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A Dunakanyar vizimadár_állományának és egyes ökológiai
tényezőknek a kapcsolata 2002-2016 között

Selmeczi Kovács Áaa*

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Ansrnacr-Selmeczi Kovács, Á.: Correlation between waterfowl numbers and certain ecologi-

cal conditions in the Danube Bend between 2012 and 2016.This paper provides the results of the

regular water bird census carried out by standardised methods between 2002 and2016 ot the Szob-
etidapest section ofDanube river.For the 78 water related species recorded during the 180 field daYs

cumulative numbers, density averaged to 5 river kilometres, individual dominance and constancY

values were give. In additión, linear regression and correlation analysis were carried out to find a
relationship Úth t*o environmental factors (water level and air temperature), Similarly to Previous
studies, thó results show that waterbirds react vigorously to changes in water levels or air temperature.

The constant-dominant species of the study area begin to decline with the rise of air temperatuíe,

despite the fact that somé of these species also breed here. ln addition, an overall declining trend in

the total number ofwaterbirds was detected in the area over the past 15 years,
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Bevezetés

A Dunakanyar - mint Budapesthez közel eső, könnyen megközelíthető, nagy élőhelYi és

ebből követk ezően madártani vá7tozatossággal bíró terület - mindig is vorrzotta a terePi

megfigyelőket, kutatókat. Noha jómagam 1989 óta foglalkozom a Dunakanyat vízí madara-

inak róimeresével, e program a Pest Környéki Madarász Kör (PKMK) 1994-es megalakulá-

sával teliesedett ki. Egyesületiink faunisztikai adatai és eredményei több fórumon láttak

napvilágot, valamint számos elemzést és természetvédelmi törekvést (p|. az IBA, egyes

ors"agos jelentőségű védett természeti területek, illetve a Natura 2000 hálőzat lehatárolásá-

nak pontosítása stb.) segített már.
A Duna magyarországi szakaszának madárvilágáról számos publikáció ismert, kezdve

azutaző Marsigli (1726) könyvétől aptecizitásáről ismert, amadáwilág itt elŐforduló tag-

jatnakadatait teljes könien feldolgozó Keve Andrásig (Kleiner, 1940; Keve, 1969).

Azutóbbi évtizedekben végzett megfigyelő, monitorozó munkárÓl elsősorban a soproni

székhelyű Magyar Yíztvad Kutató Csoport (pt. Faragó, 2015) és a PKMK (pi. Selmeczi

t<ovács, 200I) púllkációi fudósítanak. Ugyanakkor ezeí7 írások javarészt nem foglalkoznak

ok_okozati összefuggésekkel, jellemzően ténymegállapításokat tesznek pl. az egyes fajok

állományalakulásáv al kap c s o l atban.

a madárfalok ökológiai (elsősorban éghajlati) viszonyokkal való kapcsolatát amúgY is

kevés hazai p,rUtiM"iO íaglalja (Aujeszlql, 1970).I|yenjellegű, DunakanyarbŐ| származő

adatokat elsőként Boros (1992) publikált. Aszerző egy idényben (1988i89) végzettvízíma-
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daras negfigyeléseit vetette össze próbaképp a légnyomással és léghőmérséklettel, s he-
lyenként kimutatható kapcsolatot talált. E vizsgálatot kiindulásként felhasználva készült
egy hosszabb (1994-2001 közötti) időszakot átfogó feldolgozás, amely összesen 64 hórrap
adatait dolgozta fel (Selmeczi Koyács, 2003ct). Az ezt követő (2002-2013 közötti) időszak
eddig csak szakdolgozat formájában került feldolgozásra (Sá/rán, 20l3).

Jelen összefoglalóban a Dunakanyar vízirnadarainak elmúlt 15 évben tapasztalt á11o-

mányalakulását jellemzem, valamint egyes ökológiai hatótényezők kapcsolatának megvilá-
gítására teszek kísérletet.

Anyag és módszer

A vizsgált terület

A vizsgált terület a Duna Szob-Budapest közötti szakasza, mely a 1710-1650 folyamki-
1ométerek között található. A folyó itt erős kultúrhatás alatt á11, hiszer-r a for,árost nem szá-
molva (melynek egy része szintén ide tartozik) 20 település közel 200 000 1akosa é1 ezen a
szakaszon. Ez ahatás a nyári időszakban csak fokozódik lévén a Dunakanyar és környéke
hazánk egyik 1egkedveltebb üdülőterülete. A hajóforgalom is jelentős, enrellett a iolyót
több főút és vasútvonal szorítja. Nem hallgatható el az egyik 1egpusztítóbb emberi hatás
sem: az 1971 őta Nagymaros térségében folyó sokat vitatott vízierőmű építési és
rer italizációs munkálatai.

