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Összefoglalás Számos vizsgálat bizonyítja, hogy nagyon sok madárfaj vonulása megváltozott 
az utóbbi évtizedekben. Az időzítés változásának mértékét az adott faj vonulási stratégiája, a 

költő- és telelőterület távolsága, a vedlési stratégia, fajon belül egyes populációhoz, ivar- és korcsoporthoz tarto-
zás stb. befolyásolja. Jelen dolgozatban a csilpcsalpfüzike vonulásának változását elemeztük.
Vizsgálatunkhoz az adatokat a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó Ócsai Tájvédelmi Körzet Öregturján nevű 
részén, az Ócsai Madárvártán gyűjtöttük. Az elemzésekhez az 1984–2006 között függönyhálóval befogott 
10 288 csilpcsalpfüzike adatait használtuk fel. A mintavétel standard módszerekkel történt. A madarakat egye-
dileg számozott jelölőgyűrűvel láttuk el, és az Actio Hungarica szabályai szerint vettük fel biometriai adataikat. 
A vizsgálatban – az evezők kopása alapján elkülönített – korcsoportokat (elsőéves, egy évesnél idősebb) külön 
kezeltük. 
A meteorológiai adatok a pestlőrinci meteorológiai állomásról származnak. Az elemzésekhez a havi átlagos mi-
nimum hőmérsékletet és csapadékmennyiséget használtuk fel.
A hímek és tojók elkülönített adataiból szerkesztett vonulási hullámokra Gauss-görbéket illesztettünk, és ezek 
maximum helyével jellemeztük az adott évi vonulás időzítését. Tavaszi vonulási időszaknak az év 130. napja 
(május 7.) előtti időszakot, őszinek pedig a 240. nap (augusztus 29.) utánit tekintettük. A vonulási maximumok 
időpontját vetettük össze a havi átlaghőmérsékletekkel és átlagos csapadékmennyiségekkel.
Eredményeink szerint a hímek tavasszal korábban érkeznek, mint a tojók. Érkezési idejük a márciusi hőmér-
séklettel mutat összefüggést – minél melegebb van, annál hamarabb jönnek meg. A 23 év során a hímek átlagos 
érkezési ideje 5–6 nappal trendszerűen előrébb tolódott, a tojóké nem változott. A két ivar érkezési idejének 
különbsége tavasszal a márciusi hőmérséklettől függ – minél melegebb van, a hímek annál jobban megelőzik 
a tojókat. Ősszel fordított a helyzet – minél melegebb van szeptemberben, a hímek annál később mennek el a 
tojókhoz képest. 
A csilpcsalpfüzike vonulási stratégiája ivaronként eltérő, tavasszal erős protandria, ősszel protogynia jellemzi. 
A tavaszi-őszi időjárás évenkénti különbözőségére a hímek vonulásuk időzítésével reagálnak, a tojók nem. 
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Summary The migration timing of several bird species have changed during the past few decades. The measure of 
changes are influenced by the migration strategy, distance of the wintering area, sex, age etc. In the present study we 
analysed the data of 10 288 chiffchaffs collected between 1984 and 2006 at the Ócsa Bird Ringing Station. 
Meteorological data derived from the weather station in Pestszentlőrinc. Mean monthly minimum temperatures 
and mean monthly precipitation were calculated for the study period and used in all analyses. We fitted Gauss 
curves on the annual migration waves for males and females, respectively. The maximum point of each curve 
was used to describe the timing of migration in all cases. 
Our results indicate that male chiffchaffs arrived earlier than females in spring, moreover their annual timing of 
migration showed a positive relationship with mean minimum temperatures in March. Male arrival dates shifted 
5–6 days earlier – although the relationship is near significant – while females did not alter their spring arrival 
dates during the 23 years of the study period. The difference of spring arrival times between the two sexes also 
depended on the mean minimum temperature in March, in warmer years male arrival preceded female arrival 
dates. Opposite trends were observed however in autumn; warmer weather caused a delay in male departure 
dates, while it did not influence female autumn migration timing. 
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Bevezetés

