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At the Bird Ringing Station of Tömörd (47°22'N, 16°41'E), located in Western Hungary, ring-
ing and measuring of Robins has been carried out between 1999 and 2003 in the autumn migra-

tion period from the end of July to the mid-November, using the methods of Actio Hungarica. During the five
years, 3432 specimens of Robins were ringed and measured. By using the ringing data of birds captured the
autumn migration dynamics, body mass, wing-length and fat load of birds were analysed. The population
change index of yearly number of birds show decreasing trend from 2000 to 2003. On the basis of stopover time
of birds recaptured in the study area and what the migration curves show, four migration periods (waves) could
be defined in all years, for example in 2000: I. 19 Aug - 17 Sep, II. 18 Sep - 11 Oct, III. 12 Oct - 5 Nov, 6 - 18
Nov. The migration dynamics of juveniles and adults did not differ significantly. Median dates of the autumn
migration generally fall in the first week of October. The average wing-length, body mass and fat load of birds
captured during the first migration period were significantly smaller than that of birds captured later. According
to the ringing and biometrical data it is supposed that Robin populations from Poland and Slovakia pass through
in the second half of September and in October, whereas those from Finland and NW-Russia pass through in
November.

A Nyugat-Magyarországon található Tömördi Madárvártán 1999-től 2003-ig az őszi vonulási időszak egészét
átfogó gyűrűzéseink során összesen 3432 vörösbegyet gyűrűztünk az Actio Hungarica módszeri szerint. A gyű-
rűzési adatok feldolgozásával a vörösbegy őszi vonulásának dinamikáját, a vonuló populációk szárnyhosszát,
testtömegét és zsírraktározását és élőhely-választását elemeztük. A gyűrűzött madarak évi mennyiségéből szá-
molt egyedszám-változási index 2000-től 2003-ig csökkenő tendenciát mutat. A napi fogásokból szerkesztett
vonulási diagrammok és a visszafogott madarak tartózkodási ideje alapján évenként négy vonulási periódust
(vonulási hullámot) különítettünk el. 2000-ben például a következő időszakokat: I. augusztus 19 - szeptember
17, II. szeptember 18 - október 11, III. október 12 - november 05, IV. november 06 - november 18. Az egyes
években lejátszódó vonulás, valamint a fiatal és adult példányok vonulásának dinamikája a napi fogások alap-
ján lényegesen nem különbözik egymástól, a medián dátumok egy kivétellel október első hetére esnek.
Tömördön az első vonulási periódusban befogott, a helyi költőpopulációból származó vörösbegyek szárnyhosz-
szának, testtömegének és vonulási zsírtartalékának átlagos értéke szignifikánsan kisebb, mint a később érkező
madaraké. A gyűrűzési és biometriai adatok alapján feltételezzük, hogy szeptember végén és októberben első-
sorban Szlovákia és Lengyelország területéről, novemberben pedig elsősorban Finnországból és Oroszország
észak-nyugati részéből származó vörösbegyek szakítják meg vonulásukat a vizsgált területen. 
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1. Bevezetés

A vörösbegy parciális vonuló faj, Európá-
ban az északi és keleti területeken költő
madarak mindegyike vonuló, a legdélebbi
populációk valószínűleg csak nem vonuló
madarakból állnak. A tojók vonulási akti-
vitása nagyobb, mint a hímeké (Cramp et
al. 1993). A magyar állomány a gyűrűzé-
sek adatai szerint dél-délnyugat felé vo-
nul, viszont észak-északkelet felől érkező
madarak Magyarországon át is telelhet-
nek. A legtöbb visszajelzés Olaszország-
ból származik, de magyar gyűrűs példá-
nyok Spanyolországban, Franciaország-
ban, Algériában is megkerültek (MME
Madárgyűrűzés Központ). A vörösbegy
őszi vonulását Magyarországon három he-
lyen vizsgálták részletesen. A Soproni-
dombvidéken az őszi vonulási időszakban
vonulásdianmikai, szárnymorfológiai és
testtömeg vizsgálatokat folytattak (Antli
& Németh 1998), valamint a Szentendrei-
szigeten és a Bükkben a vonuló vörösbe-
gyek szárnyalakjának összehasonlítását
végezték el az őszi és a tavaszi vonulás so-
rán (Sebestyén 1982). Külföldről is van-
nak ismereteink a vörösbegy vonulásáról,
például Lengyelországból (Remisiewicz et
al. 1997), Olaszországból (Lövei et al.

