
1. Bevezetés

1.1. A fészekaljpredáció jelentõsége

Az ornitológiának mindig is az egyik fõ
kutatási területe volt a madarak reproduk-
ciójának a vizsgálata. A legnagyobb múlt-
tal a fészkeléshez kötõdõ tanulmányok
rendelkeznek, hiszen ide olyan viszonylag
könnyen megfigyelhetõ és mérhetõ para-
méterek tartoznak, mint a költés kezdete,
fészekaljméret, fióka szám, kirepült fió-

kák száma stb. Nem véletlen, hogy már
évtizedekkel ezelõtt kimutatták, és azóta
egyre több igazolást nyert, hogy a költés-
siker egyik legfontosabb befolyásoló fak-
tora a fészekaljpredáció (innentõl FAP-
nak rövidítve) (pl. Skutch 1949, Ricklefs
1969, Martin 1995, Shaeter 1996, Yanes &
Suárez 1997). Valóban, az irodalomból
példának bemutatott néhány adat általában
igen jelentõs FAP-t mutat, bár lényeges el-
térések vannak fajok, élõhelyek, és tanul-
mányok között (1. táblázat). Az adatok, és
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a cikk további része is elsõsorban a nyitott
fészekkel rendelkezõ fajokra vonatkozik.

Közismert, hogy a táplálékkeresés során
a rendelkezésre álló forrásokat a madarak
felosztják a kompetíció csökkentése érde-
kében (MacArthur 1958), így egy közös-
ségben azonos mikrohabitatban táplálkozó
fajok általában együtt nem fordulnak elõ. A
FAP a költõ madárközösségek szervezõdé-
sére is hatással van, mint azt Martin (1988)
és Sieving & Willson (1998) kimutatta. T.
Martin saját megfigyelései és irodalmi ada-
tok alapján igazolta, hogy a FAP sûrûség-
függõ, és a predátorok specializálódhatnak
adott típusú fészkek keresésére. Tehát a

szelekció elõnyben részesíti azon fajok ko-
egzisztenciáját, amelyek más mikrohabitat-
ban (talaj, bokor, vagy lombkorona) fész-
kelnek, mivel emiatt egy adott fészektípus
keresésére specializálódott predátor a tény-
leges fészeksûrûségnek csak kis részét ke-
resi. Martin egy késõbbi tanulmányában
(Martin 1996) 2400 mesterséges fészek és
1408 valódi fészek adatainak a feldolgozá-
sa alapján megerõsíti, hogy a koegzisztens
madárfajok fészkének mikrohabitatja kü-
lönbözõ, és átfedés esetén megnõ a FAP.
Sieving & Willson (1998) kimutatta a
predációs ráta és egyes közösségszerkezeti
paraméterek korrelációját.

1. táblázat. Természetes madárfészkek pusztulásának mértéke, nyitott fészekkel rendelkezõ
fajoknál. A pusztulás minden esetben predációt jelent, de nem feltétlenül azonos idõszakra
vonatkozik (kotlás, fiókanevelés, vagy a kettõ együtt). Az áttekintõ  cikkek esetében a cikkben
szereplõ fajok pusztulási rátájának átlagát adtam meg. Több helyen zárójelben feltüntettem a
fészkelési mikrohabitatot is.
Tab. 1. Nest loss due to nest predation in various open nesting birds (the examined period i.e., lay-
ing, hatching, or nestling, may not be the same). Predation rates from review papers were averaged
for all species. The nesting microhabitat is noted in paranthesis for some cases.

Hely/Site Faj/Species % Forrás/Reference
USA Σ 21 faj ~ 35 Gates & Gysel 1978
USA Σ 6 faj 72-79 (talaj) Martin 1988

58-86 (cserje)
44-53 (korona)

USA Σ 3 faj 31 (erdõ, talaj) Martin 1993
Σ 11 faj 46 (erdõ, cserje)
Σ 17 faj 35 (erdõ, korona)
Σ 24 faj 49 (mezõ, talaj)
Σ 22 faj 40 (mezõ, bokor)

Puerto Rico Puerto-ricoi vireo (Vireo latimeri) 70 Woodworth 1997
Európa / Europe Σ 32 faj 28 Martin & Clobert 1996
Svédország fenyõrigó (Turdus pilaris) 17 Meilvang et al. 1997
/ Sweden szõlõrigó (Turdus iliacus) 55
Spanyolország déli szikipacsirta (Calandrella rufescens) 45-95 Suárez et al. 1993
/ Spain kövi pacsirta (Galerida theklae) 83-89

mezei pacsirta (Alauda arvensis) 79
sziki pacsirta (Calandrella brachydactyla) 70
réti pityer (Anthus pratensis) 72

Anglia / England fekete rigó (Turdus merula) 78-92 Cresswell 1997
Lengyelország
/ Poland foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) 11 Halupka 1996
Magyarország
/ Hungary tövisszúró gébics (Lanius collurio) 31 Farkas et al. 1997
Magyarország
/ Hungary széki lile (Charadrius alexandrinus) 50-94 Székely 1992
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A FAP a természetvédelem számára is
lényeges. Egyfelõl a ritka, veszélyeztetett,
vagy zavarásra érzékeny fajoknál a FAP
mértékének ismerete, a predátorok azono-
sítása a védelem számára alapvetõ infor-
máció, ezek alapján lehet a hatékony vé-
delmi intézkedéseket megtenni. Például
Székely (1997) szerint a hazai széki lile
(Charadrius alexandrinus) állomány
egyik fõ veszélyeztetõ tényezõje (az élõ-
helyének eltûnés mellett) a FAP. A fészkek
dróthálóval történõ körülkerítése a fész-
kek kelési sikerét növelte, mert a drótháló
megakadályozta a predátorokat a fészek
elérésében.

A FAP vizsgálatok másik fontos alkal-
mazott vonatkozása a tájszerkezet átalakí-
tásának, a földhasználatnak vagy a terület-
kezelés hatásainak az értékelése, ideértve
például az élõhelyszegélyeket és élõhe-
lyfragmentációt (Báldi 1996). Gates &
Gysel (1978) 21 faj 194 fészkének sorsát
követték nyomon, és azt találták, hogy a
predáció szignifikánsan magasabb volt a
szegélyekben. Ezt részben a nagyobb fé-
szeksûrûség miatt megnövekedett predátor
aktivitással magyarázták. Így alakulhat ki
tehát a szegélyekben az ökológiai csapda
(ecological trap), amikor a vegetáció ked-
vezõ szerkezete miatt nagy a madárfészek-
sûrûség, ami viszont megnöveli a predá-
ciót. Mivel Gates és Gysel másodlagos,
emberi tevékenység nyomán kialakult sze-
gélyeket vizsgált, eredményük alapján az
élõhelyfragmentáció elõrehaladtával  a
megnövekedõ predáció hatásai akár konti-
nentális léptékben is mutatkozhatnak.

