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1. Bevezetés

Bár a kis õrgébics (Lanius minor) hatal-
mas elterjedési területe Ny-K-i irányban
Spanyolországtól Közép-Ázsiáig terjed,
É-D-i irányban pedig Oroszországtól
(55°N) a Földközi-tengerig (Cramp &
Perrins 1993, Hagemeijer & Blair 1997),

az utóbbi évtizedekben több európai élõ-
helyen a populációk drámai csökkenését
figyelték meg (Lefranc 1993, 1995,
Tucker & Heath 1994). Századunk elején
még ez a faj "Magyarország melegebb ré-
szein" a leggyakoribb gébicsfaj volt
(Herman 1901). Az 1970-1990 közt eltelt
idõszakban országos szintû populációmé-
ret-csökkenése volt tapasztalható, ám az-
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We studied the habitat selection of the Lesser Grey Shrike (Lanius minor) in two study sites,
in Apajpuszta and Baks puszta, in the Kiskunság region, central Hungary. In 1998 and 1999
we found 98 nests, mainly on roadside trees, and in small woodlands surrounded by short-
grass steppes. Most of the nests were built on poplar (Populus spp.) and black locust (Robinia

pseudoacacia) trees. There was a significant difference in nest tree selection between the two
sites, explained by the difference in tree species composition and human disturbance. Lesser
Grey Shrikes preferred habitats for nesting with high quality hunting areas nearby, while
structural characteristics of the habitat were not so important. High rates of nest predation in
the incubation stage and unfavourable weather conditions during the nestling period caused a
low reproductive success in the two years of study.

Munkánkban a kis õrgébics (Lanius minor) habitat-szelekcióját oly módon vizsgáltuk, hogy a
fészkek környékének vegetációszerkezetét összevetettük a faj két tipikus, ám adottságaiban el-
térõ kiskunsági élõhelyén, Apajpusztán és a Baksi-pusztán. A kutatást 1998-1999 években vé-
geztük, a megvizsgált 98 kis õrgébics fészek döntõ részét az útmenti fasorokban, pusztai erdõ-
foltokban és kisebb facsoportokban találtuk. Fészkelésre a madarak mindkét helyszínen a nyár-
fát és az akácot részesítették elõnyben. A gébicsek magasabb fákat választottak és magasabbra
rakták fészkeiket Apajon, mint Bakson. A szignifikáns eltérésre az adhat magyarázatot, hogy
Apajpusztán a fészkek számottevõbb humán zavarásnak vannak kitéve, de oka lehet a két vizs-
gálati terület különbözõ fafaj-kompozíciója is. Eredményeink alapján arra következtethetünk,
hogy a kis õrgébics fészkelõhely választása leginkább az alkalmas táplálkozóhelyek minõségé-
tõl és közelségétõl függ illetve kevésbé hat rá a fészkelõhely élõhelyi és strukturális sajátossá-
ga. A költési szezonban rendszeresen ellenõrzött 20 fészek alapján a reprodukciós siker rend-
kívül alacsonynak bizonyult. Ennek hátterében a kotlás során mért magas fészekpredációs ráta
és a kirepülési periódusban elõforduló kedvezõtlen idõjárási hatások állnak.
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óta állományai helyenként megerõsödtek
(Magyar et al. 1998). Napjainkban a tövis-
szúró gébics (Lanius collurio) országszer-
te gyakrabban kerül szem elé, mint a kis
õrgébics, mely utóbbi aktuálisan veszé-
lyeztetett fajként szerepel a Magyar Vörös
Könyvben (Rakonczay 1989) és a hazai
szárazföldi gerincesek természetvédelmi
rangsorában (Báldi et al. 1995). A kis õr-
gébics országos elterjedése elsõsorban az
Alföldre korlátozódik, de lényegesen ala-
csonyabb számban elõfordul legelõk és
öreg gyümölcsösök körül, a Dunántúlon és
az Északi-Középhegyeség lábainak délies
kitettségû lejtõin (Magyar et al. 1998). Ti-
pikus alföldi élõhelye az alacsony vegetá-
cióval borított puszta, ahol ritkás facso-
portokban és utakat szegélyezõ fasorok-
ban fészkel (Horváth 1959).

Munkánkban a kis õrgébics habitat-
szelekcióját oly módon vizsgáltuk, hogy a
fészkek környékének vegetációszerkezetét
összevetettük a faj két tipikus, ám adottsá-
gaiban eltérõ kiskunsági élõhelyén. A ku-
tatás célja az volt, hogy megismerjük azo-
kat az élõhelyi jellemzõket, amelyek
kulcsfontosságú szerepet töltenek be a kis
õrgébics országos állományának megõrzé-
sében. Mivel a szaporodási siker az egyik
legmeghatározóbb tényezõ a veszélyezte-
tett madárfajok fennmaradásában, össze-
vetettük a kis õrgébics két fõ élõhely-tí-
pusból (nyárfasorok és akácfa-csoportok)
származó reprodukciós-siker adatait.