1986), Spanyolországból (Pérez-Tris et al.
2000) és Svédországból (Pettersson &
Hasselquist 1985, Ehnbom & Karlsson
1993). 

Az eddigi kutatások még nem vizsgál-
ták a vonulás korfüggését, nem ismerjük
hazánk egyes területein átvonuló vörös-
begy populációk pontos származási helyét,
és kevés információnk van az egyes vonu-
ló populációk ökológiájáról (élőhely-vá-
lasztásuk, tartózkodási idejük, vonulási
zsírtartalékuk, stb.). A Tömördi Madárvár-
tán 1999-től 2003-ig az őszi vonulási idő-
szak egészét átfogó gyűrűzéseink során
összesen 3432 vörösbegyet gyűrűztünk. A
gyűrűzési adatok feldolgozásának és jelen
tanulmányunk célja: 1. A vörösbegy őszi
vonulásának vonulásdinamikai elemzése a
korcsoportok függvényében. 2. Következ-
tetni a vonuló populációk származási he-
lyére a megkerülési adatok, a szárnyhossz
és a testtömeg elemzése alapján. 3. A vizs-
gálati terület szerepének megállapítása a
vörösbegy őszi vonulásában.

2. Terület és módszer

A tömördi Nagy-tó (47°22'N, 16°41'E) a
Nyugat-Dunántúlon, a Kőszegi-hegység-
től 15 km-re fekszik. A 15 hektáros terüle-
ten a növénytársulások (Keszei & Bauer

Faj Simpson index 
Sylvia curruca 5,71 
Phylloscopus collybita 3,27 
Parus caeruleus 3,25 
Sylvia communis 3,06 
Sylvia atricapilla 2,40 
Ficedula hypoleuca 1,96 
Erithacus  rubecula 1,78 
Sitta europaea 1,34 

1. táblázat. A vörösbegy és más énekesmadarak
élőhely-szélessége az őszi vonulási időszak-
ban.
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1. ábra. A fiatal és öreg madarak napi fogásá-
nak alakulása 2000-ben.
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1999) alapján négy élőhely-típust külön-
böztettünk meg, melyeknek százalékos
megoszlása a következő: 1. A tó és kör-
nyéke bokorfüzessel, gyékényessel és ki-
terjedt vízi harmatkásással (Glycerietum
maximae) 24%. 2. Cseres-tölgyes szegélye
(Quercetum-petraeae-cerris) és mozaikos
szerkezetű három, négy méter magas tö-
viskés (Pruno spinosae-Crataegetum)
gyepfoltokkal 35%. 3. Bokrokkal tarkított
gyepsáv 35%. 4. Gyalogbodzás
(Sambucetum eduli) 6%.

A madárgyűrűzést az alábbi időszakok-
ban végeztük: 1999-ben 08.22. és 10.31.,
2000-ben 08.19. és 11.18., 2001-ben
08.05. és 11.18., 2002-ben 07.28. és
11.10., valamint 2003-ban 07.29. és 11.09.
között. A madarak befogásához 29 db 12 x
2,5 m-es függönyhálót használtunk. Hét
háló a tó felett volt kifeszítve, 15 db az er-
dőszegélyben és töviskés társulásban szét-
szórtan, 5 háló a gyepsávban és 2 a gya-

logbodzásban. A hálókat virradattól söté-
tedésig óránként ellenőriztük. A madarak
szárnyhosszát 1 mm-es, tömegét rugós
erőmérővel 0,1 grammos pontossággal
mértük. A kondíciót a subcutan raktározott
zsírkészletre alkalmazott 0-5 fokozatú
skála alapján becsültük (0: nincs zsír, 5:
maximális zsírmennyiség) (Szentendrey et
al. 1979, Busse 2000).  

