curlew Sandpipers caught in northern Tunisia.
black solid circle - ringing site, solid line - mi-
nimum flight range, dotted line - maximum
flight range.

Év /
Year

Ivar / Sex Átlagos testtömeg / Mean
body mass, g

Átlag szárny-
hossz /

Average wing
length, mm

Becsült repülési
táv / Estimated
flight range km
Speed: 60 km/h

Becsült repülési táv /
Estimated flight

range km
Speed: 75 km/h

Minta-
nagyság  /

Sample
size

legsová-
nyabb /

leanest 10%

legnehezebb /
heaviest 10%

1996 Tojó/female 48,0 69,0 13,46 2754 3443 109

Hím/male 44,6 66,2 13,24 2998 3748 84

1997 Tojó/female 44,2 66,9 13,43 3219 4024 162

Hím/male 43,1 61,4g 13,23 2752 3440 160
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(Cramp & Simmons 1983, Underhill
1995). A Nyugat-Afrikai telelõhelyet õszi
vonulásukon Nyugat Európán keresztül,
az "atlanti vonulási útvonalon" érik el. In-
nen a tavaszi vonulás keletebbre, a "medi-
terrán vonulási út"-on keresztül vezet. Az
ezt használóknak és a dél-afrikai telelõ te-
rületekrõl Kelet-Afrikán keresztül vonu-
lóknak is a Fekete- és a Kaszpi-tenger tér-
ségében van pihenõ területük (Smit &
Piersma 1989). A két telelõ területet hasz-
nálók valószínûleg nem különülnek el tel-
jesen, amit az valószínûsít, hogy õsszel
Nagy-Britanniában jelölt madarak a kö-
vetkezõ õsszel Tunéziában kerültek meg,
míg egy itt jelölt madár 15 nappal késõbb
Mauritániában, egy másik a következõ év-
ben Dél-Afrikában került meg (Stanley &
Minton 1972, Grimes 1974, Dick 1975 in
Wymenga 1986, Wilson et al. 1980). Ki-
sebb számban Észak-Afrika partvidékén is
áttelelhetnek (Wymenga 1986).

A sarlós partfutó monotipikus faj, ha-
talmas elterjedési területén nincs méretbeli
különbség, de a szexuális dimorfizmus ki-
fejezett (Wymenga et al. 1990). Az ivarok
között az õszi vonulásban több szempont-
ból is jelentõs különbségek vannak.. A hí-
mek 21-35 nappal a tojók elõtt elhagyják a
fészkelõ területet, de az észak-kelet spa-
nyolországi pihenõ területeikre csak 10
nappal érkeznek korábban (Figuerola &
Bertolero 1998). A hímek a pihenõ-táplál-
kozó területeken hosszabb ideig maradnak.
Az ivarok közti vonulásbeli különbségre
több magyarázat is lehet, pl. a nagyobb
méretû tojók dominanciája a kisebb hímek-
kel szemben, a tojók nagyobb táplálkozási
hatékonysága, a táplálék keresés és kezelés
rövidebb ideje (Elliott et al. 1976,
Figuerola & Bertolero 1998).

A nyugat csendes óceáni telelõterülete-
ken található madarak közt a hímek aránya

dél felé nõ (Bartel 1987). Afrikában ezt
nem lehetett egyértelmûen kimutatni. A
különbözõ területeken végzett vizsgálatok
nagy ivararánybeli eltéréseket mutatnak.
Pl. Tunéziában 44% (van Dijk et al. 1986),
Dél-Afrikában 56% (Elliott et al. 1976)
Mauritániában 69%, Bissau-Guineában
64% (Wymenga et al. 1990), Bissau-
Guineában egy másik vizsgálat során 52%
tojót találtak. A viszonylag kis mintaszám
mellett az összehasonlítást az is nehezíti,
hogy az adatok más-más vonulási útról is
származnak. Mauritániában a tojók aránya
- a mi tunéziai adatsorunkhoz hasonlóan -
kora tavasszal nõtt (Wymenga et al. 1990).
A tavaszi vonulás során Tunéziában meg-
figyelhetõ ivararány változás magyarázata
az lehet, hogy a tojók Nyugat-Afrikában is
délebbre telelnek, így a vonulási idõszak
elején a vonulási útvonalon csak kis késés-
sel érik utol a hímeket. Az évek során ta-
pasztalt ivararány különbségek alakulása
emiatt is elfordulhatott. Az elsõ évben
csak a vonulási idõszak elején dolgoztunk,
abban a periódusban, amikor a tojók még
délebbre tartózkodhatnak, ez is okozhatta
a hímek felé eltolódott ivararanyt a fogott
madarak között.

A testtömeg a nyugat-afrikai telelõte-
rületeken, március végén, nagyjából egy
hónappal az indulás elõtt kezd növekedni
és a terület elhagyásáig folyamatosan nö-
vekszik (Zwarts et al. 1990). A napi átla-
gos testtömeg növekedés a telelõterülete-
ken Ausztráliában 0,9% a téli testtömeg
százalékában (Barter 1986), Dél-Afriká-
ban 1,0% (Elliott et al. 1976), Mauritániá-
ban fiatal madaraknál 0,7% (Wilson et al.
1990). Angliában az 1969-es szokatlan
õszi invázió alatt ugyanez az érték 3,6%
volt (Stanley & Minton 1972).