Számos vizsgálat bizonyítja, hogy nagyon 
sok madárfaj tavaszi vonulása az utóbbi év-
tizedekben korábbra tolódott. Az időzítés 
változásának mértékét az adott faj vonulási 
stratégiája, a költő- és telelőterület távolsá-
ga, a vedlési stratégia, fajon belül egyes po-
pulációhoz, ivar- és korcsoporthoz tartozás 
stb. befolyásolja (Sparks et al. 2001, 2005, 
Gilyazov & Sparks 2002, Sanz 2002, Cot-
ton 2003, Hüppop & Hüppop 2003, Both et 
al. 2004, Lehikoinen et al. 2004, Gordo & 
Sanz 2005, Gienapp et al. 2007, Jonzén et 
al. 2006, Crick & Sparks 2006, Tøttrup et al. 
2006, Zalakevicius et al. 2006, Gordo 2007, 
Rubolini et al. 2007, Kovács et al. 2009, 
2011). A jelenség valószínű oka a klímavál-
tozás (IPCC 2001). 

Az őszi migráció esetén nem ilyen egy-
értelmű a helyzet, mivel az időzítésbeli vál-
tozás iránya ősszel erősen faj-, esetenként 
ivar- és korfüggő. Mind az előretolódásra, 
mind a késleltetésére találhatók példák (Gi-
lyazov & Sparks 2002, Csörgő & Tóth, 
2004, Miholcsa 2007, Miholcsa & Csörgő 
2007a, b, Miholcsa et al. 2009). 

A legtöbb faj esetén a költőterületre érke-
zéskor a hímek megelőzik a tojókat. A pro-
tandria meglehetősen általános jelenség a 
vonuló madarak között. Kialakulásának 
magyarázatául számos hipotézist állítottak 
fel (Morbey & Ydenberg 2001). A tojók ko-
rábbi érkezése (protogynia) tavasszal csak 
a fordított szexuális dimorfizmusú fajok-

nál (pl. víztaposók) fordul elő (Reynolds 
et al. 1986, Mills 2005). A hímek számára 
a költőterületre való korai érkezés nagyobb 
előnnyel jár, mint a tojóknak, mivel a ko-
rábban érkezők foglalhatnak a legjobb mi-
nőségű élőhelyen territóriumot, és ennek 
következtében többféle módon növelhetik 
szaporodási sikerüket (Kokko 1999, Harnos 
& Csörgő 2011). 

Ősszel esetenként fordított a helyzet, 
a tojók vonulnak el korábban. Általában 
olyan fajoknál fordul elő, ahol a két ivar 
eltérő távolságú területen telel. A délebb-
re, nagyobb távolságra telelő tojók koráb-
ban elvonulnak, a hímek addig maradnak, 
ameddig csak lehet (Mills 2005, Harnos & 
Csörgő 2011). 

Vizsgált fajunk, a csilpcsalpfüzike törzs 
alfajához (Ph. c. collybita) tartozó populá-
ciók is ezt a stratégiát folytatják Nyugat-Eu-
rópában (Catry et al. 2005), és nagy valószí-
nűséggel a Kárpát-medencében is (Harnos 
& Csörgő 2011). Ez utóbbi állomány külö-
nösen alkalmas ilyen jellegű vizsgálatokra, 
mert gyakorlatilag izolált, és vonulási hul-
láma tavasszal és ősszel is általában egy-
csúcsú (Csörgő & Lövei 1986, Csörgő et al. 
1991, Gyurácz & Csörgő 2009).

A csilpcsalpfüzike erős méretbeli ivari di-
morfizmust mutat. A hímek nagyobbak, lé-
nyegesen hosszabb a szárnyuk és a farkuk, 
mint a tojóké. A korcsoportok között is van 
szárnyhosszbeli különbség, az öreg madarak 
szárnya, illetve farka átlagosan hosszabb, 
mint a fiataloké. Ez lehetővé teszi vonulási 

Chiffchaffs show sex dependent migration strategies with pronounced protandry in spring and considerable 
protogyny in autumn. Males also alter their timing of migration to local environmental factors, while females 
show no such behavioural plasticity. 
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viselkedésük kor- és ivarcsoportok szerint 
elkülönített vizsgálatát (Tiainen 1982, Tiai-
nen & Hanski 1985, Csörgő & Lövei 1986, 
Harnos & Csörgő 2011).