1.2. A fészekaljpredációs kutatások
problémái

A FAP tehát mind a közösségökológia,
szaporodásbiológia, tájökológia és kon-

zervációbiológia számára fontos tényezõ,
így vizsgálata, értelmezése lényeges fel-
adat. Csakhogy legalább öt lényeges prob-
lémával találjuk magunkat szemben, ha
nekivágunk egy FAP-s vizsgálatnak: (1)
zavarásra érzékeny fajok elhagyhatják a
megfigyelõ által megtalált fészket, (2) a
fészekkeresés közben jelentõs élõhely-
rombolást okozhat a megfigyelõ, például
nádasban, vagy más érzékeny élõhelyen,
(3) a költés során korán predált, de késõbb
megtalált (üres) fészkeknél nem észlelhet-
jük a predációt, (4) nem találunk meg min-
den fészket, így megfigyeléseink torzítot-
tak lehetnek, végül (5) gyakran nehéz any-
nyi fészket olyan térbeli elrendezõdésben
találni, hogy következtetéseink megalapo-
zottak és statisztikailag kiértékelhetõek le-
gyenek.

2. A természetes fészkek vizsgá-
latának egy lehetséges alternatí-
vája: mûfészkek készítése

A FAP-s kutatások számos problémájára
megoldást jelenthet a mesterséges (artifi-
cial nest), vagy mû (dummy nest) fészkek-
kel (továbbiakban MF) végrehajtott kísér-
letek. Igaz, számos új probléma vette át a
régiek helyét. Ennek ellenére sok témát
vizsgáltak már MF révén kísérletes úton
(lásd a 2. táblázatban a felsorolást a fõ té-
mákról). Az alábbiakban röviden áttekin-
tem ezen vizsgálatokat.

A FAP közösségszerkezetet befolyáso-
ló hatásának számos vonatkozását vizsgál-
ták. Például Marini (1997) kimutatta a
FAP denzitásfüggésének térskála-, Sasvári
et al. (1995) az élõhelytípus-, Chamber-
lain et al. (1995) pedig az élõhely-struktú-
ra függését. Hoi & Winkler (1994) és
Marini & Weale (1997) igazolta, hogy
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adott faj FAP-ja nem csak a saját denz-
itásától, hanem a közösség más fajainak
fészekdenzitásától is függ. Martin (1993)
az eltérõ élõhelytípusban illetve vegetá-
ciószinten levõ fészkek predációs rátáját
elemezte valódi és MF segítségével. Sze-
rinte nem igaz az a régóta elfogadott felte-
vés, hogy a talajon levõ fészkek predációs
rátája nagyobb, legalábbis erdõkben. Len-
gyel & Székely (in press) a fészekanyag
rejtõ és hõszigetelõ szerepét vizsgálta.

Számos vizsgálat született különbözõ
konzervációbiológiai problémák kutatásá-
ra. Ammon & Stacey (1997) a legeltetett
területeken levõ nagyobb FAP-t mutatta
ki. A pusztuló ürömfajd (Centrocerus

urophasianus) állománya esetében a meg-
felelõ takarást biztosító élõhelykezelés
fontosságát hangsúlyozta DeLong et al.
(1995). A talajon levõ fészkek takartságá-
nak, azaz rejtettségének fontosságát iga-

zolta Mankin & Warner (1992) is, míg
D'Eon (1997) a fészek rejtettségét nem ta-
lálta lényeges faktornak egy rokon faj, a
fenyõfajd (Dendragapus canadensis) va-
lódi fészkeinél. A mocsári madárközössé-
gek reprodukciós sikerének a növeléséhez
Jobin & Picman (1997a) és Honza et al.
(1998) a magas vízszintet tartja szükséges-
nek, mivel így a predátorok egy része szá-
mára a terület megközelíthetetlenné válik.

A legtöbb vizsgálat az élõhelyszegé-
lyek és különbözõ méretû élõhelyfoltok
predációs rátáinak összehasonlítására irá-
nyult. Gates & Gysel (1978) klasszikus
munkája után Wilcove (1985) 10 különbö-
zõ méretû erdõbe (3,8 ha - 100 000 ha) he-
lyezett ki mesterséges fészkeket az USA
K-i részén, és azt találta, hogy a kisebb
foltokban nagyobb a predációs ráta (1. áb-
ra). A kis mintaszám ellenére levonta azt
az azóta számos helyen citált következte-

2. táblázat. Néhány jelentõsebb téma, melyet a fészekaljpredációs kísérletekkel vizsgáltak.
Tab. 2. List of some of the studies in which artificial nests were used.

Konzervációbiológia (conservation biology):
- élõhelyek, elsõsorban erdõk fragmentálódásának a hatása a költéssikerre (effect of habitat, mainly forest,

fragmentation on breeding success),
- élõhelyszegélyek és belsõ élõhelyek fészekaljpredációs rátájának összevetése (comparison of predation rates

in edge and interior habitats),
- erdõk életkorának a hatása a fészekaljpredációra (effect of forest age on nest predation),
- érintetlen illetve kezelt erdõk fészekaljpredációs rátájának összevetése (comparison of nest predation in

pristine and managed forests),
- erdõtípusok fészekaljpredációs rátáinak összevetése (comparison of nest predation rates in different forest

types),
- emberi zavarás hatása a fészekaljpredációra (effect of human disturbance on nest predation),
- mezõgazdasági területek földhasználatának hatása a fészekaljpredációra (effect of land use on nest preda-

tion),
- közutak melleti füves padka milyenségének és a fészekaljpredációnak a kapcsolata (effect of rode side man-

agement on nest predation).