A napi testtömeg változások meghatá-
rozása módszertanilag elég nehézkes. A
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problémát az okozza, hogy a napi átlagos
testtömeg változások erõsen függenek a
faj testtömeg növelési stratégiájától és a
zsírfelhalmozás ill. a terület elhagyás idõ-
tartamának arányától. Az egyedi fogások-
visszafogások során mért testtömeg válto-
zásokat a madarak kezelési ideje alatti
testtömeg csökkenés is befolyásolhatja
(Zwarts et al. 1990). A helyzetet tovább
bonyolítja, hogy sok esetben vannak olyan
madarak a területen, amelyek nem növelik
a testtömegüket, mert nem vonulnak to-
vább, ahogy ez késõ nyáron, õsszel Euró-
pában kimutatható (Johnson 1985,
Clapham 1978, Pienkowski et al. 1979). A
vizsgálatunkban mért napi átlagos testtö-
meg változások -0,5% és 1,2% közé esnek.
A tavaszi vonulási úton levõ zsírfelhalmo-
zó helyeken feltételezik, hogy a legmaga-
sabb a napi zsírfelhalmozás mértéke elér-
heti a 4-5%-ot is, míg a telelõterületeken a
tavaszi vonulás elõtti idõszakban ez csak
1-1,5% (Zwarts et al. 1990). A mi terüle-
tünkön a vizsgálati periódusban a madarak
folytonos kicserélõdésével magyarázható,
hogy a tapasztalt értékek elmaradnak a
vártaktól. A madarak folyamatosan érkez-
nek és hagyják el a területet, így egy idõ-
ben tartózkodnak sovány, illetve kövér
madarak a lagúnán, ezért a madarak átla-
gos testtömeg változásával nem jellemez-
hetõ az egyes madarak zsírfelhalmozás
mértéke.

A becsült repülési távolság tavasszal
Dél-Afrikában 3000-3250 km közé esik
(Elliot et al. 1976) míg Summers &
Waltner (1979) szerint 3800 km. Mindkét
dél-afrikai tanulmányban McNeil &
Cadieux (1972) módszerével számították a
távolságokat, azonban Summers &
Waltner(1979) egy általuk továbbfejlesz-
tett jobb változattal. Õsszel Spanyolor-
szágban az Ebro deltában Castro & Myers

(1989) módszerével 3171-3340 km között
becsülik a repülési távolságot (Figuerola
& Bertolero 1995). Stanley & Minton
(1972) átlagosan 3000 km-re becsülte a re-
pülési távolságot, feltételezve azt, hogy a
különlegesen jó kondíciójú példányok
akár 5000 km-es távolság megtételére is
képesek.

Az õszi vonulási idõszakban a becsült
repülési távolságban az ivarok között,
csak 100-200 km különbséget találtak
(Figuerola & Bertolero 1995). Jelentõs kü-
lönbséget mi sem tapasztaltunk (200-500
km), egyik évben a tojók, másik évben a
hímek javára. Ebbõl az következik, hogy
az ivarok között meglevõ különbségek
csak a pihenõ idõszak hosszában, a megfe-
lelõ mennyiségû "üzemanyag" felhalmo-
zásához szükséges idõ intervallumban
vannak. Maga a repülési kapacitás a két
ivar esetében nem tér el. Ez logikus abból
a szempontból, hogy a vonulás során
ugyanazt a távolságot kell leküzdenie
mindkét nemnek.

A jelen vizsgálatban becsült távolságok
a repülési sebességtõl függõen a 2460-
4056 km közé esnek. Ebbe a tartományba
esnek az eddig ismert becslések is, habár
azok különbözõ módszerekkel és repülési
sebességeket használva készültek. Ezek a
távolságok elégségesek a sarlós partfutók-
nak ahhoz, hogy az észak-európai vagy a
Fekete-tenger partjain fekvõ pihenõhelye-
iket elérjék, ahonnan újabb zsírfelhalmo-
zást követõen egy ugrással elérhetik költõ-
területeiket. Mivel Afrika északi partvidé-
kén igazán megfelelõ táplálkozóhely ke-
vés van, a tunéziai lagunák szerepe meg-
határozó lehet a keletebbi vonulási utat
használó sarlós partfutók és egyéb parti-
madár fajok számára (Halmos & Csörgõ in
press, Halmos 2000).
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Köszönetnyilvánítás. Köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik a terepmunkában és az
adatgyûjtésben részt vettek és a Teleki Alapít-
ványnak az expedíciók anyagi hátterének szer-
vezésében nyújtott segítségért. Köszönjük a
Tunéziai Mezõgazdasági Minisztériumnak és a
tunéziai WWF iroda képviselõjének a munka
engedélyezését.
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