Az egyes hálókban befogott madarak
egyedszámából élőhelyt-típusonként ki-
számoltuk a befogott madarak arányát, il-
letve az egy hálóra eső átlagos egyedszá-
mot, valamint Simpson-képlettel az élő-
hely-szélesség értékét. A 100 fogási órára
átlagolt évi egyedszámokból kiszámított
egyedszám-változási indexben (Ix) megfi-
gyelhető trendet Spearman rank korreláci-
óval vizsgáltuk. A napi fogás adattokból
korcsoportokként megszerkesztettük a vo-
nulási és kumulatív vonulási grafikonokat.
Az egyes évek és a korcsoportok (fiatal,
első éves = juvenilis és öreg = adult) napi
fogásait Kruskal-Wallis teszttel hasonlí-
tottuk össze. A napi fogásokból szerkesz-
tett vonulási diagrammok (1. ábra) és a
visszafogott madarak tartózkodási ideje
alapján (2 .ábra) évenként négy-négy vo-
nulási periódust (vonulási hullámot) külö-
nítettünk el. 2000-ben például a következő
időszakokat: I. augusztus 19 - szeptember
17, II. szeptember 18 - október 11, III. ok-

 Év / kor Medián dátumok 
1999. juvenilis 10. 01. 
1999. adult 09. 28. 
2000. juvenilis  10. 04. 
2000. adult 10. 07. 
2001. juvenilis 10. 06. 
2001. adult 10. 06. 

2. táblázat. A fiatal és az öreg madarak napi
fogásának medián dátumai évenként.
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2. ábra. A visszafogott fiatal madarak tartózko-
dási ideje 2000-ben. Egy vonal egy madár első
befogásának és utolsó visszafogásának dátu-
mát köti össze.
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3. ábra. A gyűrűzött vörösbegyek egyedszám-
változási indexének alakulása.
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tóber 12 - november 5, IV. november 6 -
november 18. Az egyes vonulási hullá-
mokban befogott madarakat hipotetikus
populációknak tekintettük, melyeknek
korcsoportokként kiszámoltuk az átlagos
minimum tartózkodási idejét, átlagos
szárnyhosszát, testtömegét és zsírkategóri-
áját, mely értékeket egy-utas variancia-
analízissel, Tukey HSD teszttel és cluster-
analízissel elemeztünk. Összehasonlítot-
tuk az egyes vonulási hullámokban be- és
visszafogott madarak átlagos testtömegét
és zsírértékét is t-teszttel. A térbeli elosz-
lás és biometriai tulajdonságok elemzésé-
nél e tanulmányban csak a 2000. év ered-
ményeit mutatjuk be.

3. Eredmények

3.1. Élőhely-választás és vonulásdi-
namika

1999-ben 679, 2000-ben 785, 2001-ben
753, 2002-ben 649, 2003-ban 566 pél-

dányt gyűrűztünk. A befogott vörösbegyek
71%-át a töviskés társulásban fogtuk be. A
befogott madarak egy hálóra eső átlagos
egyedszáma a erdőszegély-töviskésben
volt a legnagyobb (34±16,5), ezt követte a
bokros gyepsáv (18,8±18,96), a bokorfű-
zes (8,5±10,05) és gyalogbodzás (4±1,41)
(ANOVA, F3,25=5,49, p=0,048). A vörös-
begy, és összehasonlítás céljából más vo-
nuló énekesmadarak élőhely-szélesség ér-
tékeit (Simpson-index) az 1. táblázat tar-
talmazza.

A gyűrűzött madarak évi mennyiségé-
ből számolt egyedszám-változási index
2000-től 2003-ig csökkenő tendenciát
mutat (3. ábra). Az egyes években leját-
szódó vonulás (1. ábra), valamint a fiatal
és adult példányok vonulásának dinami-
kája (4. ábra) a napi fogások alapján lé-
nyegesen nem különbözik egymástól
(Kruskal-Wallis teszt, H=3,19, p=0,47,
Spearman rank korreláció, rs>0,9), a
medián dátumok egy kivétellel október el-
ső hetére esnek (2. táblázat). Ezért részle-
tesen csak a 2000. évben, a fiatal madara-
kon mért és számított biometriai adatokat
ismertetjük. Legnagyobb számban szep-
tember végén és októberben vannak jelen
vonuló vörösbegyek a vizsgált területen.
Ugyanabban az őszi vonulási időszakban
visszafogott madarak aránya, az egyes
éveket tekintve 25 és 39 százalék között
változott. Az első vonulási hullámban
gyűrűzött madarak tartózkodási ideje lé-
nyegesen hosszabb (2000: 14± 12,39 nap,