Ökológia és tájökológia:
- apparens kompetíció kimutatása (evidence of apparent competition),
- a fészek láthatóságának és a fészekalj predációjának kapcsolata (relationship between nest visibility and pre-

dation),
- a fészekanyag szerepe a tojások elrejtésében és hõszigetelésében (role of nest material in concealement and

insulation of eggs),
- élõhely struktúra hatása a fészekaljpredációs rátára (effect of vegetation structure on nest predation),
- vízmélység hatása a fészekaljpredációra (effect of water depth on nest predation),
- tájszerkezet hatása a fészekajpredációs rátára (effect of landscape structure on nest predation rate).
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tést, hogy a neotropikus vonuló énekesfa-
jok kontinentális léptékû csökkenésének
oka részben a fragmentáció miatt meg-
növekedett FAP lehet. Ezzel rokon érve-
léssel Brittingham & Temple (1983) a gu-
lyajáró (Molothus spp.) fészekparazitiz-
musát tette felelõssé a neotropikus vonuló
énekesfajok pusztulásáért.

A FAP kísérletek túlnyomó részét nyi-
tott fészkek (open cup nests) használatával
végezték. Ennek fõ oka, hogy a témakör
elsõsorban az ilyen típusú fészket rakó
madarakra vonatkozik. Sandström (1991)
azonban kimutatta, hogy természetes fé-
szekodvakba rakott fürjtojások esetén a
szegélyben (0-20 m) nagyobb volt a predá-
ciós ráta, mint a szegélytõl távolabb (>20
m). Ugyanakkor Pöysä et al. (1997) nem
talált szegélyfüggést nagyméretû deszka-
odúkba rakott tyúktojás predációjában.

2.1. A mûfészkekkel végzett kísérletek
elõnyei

A mesterséges fészkekkel végzett kísérle-
tek mellett számos elméleti, etikai és gya-

korlati érv szól, többek között a valódi
fészkek kutatásánál leírt problémák meg-
oldása. Így a kísérleti célnak megfelelõ el-
rendezést lehet létrehozni (erdõsáv, erdõ-
szegély, erdõ belsõ FAP-nak különbsége,
naponta és hetente látogatott fészkek FAP-
nak eltérése, stb.), továbbá minden fészek-
nél egyszerre kezdõdik a kísérlet, így a
más korú fészkekbõl származó variancia
eliminálható. Nagy mintaszámot lehet el-
érni. A kísérletek reprodukálhatóak és
megismételhetõek, így a változó környezet
hatásaira lehet következtetni. És végül, de
nem utolsósorban, e módszer révén a való-
di fészkeket és a kotló madarakat nem za-
varjuk.

2.2. A mûfészkekkel végzett kísérletek
korlátai

A MF-kel végzett kísérleteknek számos
hátránya van. A fõ probléma, hogy általá-
ban nem tudjuk, mennyire közelít a valódi
predációs rátához a MF FAP-ja. Major &
Kendal (1996) áttekintõ munkája szerint a
nagyszámú MF FAP kísérletek túlnyomó
részénél nem történt természetes fészkek
vizsgálata, így a MF révén kapott adatok
és a valódi fészkek predációjának viszo-
nya nem ismert. A néhány komparatív
vizsgálat ellentmondó eredményeket ka-
pott, van ahol a MF predációja, van ahol a
természetes fészek predációja volt a na-
gyobb, mások pedig nem találtak különb-
séget (Major & Kendal 1996). Major és
munkatársa az adatok újraszámolása után
a MF predációját az esetek 70%-ban na-
gyobbnak találta a természetes fészkek
predációjánál. Ezt újabb vizsgálatok is
alátámasztják (Wilson et al. 1998)

Az eredmények sokszínûségére néhány
példát mutatok be. Berg (1996) a nagypó-
ling (Numenius arquata) és bíbic (Vanellus

1. ábra. A fészekalj-predációs ráta függése a
vizsgált erdõfolt méretének függvényében
(Wilcove 1985 alapján).
Fig. 1. The relation between nest predation rate
and forest size (after Wilcove 1985).
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vanellus) fészkek predációját hasonlította
össze MF predációjával. A MF-t a vizsgált
fajok fészkeihez hasonlóan alakította ki a
talajon. A MF-ek predációja négyszer na-
gyobb volt a természetes fészkek predált-
ságánál, tehát a predációs ráta közvetlen
becslésére nem alkalmas a MF végzett
vizsgálat. Különbözõ élõhelyek közötti
összehasonlításra viszont alkalmasnak ta-
lálta, tehát a FAP relatív térbeli eloszlását
a valódi fészkek predáltságának megfele-
lõen tükrözte. Észak-amerikai Anas és
Aythya récék fészkeinek predációjának
vizsgálatakor Guyn és Clark (1997) nem
talált korrelációt valódi és mûfészkek
predációja között sem térben sem idõben,
de egy jóval nagyobb mintaszámú tanul-
mányban (953 MF és 1318 természetes fé-
szek) Butler & Rotella (1998) a mû és ter-
mészetes fészkek sikerességének gyengén
szignifikáns pozitív korrelációját mutatta
ki. Pöysä et al. (1997) szintén nem talált
különbséget a predációs rátában természe-
tes fészkekben és deszkaodúkban költõ
kercerécék (Bucephala clangula) között.

Általánosságban azonban a kevés for-
rás alapján a MF nagyobb predációs rátá-
ját mutatták ki (Major & Kendal 1996). Mi
lehet a nagyobb MF predáció oka? Egy-
részt a predátor megtanulhatja a kísérlete-
zõt, a MF-t, vagy a mintavételi területet a
táplálékkal összekapcsolni. Csakhogy szá-
mos pro és kontra megfigyelés látott nap-
világot. Régóta vitatott kérdés, hogy akár
mû, akár valódi fészkek ellenõrzése növe-
li-e a fészkek predációját. Valódi fészke-
ken végzett nagyszabású vizsgálatok alap-
ján Mayer-Gross et al. (1997) nem talált
általánosítható szabályt, a rigófélék és a
rovarevõk fészkének predációja csökkent,
a pintyféléké nõtt. Götmark (1992) átte-
kintõ munkája szerint sem általános a za-
varás predációnövelõ hatása valódi fész-

keknél, bár jelentõs a variancia a rendek
között. MF esetében a fészekellenõrzések
számának növelése általában nem növelte
a predációs rátát (Götmark 1992).

Másrészt, a mûfészkek elhelyezése va-
lószínûleg különbözik a természetes fész-
kekétõl. Például a szülõk olyan helyet vá-
laszthatnak, ahol kicsi a predációs veszély,
vagy ellenkezõleg, rosszul becsülik fel a
várható predációt (Székely 1992).