Tanulmányunk célkitűzése az volt, hogy 
megállapítsuk a Kárpát-medencében gya-
korlatilag izolált költőállomány tavaszi és 
őszi vonulásának kor- és ivarcsoportonkénti 
jellegzetességeit, időjárásfüggését és a kö-
zel negyed százados periódus alatt bekövet-
kezett változások milyenségét és mértékét.

Adatok és módszerek

Vizsgálatunkhoz az adatokat Duna-Ipoly 
Nemzeti Parkhoz tartozó Ócsai Tájvédelmi 
Körzet Öregturján nevű részén, az Ócsai Ma-
dárvártán gyűjtöttük (É. sz. 47° 15′ – K. h. 
19° 15′). Az elemzésekhez az 1984 és 2006 
között függönyhálóval befogott 10 288 csilp-
csalpfüzike adatait használtuk fel. A mada-
rakat egyedileg számozott jelölőgyűrűvel 
láttuk el, az adatfelvétel az Actio Hungarica 
standard módszereivel történt. 

A vizsgálatban – az evezők kopása alap-
ján elkülönített – korcsoportokat külön ke-
zeltük (Svensson 1992). Két kategóriát kü-
lönítettünk el: a befogás évében kirepülteket 
(fiatalok) és az 1 évesnél idősebb madarakat 
(öregek). 

Tavaszi vonulási időszaknak az év 130. 
napja (május 7.) előtti időszakot, őszinek 
pedig a 240. nap (augusztus 29.) utánit te-
kintettük. Az időpontokat a fajra jellemző 
fogási görbék alapján (1. ábra), ill. a visz-
szafogott madarak területen való tartózko-
dási idejének (a gyűrűzés ideje és az utolsó 
visszafogás között eltelt idő) hossza alapján 
határoztuk meg (2. ábra). 

A csilpcsalpfüzikék ivarát vonulási idő-
szakonként és korcsoportonként modell ala-
pú klaszterezéssel határoztuk meg (Harnos 
& Csörgő 2011). A 10%-nál nagyobb bi-
zonytalanságú eseteket kihagytuk az elem-
zésekből.

A vonulás időzítésének becslésére kor- és 
ivarcsoportonként a napi fogási gyakorisá-
gokra illesztett Gauss-görbe maximum he-
lyét (vonulási csúcs) használtuk azokban az 

1. ábra	 Átlagos	fogási	és	visszafogási	gyakoriságok.	
Figure 1.	 Mean	daily	frequency	of	trapped	and	retrapped	individuals.

Csörgő Tibor – Harnos Andrea
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években, amikor ezt az adatok mennyisége 
lehetővé tette (Preston 1966, Knudsen et al. 
2007). Az illesztést többszörös lineáris reg-
resszióval végeztük, mivel a Gauss-görbét 
logaritmizálva egy másodfokú polinomot 
kapunk, így a görbeillesztés visszavezethető 
egy egyszerű többszörös lineáris regresszió-
ra (Reiczigel et al. 2007).

A Gauss-görbék illesztését – részben a nem 
elegendő adat, részben a nem haranggörbe 
alakú vonulási hullám miatt – nem sikerült 
minden évben mindkét ivar esetén elvégezni. 
Az egyes elemzésekhez felhasznált évek szá-
mát (n) az eredmények részben közöljük.

A hasonló tanulmányokkal való össze-
hasonlíthatóság érdekében a vonulási hullá-
mok mediánjait is kiszámítottuk.

Az időzítési idők összehasonlítását páros 
t-próbával végeztük, a közel negyed száza-
dos periódus alatt bekövetkezett változásá-
nak mértékét a vonulási csúcsokra illesztett 
lineáris regresszióval vizsgáltuk.