Vonulási időszak 08.19 - 09.17. 09.18 - 10.11. 10.12 - 11.05. 
Átlag ± SD 14,0 ± 12,39 4,45 ± 3,39 7,72 ± 5,00 

n 18 22 18 
Tukey HSD:    

08.19 - 09.17. - p= 0,00 p= 0,04 
09.18 - 10.11.  - p= 0,38 

3. táblázat. A visszafogott madarak átlagos minimum tartózkodási ideje vonulási időszakonként
2000-ben. A negyedik időszakban gyűrűzött madárból nem volt visszafogás (ANOVA: F2,55=7,76,
p=0,0003).
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4. ábra. A fiatal és az öreg madarak vonulásá-
nak dinamikája 2000-ben.
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n=18), mint második és harmadik idő-
szakban gyűrűzötteké (3. táblázat), de ok-
tóber második felében már egyet sem fog-
tunk vissza közülük.

3.2. A vonuló populációk szárnyhosz-
sza, testtömege és zsírtartaléka

Az első vonulási időszakban befogott fia-
tal vörösbegyek átlagos szárnyhosszúsága
általában a legrövidebb (71,15±1,90 mm,
n=115), míg az utolsó vonulási időszak-
ban befogottaké a legnagyobb
(72,14±2,15 mm, n=33, ANOVA:
F3,453=4,56, p=0,004, 4. táblázat). A
szárnyhossz alapján az első időszak ma-
darai különülnek el legjobban az utánuk
következő időszakokban befogott mada-
raktól (5. ábra). Az egyes vonulási idő-
szakokban befogott madarak átlagos test-
tömege minden évben az utolsó vonulási
periódusban a legnagyobb, 17-18 gramm
körüli (5. táblázat). A madarak átlagos vo-
nulási zsírtartaléka az első vonulási idő-
szaktól az utolsó vonulási időszakig nö-
vekvő tendenciát mutat, az első vonulási
időszakban gyűrűzött vörösbegyek lénye-
gesen kevesebb zsírmennyiséggel vonul-
nak el, mint az őket követő madarak (6.
táblázat, 6. ábra). A visszafogott vörösbe-
gyek 60-70%-nak nő a vonulási zsírtarta-
léka és testtömege a tömördi tartózkodá-
suk során (7. ábra). 

4. Értékelés

A Lengyelországban gyűrűzött madarak
megkerülései alapján tudjuk, hogy a len-
gyelországi és a Lengyelországon átvonu-
ló északabbi vörösbegy populációk széles
frontot átfogó vonulási stratégiával ren-
delkeznek, öt fő vonulási irányt követve
érik el a mediterránumban lévő telelő terü-
leteiket (Remisiewicz 2001). Ezek a brit,
az atlanti, a nyugat- és kelet-alpesi, vala-
mint a balkáni vonulási útvonalak. A Len-
gyelország nyugati és középső részén gyű-
rűzött madarak, elsősorban valamelyik al-
pesi útvonalat követve, kisebb része pedig
az atlanti irányt követve érte el a francia-
országi partokat. A Finnországban, Észak-
Oroszországban és Svédországban gyűrű-
zött vörösbegyek megkerülései alapján
tudjuk, hogy ezeken az északi területeken

Vonulási időszak 08.19 - 09.17. 09.18 - 10.11. 10.12 - 11.05. 11.06 - 11.18. 
Átlag ± SD 71,15 ± 1,90 72,04 ± 1,94 71,81 ± 1,81 72,14 ± 2,15 

n 115 180 187 33 
Tukey HSD:     

08.19 - 09.17. - p= 0,00 p= 0,04 p= 0,16 
09.18 - 10.11.  - p= 0,74 p= 0,99 
10.12 – 11.05.   - p= 0,89 

4. táblázat. A vonuló populációk átlagos szárnyhossza (mm) vonulási időszakonként 2000-ben
(ANOVA: F3,453=4,56, p=0,0037).