Harmadrészt, a MF és a valódi fészkek
eltérõ FAP rátáját a szülõ madarak és a fi-
ókák hiánya is okozhatja. A szülõk ugyan-
is a legtöbb fajnál aktívan védik a fészket,
így számos predátort elkergethetnek (pl.
Berg 1996). Ugyanakkor a fiókák hívoga-
tó és eleségkérõ hangja a fészekbõl nyom-
ra vezetheti a predátorokat.

A FAP-ráta a fészek típusától függhet.
Martin (1987) szerint a MF-nek használt
fonott kosárkák predációja alacsonyabb
volt, mint a fészekanyaggal bélelt és kí-
vülrõl borított kosárkáké, illetve az elõzõ
évi valódi fészkeké. Egy olaszországi
vizsgálatban sem találtak különbséget a
fészekanyaggal bélelt drótfonat, és az elõ-
zõ évi valódi fészkek predációs rátája kö-
zött (Matessi & Bogliani 1999).

2.3. Mûfészkek készítése

Hogyan készítsünk el egy MF-t? Milyen
faktorokat kell figyelembe venni, hogy
minél jobban hasonlítsanak a MF a termé-
szetes fészkekre? A 3. táblázatban számos
példát láthatunk az eddigi vizsgálatokban
alkalmazott MF-re és a tojásokra. MF-t ál-
talában a vizsgálat során megcélzott faj
fészkéhez hasonlónak kell készíteni. Két
fõ típus van, a talajon levõ, és a talaj felet-
ti (bokor és lombkoronában, 1-2 m maga-
san) fészek. A legegyszerûbb a talajfész-
kek készítése. Sekély mélyedést kell kiala-
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kítani, esetleg bélelni száraz növényekkel,
amire azután a tojás(ok) kerül(nek). Más
fészektípusoknál valamilyen vázra van
szükség. A szakirodalomban a boltokban
kapható kanári fészek (fonott kosárka)
szerepel általában, amit jobb esetben a ki-
helyezés helyén gyûjtött fûvel, vagy más
megfelelõ fészekanyaggal bélelnek, néha
még kívülrõl is borítanak. A legegysze-
rûbb és legolcsóbb, az általam is használt
módszer esetén kislyukú dróthálóból (csir-
kehálóból) négyzeteket vágunk ki, azokat
fészekformájúra alakítjuk, majd béleljük.
A fészek bokorra vagy más helyre történõ
rögzítése a dróthálóból kiálló drótok segít-
ségével végezhetõ. E típusnak meg van az
a korábban írt elõnye (2.2. fejezet), hogy
predációs rátája valószínûleg nem külön-
bözik a valódi fészekétõl.

2.4. A tojások

Ideális esetben a vizsgálandó faj, vagy fa-
jok tojásához hasonló méretû és színû to-
jást kell használni. Csakhogy ilyenek nagy
mennyiségben történõ beszerzése gyakor-
lati nehézségekbe ütközik. Nagytestû ma-
darak esetében a tyúktojás a legmegfele-
lõbb, fõként ha meg is van festve. A szá-
mos énekesmadarat megcélzó vizsgálat
során általában fürjtojást használtak (kivé-
ve Sasvári et al. 1995). Az énekesmadár
tojások azonban jelentõsen kisebbek a
fürjtojásnál. Például DeGraaf & Maier
(1996) a fehérmancsú amerikaiegér
(Peromyscus leucopus) táplálkozását vizs-
gálta. A rágcsálók a zebrapinty (Poephila

guttata) tojását megették, de a fürjtojást
nem bírták feltörni. Ez azért jelentõs prob-
léma, mert a rágcsálók jelentõs predátorok
lehetnek (Bures 1997). A probléma kikü-
szöbölésére javasolja Picman et al. (1988),
hogy a fürjtojást ecetsavval kell kezelni,

hogy a tojáshéj a kisszájú és gyengébb
predátoroknak is áttörhetõ legyen.

A tojás színének hatását igazolta
Yahner & Mahan (1996), akik szerint a
barna színû tyúktojás predációja szignifi-
kánsan kisebb volt a fehér színû tojásnál.
Jobin & Picman (1997b) viszont nem talált
különbséget a kétféle tyúktojás predációja
között. Davies (1992) elhagyott
énekesrigó (Turdus philomelos) és fekete-
rigó (T. merula) fészkekbe rakott különbö-
zõ színû tojásokat, és szintén nem talált
különbséget a predációs rátában. Javaso-
lom, hogy a valódi tojásokhoz minél ha-
sonlóbb színû és méretû tojásokat tegyünk
a MF-be. Az átszínezést számos módon le-
het megoldani, spray-vel lefújni, teába áz-
tatni, filctollal pettyezni, festeni, stb.

Egy tanulmányban (Nour et al. 1993)
valódi tojást nem is tettek a fészkekbe. E
kivételtõl eltekintve legalább egy, de
gyakran több valódi tojás is kerül a fé-
szekbe (3. táblázat). A gyurmatojásokat a
predátorok azonosítása miatt szokták a fé-
szekbe rakni, azaz a fog és csõrnyomok
megõrzése miatt. Éppen ezért célszerû a
fészekben rögzíteni, hogy a predátor ne
tudja elvinni.

2.5. A mûfészkek kihelyezése

A mûfészkek kihelyezésénél a szabály az,
hogy a vizsgálandó faj vagy fajok által
használt helyekre és módon kell a fészke-
ket tenni. Igaz, Yahner & Voytko (1989)
énekesmadárfészkeket részben az elõzõ
évi tényleges madárfészkek helyére, rész-
ben véletlenszerûen helyeztek ki, és nem
találtak különbséget a predációs rátákban.
Annak érdekében, hogy a MF-en minél ke-
vésbé érzõdjön a "mesterségesség", szá-
mos módszert alkalmaztak, bár ezeknek a
hatékonyságát még nem tesztelték. Az
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Tojás/Egg
Db.
/No

.
Fészek / Nest Elhelyezés / Nest site Forrás / Source

fürj+gyurma /
quail+plasticine

2+1 elhagyott és áthelyezett feketerigó
fészek/abandoned and relocated blackbird nest

bokor/fa / schrub/tree Chamberlain et al.
1995

mezei veréb / tree sparrow 3 kosárka / basket talaj + bokor/fa /
ground + shrub/tree