A meteorológiai adatok a pestlőrinci me-
teorológiai állomásról származnak. A tava-
szi és őszi vonulás időzítésének időjárásfüg-
gését (havi minimum átlaghőmérsékletek 
és átlagos havi csapadékmennyiségek) és 
változását lineáris regresszióval vizsgáltuk 
kor- és ivarcsoportonként. Az összehason-
lításokat csak azokban az években lehetett 
elvégezni, amelyekbe az adott kor- vagy 
ivarcsoporthoz megfelelő mennyiségű adat 
állt rendelkezésre, ezért általában 23-nál ke-
vesebb adatpárral dolgoztunk.

A statisztikai elemzésekhez az R 2.8 prog-
ramot használtuk (R Development Core 
Team 2007). 

Eredmények

Az 1984–2006-os időszakban az öreg hí-
mek átlagos vonulási csúcsa tavasszal áp-
rilis 1-re esik, a tojóké pedig április 12-re. 

2. ábra.	 Az	évi	első	és	utolsó	megfogások	(vízszintes	vonalak)	az	első	befogás	sorrendjében.
Figure 2.	Annual	first	and	last	capture	(horizontal	lines)	dates	in	the	order	of	first	capture.	
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Az őszi átlagos vonulási csúcsok: öreg to-
jók: szeptember 22., öreg hímek: szeptem-
ber 30., fiatal tojók: szeptember 27., fiatal 
hímek: október 1. Az őszi vonulás során 
mindkét korcsoportba tartozó tojók medi-
ánja szeptember 26-ra, a hímeké október 
1-re esik.

A 23 év során a hímek érkezési ideje ten-
denciaszerűen 5–6 nappal előrébb tolódott, 
de a változást statisztikailag még nem lehet 
igazolni (P=0,11, n=16), a tojóké nem válto-
zott (n=16) (3. ábra). 

Eredményeink szerint a hímek tavasszal 
átlagosan 11 nappal (n=14, páros t-próba, 
P<0,001) korábban érkeznek, mint a tojók 
(3a. ábra). Érkezési idejük a márciusi átla-
gos minimum hőmérséklettel mutat össze-
függést (P=0,005), minél melegebb van, 
annál hamarabb jönnek meg (4a. ábra). 
A tojók esetén időjárásfüggést nem sikerült 
kimutatni (4b. ábra). A csapadékmennyisé-
gekkel nem találtunk szignifikáns összefüg-
gést egyik ivar esetén sem.

A két ivar érkezési ideje közötti különbség 
tendenciaszerűen nőtt (nem szignifikáns: 
P=0,16, n=14). A különbség a márciusi hő-
mérséklettől függ, – minél melegebb van, 
annál jobban megelőzik a hímek a tojókat 
(n=16, P=0,025). Az eltolódás átlagosan 1,9 
nappal nő Celsius-fokonként (5a. ábra).

Az őszi vonulás időzítése egyik ivarnál 
sem változott (hímek: n=15, tojók: n=10) 
(3b. ábra). A két ivar vonulásának időzíté-
se ősszel a tavaszinak a fordítottja. A tojók 
maradnak tovább, az öregek esetén átlago-
san 10 (n=6, P=0,007), a fiatalok esetén 5 
nappal (n=18, P<0,001) (4b. ábra). A fiatal 
madarak vizsgálata azt mutatta, hogy mi-
nél melegebb van szeptemberben, a hímek 
annál később mennek el a tojókhoz képest 
(P=0,05), az eltolódás átlagosan 1,3 nappal 
nő Celsius-fokonként (5b. ábra). A csapa-
dékmennyiséggel itt sem lehetett kapcsola-
tot találni.

A csilpcsalpfüzike vonulási stratégiája 
ivaronként eltérő, tavasszal erős protand-

3. ábra.	 (a)	A	tavaszi	vonulási	csúcsok	az	év	függvényében.	A	hímek	trendszerűen	(P=0,11)	korábban	
érkeznek,	mint	a	tojók.	(b)	Őszi	vonulási	csúcsok	az	év	függvényében.