 

5. ábra. A vonuló populációk szárnyhosszának
dendrogramja (Euklidészi távolság, Ward-
Orlóczy módszer).
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költő madarak a lengyelországi területe-
ken őszi vonulásukat megszakítják, majd
két fő vonulási utat követnek, a nyugat-al-
pesi és a kelet-alpesi irányban. A kelet-al-
pesi irányt választó madarak a Szudétákat
és a morvaországi medence egyes területe-
it érintve kerülik meg az Alpokat, keleti,
vagy nyugati irányban és így érik el a
Földközi-tenger partvidékét. Tehát az Al-
pok, mint vonulási barrier két irányba
készteti a madarakat (Remisiewicz et al.
1997). A keleti irányt választó madarak
közé tartozhattak a Szlovákiában gyűrű-
zött és Tömördön megkerült, illetve a
Tömördön gyűrűzött és Olaszországban
megkerült vörösbegyek is.

Remisiewicz et al. (1997) vizsgálatai
szerint a szeptember 21. és október 20. kö-
zött Lengyelországban befogott madarak
azok, amelyek elsősorban az alpesi vonu-
lási utat választják. Ezek azok a madarak,
melyek főleg Svédországból származnak,
de Finnországból is vannak megkerülések.
Elsősorban az október 15. után Dél-Svéd-
országban, illetve október 1-10. között
Lengyelországban gyűrűzött madarak ke-
rülnek meg a kelet-alpesi vonulási út köz-
bülső állomásain. A megkerülési adatok
alapján azt gondoljuk, hogy az október
második felében még Lengyelországban
tartózkodó helyi populációk, illetve Svéd-
országból, Dél-Finnországból származó
populációk azok, melyek az alpesi irányt
követve szakítják meg őszi vonulásukat a

vizsgált nyugat-dunántúli gyűrűzőhelyen,
majd többségük az olaszországi telelőterü-
leteik felé folytatja útjukat. Tömördön a
második és harmadik vonulási periódus-
ban befogott egyedek valószínűleg a szlo-
vákiai és a lengyelországi fészkelő popu-
lációkból származnak. A tömördi bokros
élőhelyek a kelet-alpesi útvonal olyan
közbenső pihenő- táplálkozóhelyei, ahol
október harmadik dekádjában van a vörös-
begy őszi vonulásának csúcsidőszaka. A
fiatal és öreg példányok együtt vonulnak
és vonulásuk dinamikája is hasonló. Nincs
lényeges különbség a korcsoportok vonu-
lási csúcsidőszaka és napi fogásuk medián
dátuma között. Ez a vonulási viselkedés
eltér a hosszú távú vonulók vonulási stra-
tégiájától, melyeknél az adult példányok
általában előbb vonulnak, mint a fiatalok
(Spina & Bezzi 1990, Gyurácz & Bank
1995, Szalai et al. 1998). 

Vonulási időszak 08.19 - 09.17. 09.18 - 10.11. 10.12 - 11.05. 11.06 - 11.18. 
Átlag ± SD 15,80 ± 1,28 16,32 ± 1,36 16,40 ± 1,14 17,61 ± 1,06 

n 115 180 187 33 
Tukey HSD:     
08.19 - 09.17. - p= 0,02 p= 0,00 p= 0,00 
09.18 - 10.11.  - p= 0,96 p= 0,00 
10.12 – 11.05.   - p= 0,00 

5. táblázat. A vonuló populációk átlagos testtömege (g) vonulási időszakonként 2000-ben
(ANOVA: F3,65=8,73, p=0,00005).

 

6. ábra. A vonuló populációk zsírindexének
dendrogramja (Euklidészi távolság, Ward-
Orlóczy módszer).
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A vonulás időbeli lefolyása, a vonulási
"hullámok" kialakulása Tömördön is ha-
sonlóan alakult, mint a bükki, kisoroszi
(Sebestyén 1982) és soproni (Antli & Né-
meth 1998) vizsgálatok esetén. E két hazai
vizsgálat a szárny alakja (lekerekített vagy
hegyes szárny) alapján próbálta elkülöníte-
ni a populációkat. Ez azonban a szárnyhe-
gyességi index alapján nem sikerült egyér-
telműen. A kisoroszi és bükki őszi eredmé-
nyeket a soproniakkal összevetve megálla-
pítható, hogy mind a kerekebb, mind a he-
gyesebb szárnyú csoport egyedei a teljes
megfigyelési idő alatt jelen voltak. A szep-
temberi első vonulási periódusban még ki-
sebb arányban vett részt a hegyes szárnyú
madárpopuláció, de októberben arányuk
nőtt. A vonulási távolság és a szárny hos-
sza, illetve alakja közti összefüggésre vo-
natkozó hipotézis szerint (Holynski 1965,