A Dunakanyar visegrádi völgyszakaszának pliocén pleisztocén átmenetben történt ki-
alakulása az egész Kárpát-medence legnagyobb mértékű és hatású vizrajzí változása volt. A
folyó mindmáig ezt a völgyet használja; a hegyek ellenálló l.ulkanikus kőzete lelsőszakasz
jellegű eróziós munkára kérryszeríti a folyót. A Duna ber,ágódó középszakasz jellegét
azonban lgazán Budapest alatt mutatja (Karátson, 2002). A, természeti környezet degradált.
de korántsem szegényes. Annak ellenére, hogy a települések mára a Balatonhoz hasonlóan
szinte a vizet is elfoglalták, szános helyen maradtak lenn természetközeli állapotú erdők,
melyek megléte elsősorban a tertileten található tucatnyi kisebb-nagyobb szigetnek köszön-
hető.

Összességében fajszám szerint a Dunakanyar fészkelő madárfaunája szerény, viszont
átvonuló telelő launája kiemelkedő (Selmeczi Kovács, l996.1. ennek egyes elemei révén
nemzetközi kritériumoknak is megfelel, így l997-ben a .13 magyarországi fontos
madárélőhely (Imporlant Bird Area) egyike letí (Heaíh & Etans, 2000).

A megíigyelt vízi madarak élőhelyeit Faragó (1985) rendszere szerint soroltam be. A
vizsgált terület bejárására havi rendszerességgel került sor. Ennek időpontját korábban a
Wetlands International álta1 meghatározott ún. szinkronnapokon adták, de jelenleg is
körülbelül a hó közepére esnek. A felmérések a reggeli órákban kezdődnek; az április és
szeptember közötti időszakban a Mahart Passnave Kft. sétahajójáról, október és március
között pedig a KDV-VZIG kitűZőhajóiról, illetve partról vettük fel az adatokat. A
számlálások során csak a yízen vagy parton ülő, illetl,e a folyásirányt tekintve lefelé tartó
madarakat jegyeztük, 1ehetőség szerint így is elkerülve a többes számlálást.

A megíigyeléshez technikai eszközként kézt tár,csöveket (általánosságban 1O-szeres
nagyítással) illetve állvány.a helyezett teleszkópokat (20-60-szoros nagyítással)
használtunk, az adatrögzítést pedig terepi GPS és okostelefonok segítették.
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1, táb|ázat. Asp ektus ok me ghatár ozása F a r a g ó ( l 9 9 6 ) alapj án
Table 1. Definition of time periods used in the study (after Faragó, 1996 )

R (korrelációs együttható értéke)
value of correlation coefftcient

kapcsolat szorossága
correlation

0,01 0.30
0,30 0,50
0,50 0.70
0.70 1.00

nincs kapcsolatl'no corr€lűliot1 (-')

gl'enge kapcsolati v, eu k (* \

közepes kapcsolati mediu In (* 4')

erős kapcsolatrslro ng (** *)

2. táblázat. Kapcsolatok szorosságának értékelése Boros (1992) alapján
Table 2. Classification ofthe R cofrelation values (after B oros, ] 992)

A tömegfajok feljegyzése 5 folyamkilométeres bontásban, míg a faunisztikailag éslvagy
természetvédelmi szempontból jelentősebb (p1. fokozottan védett stb.) fajok előfordulási
helye koordinátapontossággal történt.

Jelen feldolgozás a 2002. január és 20í6. december közötti 15 szezon összesen 180
megfigyelŐnapj án ffitölt adatait tárgyalja, Minden évet hat darab kéthónapos aspektusra
bontoltam F aragó ( 1 9 9 6) alapján ( l . táb l áz at).

A Szob-Budapest Duna-szakasna vetítve összefoglalóan megadom az észlelt fqokat, a
fajonkénti összmennyiséget, az egy megfigyelési napra vonatkoáatott sűniséget (denzitás:
péIdany/S fkm), az egyedi dominanciaviszonyokat (%o), és a konstanciaéftéket (%),

A környezeti tényezőkkel való összevetést két fontos tényez ő (vízállás és téghőmérsék-
let) tekintetében lineárisra yisszavezethető regresszióval és korrelációanalízissal végeztem
el, a kapcsolat szorosságát Boros (l992) alapján értékeltem (2. tábláza).