Sasvári et al. 1995

fürj+gyurma /
quail+plasticine

1+1 fûvel bélelt drótháló / wire lined with dry
grasses

talaj + bokor/fa /
ground + shrub/tree

Ammon & Stacey
1997

fürj / quail 1 kanári fészek / canary nest bokor/fa Marini & Weale 1997

fürj / quail 2 5 énekesfaj elõzõ évi fészkei/real passerine
nests

bokor/fa Marini 1997

tyúk (fehér+barna) / brown
and white chicken

1
elhullott növényekbõl fészekformájúra
préselve / nest form pressed from dry
vegetation

talaj / ground Jobin & Picman 1997b

tyúk (barna) / brown
chicken 2

fûvel bélelt csirkeháló / chicken wire lined
with grasses

bokor/fa, valódi
fészkek helyére /
shrub/tree, on real
nest’ sites

Yahner & Voytko
1989

fürj / quail 2 fûvel bélelt kosárka / wicker nest lined with
grasses

talaj / ground Whelan et al. 1994

fürj / quail 2 elhagyott, helyén hagyott feketerigó fészek /
abandoned black bird nests without relocation

bokor/fa / shrub/tree Cresswell 1997

white clay / fehér agyag 1 semmi (?) / nothing (?) talaj / ground Haskell 1995

gyurma / plasticine 3 száraz növényekbõl formált fészkek / nest
formed from dry vegetation

talaj / ground Møller 1989

kék mû kanári+gyurma /
blue dummy
canary+plasticine

2+1 kanári fészek / canary nest talaj + bokor/fa /
ground + shrub/tree

Nour et al. 1993

fürj / quail 2 kanári fészek / canary nest talaj / ground Fenske-Crawford &
Niemi 1997

fürj / quail 2 helyi fûvel, mohával bélelt és burkolt kanári
fészek / lined canary nest with mosses on it

talaj + bokor/fa /
ground + shrub/tree

Santos & Tellería 1992

fürj / quail 2 helyi fûvel, mohával bélelt és burkolt kanári
fészek / lined canary nest with mosses on it

talaj + bokor/fa /
ground + shrub/tree

Arango-Vélez &
Kattan 1997

tyúk (barna) / brown
chicken

2 helyi fûvel bélelt csirkeháló / chicken wire
with grass lining

talaj + bokor/fa /
ground + shrub/tree

Yahner et al. 1989

fürj / quail 1 száraz fû összeragasztva / glued dry grass sûrû gyékény / dense
cattail

Picman et al. 1993

tyúk+viasszal töltött kifújt
tyúk / chicken+chicken
filled with wax

7+2 helyi fûvel bélelt mélyedés/ground depression
with grass lining

talaj / ground Pasitschniak-Arts &
Messier 1996

tyúk (barna) / brown
chicken

1 helyi fûbõl formált mélyedés / depression with
grass lining

talaj / ground Jobin & Picman 1997b

fürj / quail 1 száraz fû összeragasztva / glued dry grass mocsári vegetáció /
marsh vegetation

Jobin & Picman 1997a

virginiai fogasfürj /
northern bobwhite

2 helyi növényekkel bélelt mélyedés / ground
depression with grass lining

talaj / ground Leimgruber et al. 1994

tyúk / chicken 2 40*40cm-es, homokkal beszórt tábla / 40 by
40cm board with sand

talaj? / ground (?) Andrén 1992

fürj / quail 1 kanári fészek / canary nest talaj / ground Burger et al. 1994
fürj / quail 1 kanári fészek / canary nest bokor / shrub Langen et al. 1991
tyúk (barna) / brown
chicken

2 40*40cm-es, homokkal beszórt tábla / 40 by
40cm board with sand

talaj? / ground (?) Huhta et al. 1996

fürj / quail 3 kanári fészek / canary nest talaj / ground Small & Hunter 1988
tyúk / chicken 1 odú / nest box fa / tree Pöysä et al. 1997
fürj / quail 2 növényzetbõl formált / formed from vegetation talaj / ground Bergin et al. 1997

fürj / quail 2 fûvel bélelt kosárka / basket lined with grasses talaj+bokor+fa /
ground+shrub+tree

Sloan et al. 1998

virginiai fogasfürj /
northern bobwhite

3 fûbõl és levelekbõl formált fészek / nest
formed from grasses and leaves

talaj / ground Niemuth & Boyce
1997

fürj / quail 1 semmi / nothing talaj / ground Tellería & Santos 1992

3. táblázat. Fészekaljpredációs kísérletek során használt tojás és fészektípusok, valamint elhe-
lyezések eljárások felsorolása. A felsorolás a fészekaljpredációs irodalom szerteágazósága és
gyors fejlõdése miatt nem tekinthetõ teljesnek.
Tab. 3. Some of the experiments which used artificial nests.
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egyik kivétel Báldi (2000) munkája, ami-
ben a kihelyezés idõpontjának a hatását
mutattam ki. A napközben kirakott fészkek
nagyobb arányban predálódtak, mint a

szürkületkor kirakottak, feltehetõleg ami-
att, hogy jó látási viszonyok mellett a vi-
zuális predátorok már a kísérletezõ tevé-
kenységére felfigyeltek. A kísérletek leírá-

Tojás/Egg
Db.
/No

.
Fészek / Nest Elhelyezés / Nest site Forrás / Source

fácán és/vagy tyúk (barna) /
pheasant or/and brown
chicken

2-4 mélyedés / depression talaj / ground Mankin & Warner
1992

fürj+gyurma /
quail+plasticine

2+1 zuzmóval bélelt csirkeháló / chicken wire lines
with lichens

fa / tree Darveau et al. 1997

fürj+gyurma /
quail+plasticine

2+1 mohával bélelt mélyedés / depression lined
with mosses

talaj / ground Darveau et al. 1997

tyúk / chicken 1 talajba rejtett 8*8cm-es fadarab / 8 by 8cm
hidden wood

talaj / ground DeGraaf 1995

tyúk / chicken 1 levelekkel bélelt kanári fészek / canary nest
lined with leaves

bokor / shrub DeGraaf 1995

tyúk (barna) / brown
chicken

2 30*30cm-es homokkal beszórt tábla / 30 by
30cm board with sand

talaj / ground DeGraaf & Angelstam
1993

tyúk (barna) / brown
chicken

2 semmi / nothing talaj / ground DeGraaf & Angelstam
1993

tyúk (barna) / brown
chicken

2 levelekkel bélelt kanári fészek / canary nest
lined with leaves

fa / tree DeGraaf & Angelstam
1993

fürj / quail 1 természetes odúk / natural holes fa / tree Sandström 1991

fürj / quail 3 fûvel bélelt kanári fészek / canary nest lined
with grasses

talaj+bokor/fa /
ground+shrub/tree

Wilcove 1985

fürj+gyurma /
quail+plasticine

1+1 száraz növényekkel bélelt kanári fészek /
canary nest lined with dry plants

talaj+bokor /
ground+shrub

Bayne et al. 1997

10cm-es agyagkorong/fácán
/ 10cm clay/pheasant

1/3 semmi / nothing talaj / ground Paine et al. 1997

fürj / quail 2 fûvel bélelt kanári fészek / canary nest lined
with grasses

bokor / shrub Martin 1987

fürj / quail 2
fûvel bélelt, mohával borított kanári fészek /
canary nests lined with grasses and covered by
mosses

bokor / shrub Martin 1987

fürj / quail 2 elhagyott valódi fészkek / abandoned actual
nests

bokor / shrub Martin 1987

barna / fehér tyúk/virginiai
fogasfürj / brown or white
chicken or northern
bobwhite