Figure 3.	(a)	 Spring	 migration	 peaks	 during	 the	 study	 period.	 Males	 show	 a	 trend	 like	 earlier	 shift	
(P=0.11)	 while	 females	 have	 not	 altered	 their	 arrival	 dates.	 (b)	 Autumn	 migration	 peaks	
during	the	study	period.

Csörgő Tibor – Harnos Andrea
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4. ábra.	 A	hímek	(a)	és	a	tojók	(b)	tavaszi	vonulási	csúcsa	a	márciusi	átlagos	minimum	hőmérséklet	
függvényében.

Figure 4.	Male	 (a)	 and	 female	 (b)	 spring	 migration	 peaks	 versus	 mean	 minimum	 temperatures	 in	
March.

5. ábra	 A	 hímek	 és	 a	 tojók	 tavaszi	 vonulási	 csúcsainak	 különbsége	 az	 átlagos	 márciusi	 minimum	
hőmérséklet	 függvényében	 (a),	 és	 a	 fiatal	 hímek	 és	 fiatal	 tojók	 őszi	 vonulási	 csúcsainak	
különbsége	a	szeptemberi	átlagos	minimum	hőmérséklet	függvényében	(b).

Figure 5.	The	difference	in	spring	migration	peaks	of	adult	males	and	females	as	a	function	of	mean	
minimum	temperatures	in	March	(a)	and	the	difference	in	juvenile	male	and	female	autumn	
migration	peaks	as	a	function	of	mean	September	temperatures	(b).
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ria, ősszel protogynia jellemi. A tavaszi és 
őszi időjárás évenkénti különbözőségére 
a  hímek vonulásuk időzítésével reagálnak, 
a tojók nem. 

Értékelés

A vonulás szabályozásában meghatározó 
szerepet játszik az éves ritmus és a foto-
periódus (Gwinner 1996, Gwinner & Helm 
2003, Coppack & Pulido 2009). A vonulás 
az ezekre épülő belső mechanizmusok sze-
rint zajlik. A vonulási tulajdonságok – leg-
alábbis a hosszú távú vonulók esetén – döntő 
mértékben öröklöttek (Berthold 1993, 1996, 
Pulido & Berthold 2003), ennek ellenére az 
utóbbi évtizedben számos publikáció jelent 
meg a tavaszi vonulás időzítésének változá-
sáról, döntő többségben korábbra tolódásá-
ról (Cotton 2003), amit az éghajlati válto-
zásokkal hoztak összefüggésbe. Pl. a NAO 
(észak atlanti oszcilláció) (Hubalek 2004).

A genetikai szabályozás adta keretek kö-
zött a vonulás időzítését és lefolyását az idő-
járás befolyásolhatja. A Brit-szigeteken ki-
mutatták, hogy az aktuális helyi hőmérséklet 
befolyásolja a vonuló madarak érkezését, 
de kapcsolat van a vonulási úton uralkodó 
időjárási tényezőkkel is. Például a kakukk 
(Cuculus canorus) érkezési ideje függ a 
spanyol-, ill. franciaországi áprilisi, a füle-
müle (Luscinia megarhynchos) a spanyol-
országi márciusi, a szürke légykapó (Mus-
cicapa striata) a spanyolországi áprilisi és a 
franciaországi májusi hőmérséklettől (Huin 
& Sparks 2000). A kis légykapó (Ficedula 
parva) tavaszi érkezési ideje Lengyelor-
szágban (Bialowieza) függ a helyi áprilisi, a 
vonulási út márciusi és a telelőhely februári 
időjárásától (Mitrus et al. 2005). A kormos 
légykapón (Ficedula hypoleuca) végzett 
vizsgálatok szerint a vonulási úton kimuta-

tott hőmérséklet-emelkedés befolyásolja az 
érkezési időt (Aloha et al. 2004). Több, mint 
30 észak-amerikai madárfaj vizsgálata sze-
rint a tavaszi hőmérséklet 1 ºC-os növeke-
dése a vonulási hullám mediánjának 1 nap-
pal korábbra tolódását eredményezi (Marra 
et al. 2004).