Norberg 1981, Pérez-Tris et al. 2000) az
északról érkezők rendelkeznek hosszabb és
hegyesebb szárnnyal, ami gyorsabb repü-
lést tesz lehetővé. Az északi populációk
madarai a hosszabb vonulási útvonalat
ugyanannyi idő alatt tudják megtenni, mint
a délebbi populációk, kerekebb, rövidebb
szárnyú madarai a rövidebb vonulási távol-
ságot. Sebestyén (1982) a felméréseiben
legalább két populáció jelenlétét igazolta a
szárnyhegyességi vizsgálatok alapján, de a
populációk között nagy volt a keveredés,
azok nem homogének. A vonulások medián
dátuma valamennyi vizsgálatban október
elejére tehető. A Sopron közelében szep-
tember második felében fogott madarakból
október elején egyet sem fogtak vissza, a
szárnyhosszuk kisebb és zsírmentes testtö-
megük átlaga alacsonyabb volt, mint a ké-
sőbb érkezőké. A főként hegyesebb szárnyú
madarakból álló vonulási hullámokban
ugyanazon zsírkategóriákhoz tartozó testtö-
meg átlagok pedig nagyobbak voltak.
Tömördön az első vonulási periódusban be-
fogott vörösbegyek minden évben lényege-
sen rövidebb szárnyhosszal rendelkeztek,
mint a később érkező madarak. Az adatok
azt mutatják, hogy ez az első, feltehetően a
Kárpát-medencében költő populáció időben
markánsan elkülönül a később érkező po-
pulációktól, amit a tartózkodási idők is iga-
zolnak. Október közepén a kárpát-meden-
cei populációból már nem volt visszafogás.
Szárnyhossz alapján szignifikáns különbsé-

Vonulási időszak 08.19 - 09.17. 09.18 - 10.11. 10.12 - 11.05. 11.06 - 11.18. 
Átlag ± SD 0,41 ± 0,64 1,30 ± 1,50 2,74 ± 1,60 3,04 ± 1,06 

n 115 180 187 33 
Tukey HSD:     
08.19 - 09.17. - p= 0,00 p= 0,00 p= 0,00 
09.18 - 10.11.  - p= 0,00 p= 0,00 
10.12 – 11.05.   - p= 0,77 

6. táblázat. A vonuló populációk átlagos zsírindexe vonulási időszakonként 2000-ben
(ANOVA: F3,461=75,76, p=0,00007).
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7. ábra. A visszafogott madarak zsírindex átla-
ga az első befogáskor és az utolsó visszafogás-
kor vonulási időszakonként.
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get nem minden évben mutatnak a varian-
ciaanalízis eredményei, de általában az első
periódusban befogott madarak értékei a
legalacsonyabbak és az utolsó periódusban
befogottak szárnyhossza és testtömege a
legnagyobb Tömördön. Azt feltételezzük a
szárnyhosszok adatai alapján, hogy a ha-
zánkban fészkelő madarak elvonulása után
az északabbi vonuló populációk egyedei
keverednek, de még legalább két vagy há-
rom vonuló populáció van jelen az őszi vo-
nulási időszakban. Ezek a két középső hul-
lámban, illetve az utolsó hullámban átvonu-
ló vörösbegyek. Azt is feltételezzük a
szárnyhosszok és a lengyelországi
(Remisiewicz et al. 1997) vonulásdi-
namikai vizsgálatok eredményei alapján,
hogy valószínűleg a második és harmadik
időszakban szlovák és lengyelországi fész-
kelő populációk madarai vonultak át
Tömördön, az utolsó hullámban pedig az
északabbi (Dél-Skandinávia, Észak-nyu-
gat-Oroszország) populációk érkeztek.
Észak-Olaszországban kimutatták, hogy a
kerekebb szárnyú, helyi madarak mellett a
hegyesebb szárnyú madarak, tehát az észa-
kabbi területekről érkezők novemberben
gyakoribbak voltak. (Lövei et al. 1986).