3
sekély mélyedés az avarban / shallow
depression in the litter

talaj / ground Yahner & Mahan 1996

fürj+gyurma /
quail+plasticine

1+1 kosárka / basket talaj+bokor /
ground+shrub

Bayne & Hobson 1997

fürj / quail 1 száraz fûbõl formált / formed from dry grasses bokor / shrub Picman & Schriml
1994

fürj / quail 2 sekély mélyedés / shallow depression talaj / ground Berg 1996

fürj / quail 1 semmi / nothing talaj / ground Rönkä & Koivula
1997

tyúk / chicken 1 sekély mélyedés / shallow depression talaj / ground Butler & Rotella 1998
tyúk+viasszal töltött kifújt
tyúk / chicken+chicken
filled with wax

7+1 száraz fûvel bélelt mélyedés / depression lined
with dry grasses

talaj / ground Guyn & Clark 1997

gyurma/viasz /
plasticine/wax

2 énekes sármány eredeti fészkei / real nests of
Song sparrow

fûcsomó / grass
tussock

Rogers et al. 1997

tyúk+viasszal töltött kifújt
tyúk / chicken+chicken
filled with wax

7+2 száraz növényekkel bélelt sekély mélyedés /
shallow depression lined with dry plants

talaj / ground Pasitschniak-Arts &
Messier 1995

fürj / quail 2 kosárka (csésze szerû + zárt, bebújó nyilásos) /
baskets (cup form + closed with entrance hole)

nád, talaj / reed,
ground

Hoi & Winkler 1994

fürj / quail 2 semmi / nothing talaj / ground Berg et al. 1992

fürj / quail 2 száraz fûvel és levelekkel bélelt kosárka /
basket lined with dry grasses and leaves

talaj+bokor/fa /
ground+shrub/tree

Vander Haegen &
DeGraaf 1996

3. táblázat folytatása / Tab. 3. continued.
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sakor gyakran találkozni az emberi szag-
anyagok eliminálására irányuló gumicsiz-
ma és gumikesztyû viselettel. Itt említhetõ
a MF lemosása forró vízben, terepen törté-
nõ levegõztetése, általában 5 napon át,
vagy a "kézmosás" helyi avarban és talaj-
ban a MF készítése és kezelése elõtt. A va-
lódi fészkek szaganyagának rekonstruálá-
sa érdekében madártollakat, vagy kereske-
delemben kapható réceszagot alkalmaztak,
ez utóbbit, értelemszerûen, récefészkek-
nél. Ezeknek az elrendezéseknek az alap-
jául lényegében csak Whelan et al. (1994)
munkája szolgál, akik egy kísérletben
mesterséges szaganyagokkal igazolták,
hogy a kísérletezõ szagnyomai vonzzák a
szaglás alapján vadászó predátorokat. Ál-
talánosságban azonban a  kísérletezõ hatá-
sáról megoszlanak a vélemények. Az idé-
zett cikkekben azon túl, hogy leírják a gu-
micsizma, vagy gumikesztyû használatát,
a helyi tóvízzel történt lemosást, vagy a te-
ában történt festést, nem történt meg e
módszerek hatásának tesztelése, de a szer-
zõk saját "alaposságukat" legalább illuszt-
rálták.

3. A predátor azonosítása

Lehetséges, hogy egyes FAP kísérleteknek
elsõdleges célja a fõ fészekpredátorok
azonosítása, de minden más esetben is
alapvetõ információt jelent a predátorok
ismerete (Hernandez et al. 1997a). Ez
azonban nem könnyû feladat, hiszen gyak-
ran nem marad héjmaradvány sem, ami
megkönnyíthetné az azonosítást. Szinte
minden állatfaj, ami képes "áthatolni" a
tojáshéjon potenciális predátor: például
osztrák Duna menti ligeterdõkben a nagy
tarkaharkály (Dendrocopos major) volt a
fõ fészekpredátor (Christine Kurzman,

Konrad Lorenz Institut, pers. comm.). Egy
észak-amerikai vizsgálatban a predátorok
között volt a kanadai vörösmókus
(Tamiasciurus hudsonicus) és a hócipõs
nyúl (Lepus americanus) is (DeGraaf
1995). Reitsma et al. (1990) az általuk
gyanított fõ predátorokat eltávolították a
vizsgálati területrõl, azonban a predációs
ráta mégsem változott.

Talajon levõ fészkek esetén lehetséges
a tojásokat elsimított homokot tartalmazó
tálcára helyezni, amiben a nyomok meg-
maradnak (3. táblázat). Saját próbálkozá-
saim alapján, amikor tálcákra homokot tet-
tem, és középre egy fürjtojást, általában
nem tudtam a predátort azonosítani, mert
vagy nedves lett, utána "beton" keménysé-
gûre szilárdult a homok, vagy tálcástól fel-
borult, vagy azonosíthatatlanul szét lett
túrva.

A legolcsóbb és legegyszerûbb, ha a fé-
szekbe olyan anyagból készült mûtojást
teszünk, amiben a csõr illetve fognyomok
megmaradnak. A nyomokat múzeumi vagy
más kitömött példányok csõr és fog nyo-
maihoz lehet hasonlítani, így azután a
predátorok azonosíthatóak. Guyn & Clark
(1997) a mesterséges réce fészkekbe tyúk-
tojást tett, és az egyiket kifújták, majd vi-
asszal töltötték meg. Legtöbb vizsgálatban
azonban gyurmát szoktak használni. A
gyurmának ugyan jellegzetes szaga van,
ennek ellenére kísérleteim során gyurma-
tojáson találtam több vízicikány (Neomys

sp.) és róka (Vulpes vulpes) fognyomot is.
Madarakra a gyurma szagának valószínû-
leg elhanyagolható a hatása.