A két ivarra nem egyforma az időjárás ha-
tása. Míg Dániában 1971 és 2003 között a 
füstifecske (Hirundo rustica) hímjei egyre 
korábban érkeztek, a tojók nem. Előbbiek 
érkezési ideje korrelált a helyi áprilisi hő-
mérséklettel (Møller 2004). A mi vizsgála-
tunkból is az derült ki, hogy hímek érkezési 
ideje összefüggést mutat a márciusi helyi 
hőmérséklettel, de a tojóké nem. Ez a min-
tázat azért érdekes, mert több vizsgálat ki-
mutatta, hogy a klímaváltozás hatására be-
következő korábbi érkezés korábbi költést is 
eredményezhet (Crick et al. 1997, McClee-
ry et al. 1998, Both et al. 2004). Ehhez ter-
mészetesen mindkét ivar vonulási idejének 
változnia kell. A csilpcsalpfüzikénél csak 
a hímeké változik az aktuális hőmérsék-
let függvényében, a tojóké nem. A két ivar 
között az időzítésbeli különbség mértéke 
az aktuális hőmérséklettől függ, annál na-
gyobb, minél melegebb van, hasonlóan a 
hosszú távú vonuló, dániai füstifecskékhez 
(Møller 2004). Eszerint a hímek hiába jön-
nek korábban, ez a költés időzítésére nincs 
hatással, viszont a hímek között erős intra-
szexuális kompetíció zajlik, ami megerősít-
heti például a másodlagos ivari bélyegeket, 
illetve hatással lehet a hímek egyre korábbi 
érkezésére (Møller 2004).

Hasonlóan, csak a hímek korábbi érkezé-
se okozhatja azt is, hogy a szintén hosszú 
távú vonuló cserregő nádiposzátánál (Ac-
rocephalus scirpaceus) a madarak korábbi 
érkezését figyelték meg Németországban, 
de a fiatalok kirepülési ideje nem változott 
(Bergmann 1999). A kormos légykapók 
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Dél-Finnországba való korábbi érkezése 
sem befolyásolta a költéskezdést (Aloha et 
al. 2004).

Az érkezési idő tükrözi az egyed mi-
nőségét, mivel a gyengébb példányoknak 
nagyobb árat kell fizetni a korábbi érkezé-
sért (Møller 1994, Kokko 1999, Forstmeier 
2002). A protandria annál erősebb, minél 
nagyobb a méretbeli (Kissner et al. 2003) 
vagy színezetbeli (Rubolini et al. 2004) sze-
xuális dimorfizmus, esetleg jellemző a má-
sodlagos ivari bélyeg, például a füstifecskék 
szélső faroktollának hossza (Møller 2004). 
A korábban érkező hímek általában a fajra 
jellemző átlagnál nagyobbak (Tiainen 1982) 
és/vagy öreg példányok (Mitrus et al. 2005). 
Ezek a legjobb minőségű élőhelyeken tud-
nak territóriumot foglalni, ezzel növelve 
szaporodási sikerüket (Spottiswoode et al. 
2006, Morbey & Ydenberg 2001).

A protandrikus fajoknál a hímek mére-
te nagyon fontos, de úgy néz ki, mégsem 
az ebből levezethető gyorsabb repülés, ha-
nem a telelőterületről való korábbi indulás, 
ill. a telelőterületi különbségek határozzák 
meg a korábbi érkezést (Coppack & Pulido 
2009).

A csilpcsalpfüzike nyugat-európai popu-
lációinak telelőterülete a Brit-szigetektől 
Szenegálig húzódik. Ezen a hatalmas terü-
leten a telelő állomány ivararánya jelentő-
sen eltér. A telelő állományokban az északi 
területeken a hímek, délebbre a tojók van-
nak túlsúlyban. Mivel a fészkelőterületet 
rövidebb idő alatt el lehet érni kisebb távol-
ságból, ezért a hímek megpróbálnak a lehe-
tő legközelebb telelni (Cramp 1992, Catry 
et al. 2005, Ciach 2009, Gyurácz & Csörgő 
2009).