Az egyes környezeti tényezők tér-idő mintúzaía
YÍzállás: A vízállások alakulását - az OrszágosYízjelző Szolgálat révén közölt adatok

alapjánl - az adoít megfigyelőnapokon az eszteigomi, nugy-uro*i ós budapesti vizmércék
alapján feljegyzett értékek átlagával jellemzem. A korábbi tapasztalatok alapján (Selmeczi
Kovács, 2003b) elegendőnek láttam a megfigyelőnapokvízáIlásértékét összevetni az adott
napon kapott áIlomány érIékekkel.

lJelenlegi éves vízállástáblázatokl forrás: htql;iittwv,.h,vd1-oill/'o.huiHtmtlhit]inlölakt et,es íb.htnll
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1. ábra. Átlugos vizá|Iások(cm) a megfigyelési napokon 200220|6között
Figure 1. Average water height in cm during observation days between 2002 and2016

A Duna árvizeí márciusban (hóolvadás) és júniusban (esők), míg kisvizei ősszel és télen

a leggyakoribbak (Verrasztó, 1993). Az alábbi diagramot elnézve ez a megáIlapítás az

utóbbi évtizedben nem tekinthető helytállónak, mivel gyakorla jelentkeznek áradások a

késő őszi és télközépi időszakban is, mely mindenképpen kedvezőtlennek mondhatő a vízt
madarak számára, hiszen ez űgy a habítat, mint a táplálékkínál aí díverzitásának csökkené-
sével jár (Boros, I 992; Faragó, 1 996).

A felmérési időszakban több extrém mértékti, temzetkőzi figyelmet is kiváltó áradás

történt a következő években: 2002,2006,2010 és 2013.
A vízállások és vizhozamok hossá távú kiértékelése alapján egyértelműen megállapít-

ható, hogy az utóbbi évtizedekben a Duna vizsgáIthazai szelvényeinél fokozódlk avizjárás
szélsőséges jellege (Konecsny, 20 l 4).

Napi középhőmérséklet: A területen végzett korábbi vizsgálatot kiindulási alapként el-

fogadva (Selmeczi Kovács, 2003b) a napi középhőmérsékletet az Országos Meteorológiai
Szolgálat budapesti mérőállomásának napi jelentéseiből szárrnaző adatai (minimum és

maximum napiállaga) alaplán je|Iemzemz ,

A vizsgált területen a januári középhőmérséklet -3'C - -2oC körül alakul. A legalacso-
nyabb értékek - az ország egyéb területeihez hasonlóan - decemberben és januárban jelent-

keznek (Verrasztó, l99j; Kasza, 1998). Ugyanakkor az elműlt években ezekben a hóna-

pokban több esetben jóvat 0"C feletti volt a napi átlaghőmérséklet, ráadásul az értékek
alapján az emelkedő tendencia jellemző (j. ábra).

A tavaszíől őszig tartő időszakban ,papírforma szerinI" alakul a hőmérséklet, a legma-

gasabb értékek 20'C felett - anyáil és kora őszi hónapokbattapaszIalhatők.

'OMSZnapijelentés; http:i/ltltv,.met.hu/idojaras.laktttalis ido.jarasinaptjelentesi
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2. ábra. Atlagos léghőmérséklet ("C) a megfigyelési napokon 20022016között
Figure 2. Average air temperatures in oC during observation days between 2002 and2016
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3. ábra. A napi kOzéphőmérséklet ('C) és lineráris trendje december-janurár hónap okbat (azaz atéli
aspektusban) a megfi gyelési napokon 200210 1 6 között
Figure 3. Linear trend of daily mean temparatures ("C) in December-January (i,e. winter period)
during observation days between 2002 and2016
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Eredmények

A Duna Szob_Buelupest (17l0_1650 ftm) közöííi szakusztinak vízi mudarai

A tárgyalt 2002 2016 évekközötti időszak 180 megfigyelési alkalma alatt összesen 78

vízhez kötődő madárfaj 494 145 példányátjegyeztük fel (3, táblázat).

A Dunakanyar meghatározó vízimadarai ennek alapján: a tőkés réce (Anas

plat,vrhynchosl. a kontyos réce (Ayth.va.fuligula), a kerceréce (Buc,ephala c:lagula) és a dan-

kasirály (Chroicocephalus ridibundtLs,/ - (dominancia konstancia): illetve a bütykös hattyú