2. Anyag és módszer

A kutatás a Kiskunság három területén
folyt:
(1) 1998-ban Csongrád megyében, mint-

egy 2250 km2-en átfogó felmérés ké-
szült a fészkelõállományról.

Részletesebb vizsgálatokat a Kiskunsá-
gi Nemzeti Park két helyszínén végez-
tünk:

(2) Baksi-puszta (46°30'N, 20°05'E). Ez a
Szegedtõl ÉK-re 25 km-re elterülõ, kb.
30 km2 nagyságú mozaikos táj fõként
alacsony növényzettel borított puszta,
amibe számos egyéb habitat-típus (szi-
kes tó, halastó, mocsarak, tölgy- és
akácfa ligetek stb.) ékelõdik be. A leg-
jellemzõbb tájhasználati típusok a ka-
szálás és legeltetés. Ezen a területen
1998-1999-ben folyt a kutatás.

(3) Apajpuszta (47°10'N, 19°10'E). Ez a
mintaterület Budapesttõl D-re kb. 50
km-re, Apaj és Kunszentmiklós telepü-
lések körül helyezkedik el. Területén a
nagy kiterjedésû (kb. 50 km2), egybefüg-
gõ, formagazdag szikesek közé elszór-
tan mezõgazdasági mûvelésbe vont föld-
területek ékelõdnek be. A tájat az utak és
csatornák mentén húzódó fasorok és
pusztai facsoportok teszik változatossá.
Ezen a vidéken a mai napig jelentõs táj-
használati módként maradt fenn az õsi
jellegû külterjes állattartás. A helyszínen
1999-ben folytak vizsgálatok.

A terepvizsgálatok minden évben és hely-
színen május elejétõl július közepéig tar-
tottak. A kutatási területeken mindkét sze-
zonban vizsgáltuk a kis õrgébics
fészkelõhely-választását és költési sikerét.
Május elejétõl kezdõdõen lassan haladó
gépkocsiból kerestük a gébicseket. Az ész-
leléseket térképen rögzítettük és a fészke-
ket távcsõvel kerestük meg. Ezt követõen
minden fészeknél kitöltöttünk egy élõhe-
lyfelmérõ-lapot, amin feljegyeztük a
fészkelõfa faját, valamint megbecsültük a
fészkelõfa magasságát és a fészek földfel-
színtõl való magasságát. A költési siker ki-
számításához regisztráltuk a fészkenkénti
tojásszámot valamint a kikelt és kirepült fi-
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ókák számát.

3. Eredmények és diszkusszió

Az 1998-as dél-magyarországi felmérés
során 2250 km2-en 126 kis õrgébics terri-
tóriumot találtunk, így a költõpárok átla-
gos denzitása 0,05 pár/km2 volt. A faj által
legsûrûbben benépesített terület a Baksi-
puszta volt, ahol 1998-ban 18 pár telepe-
dett meg (0,6 pár/km2), míg a következõ
évben csak 3 pár költött (0,1 pár/km2) (1.
Táblázat), amely igazolni látszik azokat a
gébicspopulációk nagyságában tapasztal-
ható jelentõs évek közti ingadozásokat,
amelyekrõl Tucker & Heath (1994) tesz
említést.

A fészkek többsége nyárfára és akácra
épült. Eredményeink összhangban vannak

a korábbi megfigyelésekkel (pl. Horváth
1959), amelyek szerint a magyarországi
kis õrgébicsek preferálják a nyárfát és az
akácot, ám mindazonáltal érdemes meg-
említeni, hogy Szlovákiában a kis õrgébics
fészkek 97%-át különbözõ gyümölcsfákon
találták (Krištín 1995). Ennek valószínû
magyarázata, hogy ezek az adatok olyan
két élõhelyrõl származnak, melyek
fészkelõhely-kínálata merõben eltérõ.

A kis õrgébicsek magasabb fákat vá-
lasztottak (t=4,23, df=69, P<0,01) (1. Áb-
ra) és magasabbra rakták fészkeiket
Apajon, mint Bakson (t=3,31, df=69,
P<0,05) (2. Ábra). A szignifikáns eltérés
feltehetõleg azzal magyarázható, hogy
Apajpusztán a fészkek számottevõbb hu-
mán zavarásnak vannak kitéve, de oka le-
het a két vizsgálati terület különbözõ fa-
faj-kompozíciója is. Eredményeink alap-
ján arra következtethetünk, hogy a kis õr-
gébics fészkelõhely-választása leginkább
az alkalmas táplálkozóhelyek minõségétõl
és közelségétõl függ, illetve kevésbé van-
nak rá kihatással a fészkelõhely élõhelyi
és strukturális sajátosságai. A táplálkozó-
helyek kapcsán fontos kiemelni a jó rálá-
tást biztosító leshelyek szerepét a gébicsek
táplálkozásában (Moskát et al. 2000).