Egy dél-finnországi vörösbegy átlago-
san 36-38 nap alatt éri el tunéziai telelőte-
rületét (Petterson & Hasselquist 1985,
Antli & Németh 1998). Mivel Tömörd kö-
zel félúton van, és ha figyelembe vesszük
a lengyelországi adatokat is miszerint ok-
tóber 1-10. között ezek a madarak még
Lengyelországban vannak, akkor érthető,
hogy október második felében jelennek
meg Tömördön. Vizsgálataink szerint ezek
a madarak elegendő zsírtartalékkal rendel-
keznek ahhoz, hogy itt csak megpihenje-
nek. A legrövidebb tartózkodási időt a má-
sodik, harmadik vonulási hullámban ta-
pasztaltuk. Az a madár, amelyik elfo-

gyasztja energiatartalékát, Tömördön ké-
pes energiatartalékait feltölteni. Ezt bizo-
nyítják a visszafogott madarak tartózkodá-
si idejük alatt tapasztalt jelentős testtömeg
és zsír növekedése. Egyes vizsgálatok sze-
rint egy indulásra kész vörösbegy 4-es, 5-
ös zsírkategóriával kel útra (Antli & Né-
meth 1998), amit egy adott táplálkozóhe-
lyen más fajokhoz képest lényegesen las-
sabban, átlagosan 10-11 nap alatt érhet el
(Pettersson & Lindholm 1983, Petterson &
Hasselquist 1985). A tömördi adataink en-
nek a feltételezésnek némileg ellentmon-
danak, hisz például az első vonulási perió-
dus madarainak zsírindex átlaga általában
egynél is kisebb és legkésőbb október kö-
zepére ezek a madarak elvonulnak. Vi-
szonylag hosszú, átlagosan kéthetes tar-
tózkodásuk során sem halmoznak fel lé-
nyeges mennyiségű zsírtartalékot. Való-
színűleg a vonulás számára energetikai
szempontból kedvező makroszinoptikus
időjárási helyzeteket (Gyurácz et al. 2003)
kihasználva a vörösbegyek kisebb energia-
tartalékkal is elindulnak, illetve kedvezőt-
len időjárási helyzetekben (Akesson 1993)
leszállnak, megszakítják repülésüket, még
akkor is, ha egyébként zsírtartalékuk ele-
gendő volna a további repüléshez. A vö-
rösbegy vonulási (repülési) sebessége egy
átlagos időjárású éjszaka során 35 km/óra
(Bruderer 1971), melynek során testtöme-
ge 0,9 százalékkal csökkenhet (Nisbet et
al. 1963) a vonulási zsírtartalék felhaszná-
lása miatt. A hátszél vagy a szembe fújó
szél azonban jelentősen befolyásolja a re-
pülés energiafelhasználást és sebességét
(Bloch & Bruderer 1982), ezért a zsírindex
mértéke alapján következtetni a madarak
által megtett út hosszára és származási he-
lyére (Antli & Németh 1998) eléggé bi-
zonytalan. Az egyes vörösbegy populációk
vonulásának dinamikája és ennek megfe-
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lelően vonulási stratégiájuk is nagy válto-
zatosságot mutat. A részletek feltáráshoz
és megértéséhez további kutatásra van
szükség, ami a vonuló populációk védel-
mével kapcsolatos intézkedések tervezését
is segítheti.

Köszönetnyilvánítás. Köszönjük a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület tagjai-
nak a madárgyűrűző és adatgyűjtő munkáját.
Munkánkat az évek során támogatták: Nyugat-
magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központ Tudományos Bizottsága, Szombathe-
lyi Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsá-
ga, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um, Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület, Magyar Országgyűlés, Nyugat-Du-
nántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, Vonu-
ló Madarakért Alapítvány. Gyurácz József:
Békésy Ösztöndíj, BÖ154/2002.
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