A predátor azonosításának legbizto-
sabb módja, ha lefényképezzük õket. Több
nagy fényképezõgép gyártó cégnek van-
nak automata, infraérzékelõs gépei, azon-
ban ezekbõl a drága gépekbõl legalább 10-
t be kellene szerezni, és napokra kinthagy-



Báldi András 49

ni a terepen. Hazai viszonyok között ez az
út nemigen járható. Komplett felszerelést
meg lehet rendelni több cégnél is, például
a Trailmaster kamerákat (Hernandez et al.
1997b), vagy Magyarországon a Nature
Observer mûszereket (Hód-mezõgazda
RT., Hódmezõvásárhely). Ezen berendezé-
sek általában infrasugárral és infraérzéke-
lõvel mûködnek (lásd Carthew & Slater
(1991) cikkét egy infraérzékelõs automata
kamerarendszer összeállításáról), és igen
drágák. Ennél viszonylag egyszerûbb,
amikor elektronikus mikrokapcsolót alkal-
maznak az áramkör megszakítására (pl.
Ball et al. 1994). Talán a legolcsóbb, ám
ezzel együtt a legrázósabb, ha saját ma-
gunk állítunk össze egy felszerelést. Út-
mutatót ad például Picman (1987) és
Danielson et al. (1996). Problémát jelent,
hogy mire a cikkek hozzáférhetõek szá-
munkra, a technika haladása miatt a leírt
olcsó kompakt-kamerákat már nem lehet
beszerezni, csak módosított változataikat.
Végsõsoron szükség van egy elektroniku-
san exponáló kompakt-kamerára, lehetõ-
leg vakus, automata filmtovábbítós, és
dátumozós hátlapú legyen. Ezenkívül egy
mikrokapcsoló, és drót szükséges. A ka-
mera elektronikus elsütõrendszerébe be
kell iktatni a mikrokapcsolót, a mikrokap-
csolóhoz pedig rögzíteni kell (például pil-
lanatragasztóval) a tojást. Elméletben te-
hát a tojás megmozdításakor a mikrokap-
csoló kapcsol, a kamera exponál. Saját
próbálkozásaink során a fõ problémát az
jelentette, hogy a kamerák vakujának a
kondenzátora bekapcsolt állapotban egy
órán belül elvesztette a töltését, emiatt a
kamera nem exponált, csak ha ki- majd be-
kapcsoltuk. Ez a probléma megfelelõ ka-
meratípus választásával orvosolható.

Az ideális FAP kísérlethez tehát kelle-
nek a mûfészkek és tojások, énekesmada-

rakra vonatkozó vizsgálatnál javasolt egy
fürj és egy kisméretû gyurma tojás fészek-
behelyezése. A kísérleti elrendezésen túl,
további fészkek szükségesek automatikus
kamerával ellátva a predátorok, és nyoma-
iknak az azonosítására. A gyurmatojás
megfelelõ méretû legyen, azaz a megcél-
zott faj tojásméretére hasonlítson.

4. Néhány alapismeret az adat-
feldolgozáshoz

Mit kezdjek, ha van egy brilliánsan végre-
hajtott kísérletem? A jelenlegi tudományos
gyakorlat szerint az adatok önmagukban
nem publikálhatók. Egy jó tanulmányhoz
adatfeldolgozás és alapos értékelés is kell.
Ezen feladatok vázolása számos könyv
alapját képezik (angolul alapfokon Fowler
& Cohen (1995), jóval bõvebben Sokal &
Rohlf (1981), magyarul Précsényi et al.
(1995)). A következõkben egy egyszerû
tesztet ismertetek, amelyet számos sze-
gélyhatás vizsgálat elemzésében használ-
tak. Ez a G homogenitás teszt.

Tegyük fel, hogy 10 MF-t helyeztem ki
egy erdõ szegélyébe, 10 MF-t a szegélytõl
10 m-re, és 10 MF-t a szegélytõl 50 m-re.
A szegélyben 8 fészek predálódott, a 10
m-re levõ mintában 5, az 50 m-re levõben
pedig 6. Azaz:

A homogén eloszlás esetén várt értéket
úgy számítjuk ki, hogy az összes bekövet-
kezett predációs eseményt (19-t), a három
kategória (szegély, 10 m, 50 m) között ho-

Szegély 10m 50m Összesen
Predált fészkek száma
(megfigyelt érték): 8 5 6 19
Kihelyezett
fészkek száma: 10 10 10 30
Homogén eloszlás
esetén várt érték: 6,3 6,3 6,3
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mogén módon, egyenletesen "osztok el".
A várt érték tehát: 19/3=6,3.

Kérdésünk, hogy a háromféle élõhe-
lyen eltérõ volt-e a predációs ráta?

A G érték számolása:

G=2×∑megfigyelt érték×ln(megfigyelt
érték/várt érték),

ahol Σ az összes kategóriában számolt
'megfigyelt érték×ln(megfigyelt érték/várt
érték)' eredményének összegzését jelenti,
'ln' pedig a természetes alapú logaritmust.

Esetünkben tehát:
1. lépés:

8×ln(8/6,3)+5×ln(5/6,3)+6×ln(6/6,3)=
1,911+(-1,156)+(-0,293)=0,462

2. lépés: 2×0,462=0,924=G

3. lépés: Williams féle korrekció számolá-
sa, melyet egyutas összevetéseknél (pl.
esetünkben), és 2×2-es kontingencia
táblázatnál javasolt elvégezni. A kor-
rekciós faktor (KF):

KF=1+(a2-1)/6×n×v,

ahol a a kategóriák száma, n az összes
esemény száma, v a szabadsági fokok szá-
ma, azaz a-1.

KF=1+(32-1)/6×19×2=1+8/228=1,035

4. lépés: Gkorr=G/KF=-0,924/1,035=-0,893
5. lépés: az így kapott Gkorr értéket a sza-

badsági foknak megfelelõ helyen ösz-
szehasonlítjuk a χ2 eloszlás kritikus ér-
tékeivel, és megnézzük milyen szig-
nifikancia szint tartozik hozzá. Ilyen
szignifikancia értékeket számos mód-
szertani könyvben közölnek (lásd a fe-
jezet elején a hivatkozásokat). Ese-
tünkben ahhoz, hogy statisztikailag
igazolható, azaz szignifikáns különbsé-
get mutassunk ki a FAP szegélyfüggé-
sében, a Gkorr-nak 5,99-nél nagyobbnak
kellene lennie. Mivel ez nem igaz, a

FAP szegélyfüggését adataink alapján
nem tudtuk igazolni. (Megjegyzés: a
teszt elvégzésének több elõfeltétele
van, például a mintavételi egységek
egymástól függetlenek legyenek.
Azonkívül a tesztet az eredeti értékek
alapján kell elvégezni, származtatott,
például százalékosan kifejezett adatok
esetében nem megengedett az alkalma-
zása stb. A fent citált statisztikai köny-
vekben részletes útmutatók olvasható-
ak.)