A faj reprodukciós sikerének megisme-
rése céljából 20 fészek ellenõrzését végez-

1. Ábra. A fészkelésre használt fák magassága.
Fig. 1. The distribution of the heights of trees
with nests of Lanius minor in the two study
areas, 1997-1998.

2. Ábra. A fészkek földtõl mért magassága.
Fig. 2. The distribution of Lanius minor nest
heights above ground in the two study areas
during 1997-1998.

1. Táblázat. A vizsgált kis õrgébics fészkek szá-
ma a kutatás két évében.
Tab. 1. Number of nests of the Lesser Grey
Shrike controlled in the two-year study period.
(n.a. = no data available).

Apaj Baks Egyéb területek /
Other sites

1998 n.a. 18 26
1999 50 3 1
Összesen / Total 50 21 27
n.a. = nincs adat
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tük el a tojásrakás kezdetétõl a fiókakire-
pülés idõszakáig. Mindkét vizsgálati terü-
leten lényegesen alacsony szaporodási si-
kert mutattunk ki (2. Táblázat). Általában
véve a gébicsfészkek tojásrakási és kotlási
idõszakban tapasztalható pusztulásáért el-
sõsorban a predáció, a szélsõséges idõjá-
rás és a zavarás tehetõ felelõssé (Mercum
és Yosef 1998, Diehl 1995, Fuisz et al.
1997). Apajpusztán 1999-ben a természe-

tes fészkek 31,8%-át fosztották ki ragado-
zók, ami magas predációs rátának felel
meg. Mindezt megerõsíti mûfészkes
predációs kísérletünk, amely szerint egy
hét leforgása alatt a mûfészkek 68,8%-a
semmisült meg (Bártol és Lovászi, elõké-
születben). A fõbb predátorok - hasonlóan
egyéb kutatók korábbi megfigyelésihez
(Warncke 1958, Tucker és Heath 1994,
Krištín et al. 2000) - a varjúfélék családjá-
ból kerültek ki, mint például a szarka
(Pica pica) és a dolmányos varjú (Corvus

c. cornix).
A kis õrgébics jól alkalmazkodott a

kontinentális klímaviszonyokhoz, amelyet
a meleg, száraz nyarak jellemeznek
(Tucker és Heath 1994). Emiatt a költési
szezonban elõforduló, tartós csapadékkal
járó hideg idõjárás végzetes lehet a gé-
bicsfiókák túlélése szempontjából
(Lefranc 1993, 1995). Haensel (1963) idé-
zi Przygodda tapasztalatát, aki szerint a
frissen kelt fiókák túlélési valószínûsége
erõsen lecsökken azokban az idõszakok-
ban, amikor a hõmérséklet tartósan 17 °C
alá esik. Ezt figyelhettük meg Apajpusztán
1999-ben, amikor egyhetes kedvezõtlen
idõjárást követõen az aktív, fõképp kirep-
tetés elõtt álló fészkek 85%-a megsemmi-
sült (3. Ábra). Az öreg madaraknak is
szembesülniük kell a rossz idõ okozta táp-
lálékhiánnyal, ami a lecsökkent rovar-ak-
tivitás következményeként lép fel. Ellen-
tétben a többi gébicsfajjal, a kis õrgébics
szûk táplálékspektrummal rendelkezõ faj
és csak elvétve tûzi fel táplálékát, ami ré-
vén még inkább fogékonyabbá válik az
idõjárás negatív hatásaival szemben
(Lefranc & Worfolk 1998).

Köszönetnyilvánítás. A kutatás koordinálásáért,
hasznos tanácsaiért és mindenkori segítõkész-
ségéért köszönettel tartozunk Dr. Moskát Csa-
bának. A terepi munkában való közremûködé-

3. Ábra. Egyes idõjárási tényezõk változása a
fiókanevelési periódusban (a fekete nyíl egy
17°C alá süllyedõ, tartós lehûléssel járó idõ-
szak kezdetét jelzi).
Fig. 3. Values of rainfall, temperature and sun-
shine hours during the nestling period (black
arrow points to the start of a cool period, below
the critical temperature, 17°C).

2. Táblázat. A kis õrgébics költési sikere a két
kutatási területen 
Tab. 2. Reproductive success of the Lesser
Grey Shrike in the two study sites.

Sikeres / Sikertelen / 
Successful Unsuccessful

Baks (1998) 12 11
Apaj (1999) 3 17
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sért és észrevételeikért Bankovics Andrást, Dr.
Fuisz Tibort és Kisbenedek Tibort illeti elisme-
rés. A kutatást a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület, valamint a Környezet-
védelmi Minisztérium támogatta (KKA 98-
3044 és 1-0208/98 KTTP sz. pályázatok.)
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