Ősszel néhány fajnál az ivarok között 
nincs időzítésbeli különbség, másoknál a 
tojók előbb vonulnak, mint a hímek (Mills 
2005, Jakubas & Wojczulanis-Jacubas 2010). 

Az őszi protogynia kevésbé általános, mint a 
tavaszi protandria. 

Mivel a kisebb távolságra levő telelőte-
rületre később is el lehet indulni, a hímek 
ősszel később vonulnak, a tavaszi sorrend 
fordítottját lehet megfigyelni: ősszel a to-
jók indulnak korábban. Délkelet-Angliában 
(Queen Mary Reservoir) – gyűrűzési adatok 
szerint – a tojók őszi vonulásának medián-
ja szeptember 14-re, a hímeké szeptember 
19-re esik. A különbség szignifikáns (Geen 
1986). A protogynia jellemző a kárpát-me-
dencei állományra is. A különbség szintén 
5 nap, 12 napos csúszással az angliai ada-
tokhoz képest. Mindkét korcsoportba tarto-
zó tojók mediánja szeptember 26-ra, a hí-
meké október 1-re esik. 

Vizsgálatunk szerint a protogynia mérté-
két a szeptemberi átlagos hőmérséklet ha-
tározza meg. Minél melegebb van, annál 
nagyobb a két ivar vonulási időzítésének 
különbsége. Jó idő esetén a hímek a lehető 
legkésőbb indulnak. Ez lehet annak a válto-
zásnak a hátterében, hogy a vizsgálati peri-
ódus elején is meglevő hím többség egyre 
kifejezettebb lett a közel negyed évszázad 
alatt (Harnos & Csörgő 2011).

Ha a klímaváltozás mindkét ivarra hat, 
evolúciós változást eredményezhet a tel-
jes életciklusra (fészkelés, vedlés stb.), vi-
szont, ha csak a hímekre hat, pusztán az 
interszexuális versengést erősíti, a további 
életszakaszokat nem befolyásolja. Vizsgá-
lati eredményeink szerint a csilpcsalpfüzi-
kénél ez utóbbi eset áll fenn. A hímek közti 
szelekciónak méretbeli növekedést kellene 
indukálnia. Ezt azonban nem sikerült kimu-
tatni (Csörgő et al. 2009, Harnos & Csörgő 
2011). Ennek több oka is lehet. Egyrészt a 
területre jellemző kontinentális éghajla-
ti viszonyok mellett az időjárási tényezők 
az utóbbi évtizedekben nem tendenciózu-
san változtak, egymást követő évek tavaszi 
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időjárása nagyon különbözött. Másrészt a 
fajnál a testméretet, esetünkben a szárny-
hosszat, nemcsak a vonulással kapcsolatos, 
hanem egyéb életszakaszokban ható ténye-
zők (pl. az élőhely vegetációja, táplálkozá-
si stratégia, predátor elkerülési viselkedés 
stb.) együttesen alakítják ki (Gaston 1974, 
Cramp 1982, Ciach 2009). 

A fajnál az intraszexuális kompetíció csak 
a hímek vonulási időzítésének időjárásfüg-
gésében nyilvánul meg, a füstifecskével 
szemben (Møller 2004) biometriai változá-
sok nem mutathatók ki.

Az őszi vonulás változása tekintetében 
nincs olyan jól általánosítható hatása a klí-
maváltozásnak, mint tavasszal. Néhány faj 
esetében nincs változás, néhány faj vonulá-
sa előbbre, másoké későbbre csúszott (Gi-

lyazov & Sparks 2002). Több, ugyanezen a 
területen, más fajokon végzett vizsgálatok 
eredményeivel szemben (Csörgő & Tóth 
2008, Miholcsa 2007, Miholcsa et al. 2007a, 
2007b, 2009, Kiss et al. 2008, Csörgő et al. 
2009, Nagy et al. 2009, Kovács et al. 2009, 
2011) – a csilpcsalfüzikénél az őszi vonu-
lás időzítése még tendenciaszerűen sem vál-
tozott a vizsgált időszak alatt egyik ivarnál 
sem.
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