Tegyük fel, hogy ugyanezt a kísérletet,
100-100-100 MF-kel végeztük volna el, de
a pusztulás aránya azonos lett volna (80-
50-60). Ekkor már erõsen szignifikáns kü-
lönbség jött volna ki (Gkorr=9,224, P<0,01).
Tehát a megfelelõ méretû mintaszám min-
den kísérlet egyik alapvetõ feltétele! Ez a
példa illusztrálja a MF-kel végzett kísérle-
tek népszerûségét is, hiszen 300 darab, a
szegélytõl adott távolságokban levõ valódi
fészket találni, szinte megoldhatatlan fel-
adat.

5. A valódi és mûfészkek predá-
ciós vizsgálatainak kritikája, és
további kutatási irányzatok

A fészekpredációs tanulmányok egy fõ
problémája, hogy a vizsgálatok jelentõs
része csak lokális skálán értelmezhetõ, hi-
szen a vizsgálati terület gyakran csak egy-
két predátor vadászterületére esik (kivétel
például Robinson et al. (1995) 5 USA tag-
államot felölelõ vizsgálata). Tehát sok
esetben megalapozatlan azt a következte-
tést levonni, hogy például az egyik élõhe-
lyen nagyobb volt a FAP, mint a másikon,
mert lehetséges, hogy mindössze éppen a
vizsgálat évében, azon a néhány hektáros
területen nem voltak fészekpredátorok. A
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Kis-Balaton II. tározóján kihelyezett 10-
10, egy tyúk és egy gyurmatojást tartalma-
zó fészek esetében egy nap után az egyik
minta mind a 10 fészke érintetlen maradt,
a másiknál csak kettõ. Ez utóbbinál három
szürkevarjú "bogarászott" a gátoldal füvé-
ben, majd repült el a fészkek ellenõrzése-
kor. Több tojást már kilyukasztva, de még
hiánytalanul találtunk (Báldi 1999). Felte-
hetõ, hogy a szakirodalomban talált sokfé-
le ellentmondó eredmény is annak köszön-
hetõ, hogy a lokális hatások dominálnak a
vizsgálatokban. A fészekpredáció végül is
számunkra nem más, mint mintavétel a he-
lyi predátorokból. Így rögtön számon kér-
hetjük a mintavételre vonatkozó szabályok
érvényesülését, például a megfelelõ
mintaelemszámot, a minták függetlensé-
gét. Amennyiben a mintavételi területünk
a fõ predátor egy, vagy néhány átlagos va-
dászterülete méretû, a mintáink nem füg-
getlenek, azaz  az eredmények alapján ál-
talánosítani nem szabad. A publikációkat
tehát mindig annak a fényében kell vizs-
gálni, hogy mennyire befolyásolhatta az
eredményt a helyi predátor "egyénisége",
tapasztalata, vagy egyáltalán a jelenléte. 

Véleményem szerint tehát olyan nagy-
léptékû kísérleteket kell végezni, amikben
a helyi predátorok okozta hatás csökkent-
hetõ. Ha a fõ predátor például valamelyik
varjúféle, ahol a territórium durván 100
hektár, akkor úgy kell a kísérletet megter-
vezni, hogy számos potenciális territóriu-
mot magába foglaljon a mintavételi terü-
let. Ez azonban sok esetben gyakorlatilag
nem megvalósítható. Ha például kicsi a
vizsgálandó terület, pl. egy park vagy egy
nádas, akkor egyszerûen nem lehetséges
olyan számú ismétlést csinálni, hogy biz-
tosan több potenciális predátor territóriu-
mát lefedjék. Ilyen esetekben a predátor
azonosítása révén lehetséges e hibaforrást

vizsgálni, ha azonos fajú a predátor, akkor
lehetséges, hogy egy egyed, vagy pár "rá-
állt" a MF keresésre. Mindenesetre nem
szabad e problémáról megfeledkezni az
adatok kiértékelésekor. Egy megfelelõ kí-
sérleti elrendezést használt Hoi & Winkler
(1994) a Fertõ-tó nádasaiban, akik 10 MF
tettek ki egy transzektbe, és 10-10, egy-
mástól távolabb elhelyezett transzekt ré-
szesült azonos "kezelésben". Ezzel az el-
rendezéssel a helyi adottságokból, például
szürkevarjú fészek vagy gémtelep közel-
ségébõl adódó "zaj" csökkenthetõ.

A mû és a valódi fészkek predációjá-
nak a kapcsolata továbbra is az egyik fõ
kérdés, létezik-e egyáltalán valamilyen
trend, vagy törvényszerûség. A kapott
eredmények automatikus általánosításá-
nak néhány buktatóját Haskell mutatta ki
(Haskell 1995a, b). Mint fentebb volt róla
szó, elsõnek Wilcove (1985) írta le, hogy a
kis erdõfoltokban nagyobb a neotropikus
vonulók FAP-ja, mint nagy foltokban.
Csakhogy a neotropikus vonulók tojásmé-
rete jóval kisebb a kísérletekben használt
fürjtojás méreténél, körülbelül a fele, két-
harmada (Haskell 1995a). Ez a méretkü-
lönbség a kistermetû, kisebb szájnyílású
predátorok esetében már a predációt gátol-
hatja. Valóban, Haskell (1995b) kimutatta,
hogy a nagyobb erdõfoltokban a kisszájú
predátorok dominálnak, akik a fürjtojást
már nem tudják predálni. E probléma elke-
rülésére legjobb módszer az énekesmadár
méretû tojások használata, vagy legalább a
fürjtojás mellé rakott gyurmatojás megfe-
lelõen kicsi méretûre készítése.

Köszönetnyilvánítás. Köszönöm Székely Ta-
más konstruktív bírálatát a kéziratról. A tanul-
mány elkészítését, és a terepi vizsgálatok kivi-
telezését az OTKA F/19737 pályázat támogat-
ta.
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