íaj - species
példány

individuaIs
denzitás
densitv

dominancia
dominancv

konstancia

récefélék Anatidae
r,örösnl,akír Iúd Branta rttficollis 1 0.00 0,00 0.56

apácalúd Branta ieucopsis ] 0,00 0.00 0,5 6

nyári lird ,1nser dnser I12 0,05 0.02 1 1.80

r.etési 1íLd 1nser íibllis* 5 830 2,80 1,18 13,,18

nagv lilik !n,ser tllbíJrons 2 195 1.06 0..+,1 1 1.80

biit\.kóS lrattyú Cysnus okn, 3 646 1;l5 0,71 80.3.1

kis hattvit CyEntts colwnbiuttts 1 0,00 0,00 0,56

énekes hatt_yíl C.ygnus c,-gtttts ó 0,00 0,00 1.12

hiitvkös ásólúil Tadorna tttdontct 1 0.00 0.0() 0.56

böjti réce Sptlíu la c1 uerc1 u etltt ld 114 0,05 0.02 10.1 1

kanaIas réce Spatula t:1,1,peatd 0.03 0.01 4,,19

kendermagos réce ]víareca.s 13 0.0 L 0.t]0 2.25

tütyüIő réce Mcrecu penelope 209 0"10 0,0.1 19,66

tőkós réce Anas pla|,,rl1.,nchos 2,41 02I l 18.81 ,+9.99 t00.00

nvíllarkii réce AndS.lclttd 29 0,01 0.01 /.ó /

csolgo Iece Ands Creccd 562 ó )7 0,1 1 3_5.96

uStoKosIcce 12 0,0i 0,00 j.93

barátréce Aythy-a íérínq 10 1]2 4,89 206 .+6.6]

clga[\,fcce Aythyq nyfoca E 0,00 1],00 ] a]

kont\.os récc Aythtct íttligula 30 065 I4.16 6.08 65.1j

heqyi réce 1ytJl tl nqrila 222 0,1 0.0,+ 21.3j

pchc ]_vréc e S()nt|l et ia nto] líss itrtt ) 0.00 0.0() 1.69

ftistös léce }1el anítta ,fus ca 155 0,07 0.03 20.22

fekcte réce Jlíe1.|iliítd níEra 1 0.01 0,00 50h

CLqnEula hrenalis ),1 0.01 0.0() 7.81

kerceréce Buc,ephala clqnEulct .+5 61 1 2l .9.+
q r] 4ó.07

kis bukó Mergellus clbellu,s 2 912 1.42 0,60 _17.08

nag},bukó Merlus tnerganser 4 161 2. 15 0,90
,76.9,1

ol\ os DuKo lví€l,glls s€l1,0íor 4 0,02 0,01 14.6l

búr,árfélék Gaviidae
északi búr,ár Guyia:tellqta 30 0.0l 0.01 14.0.1

sarki bírr,ár Gal,id qrctica 82 0.0,+ 0,02 20,]]

vöcsökfélék Podicipedidae
kI\ \ ocSok Tqc,hy btlptus ruíi co l l is 1 108 0.53 0,22 49,44

r,örösnyakú vöcsök podiceps grisesena 11 0.01 0,00 5,0ó

búbos r,öcsök Podir:eps crí,síoltts E,+5 0..+ 1 0,17 56.1 8

fules r.öcsök Podiceps uuritLlS 1 0.00 0,00 1.69

t'eketen\ akil Vöcsök Pocliceps nigricollís 25 0,01 0.01 5.62

sólyafélék ciconiidae
t'ekete só]va Ci(rli(l iligrd 35 0,02 0.01 9,55

fehér eólva Cíconia 16 0.0.1 0,02 12,92

sémfélék
bakcsó N I cí íc 0t a.t fr| C íic u,tő 2 0.t]0 0.01] 1,12

40

A rdeirl ae



A Dtt n a ka n,- a r v í z i m ad a r a i n ak á ] l o m ánls, iz s gú l at a

3, táblázat. A teljes szezon közösségi paraméterei a Szob-Budapest (1708,2 l6,19,8 íkm) szakaszot-l
2002 2016 között (x beleértve az újabban gyakran az An.ser,sen,it,osít-is fajhoz sorolt ros,slcrr.r alfajt)
Table3.CommunityparamctersíbrtheentireseasonontheSzob-Budapestsection(1708.2 1649.8
rivcr km) bctu,een 2002 2016 (* including race ros.slclls); daily density is averaged to 5 river krrr

41

fai - species
példány

individuals
denzitás
densitv

dominancia
dominancv

konstancia
constancl,

üstököcge]| Arcleolq rc:lloides 1 0.00 0,00 0,56
szúrke gém Árdeq cüleretl 336 1.60 0,68 l00.00
nagv kócsag 156 0.08 0.03 30.90
kis klicsas Egreítd Pdr,eííct 35 0.02 0.01 8..+3

kárókatonafélék phalacrocoracidae

kis kárókatona Microclrlll plgnrcus ll 0.0l 0.00 3,31
nagv kárókatona P htl/ q cr o c clt, tlx c cl, b o 29 114 14,32 6.03 99.4,1
halászsasfé|ék pandionidae

halászsas panclioll hdliaetus 3 0,00 0,00 ] .69

héiafélék Accipitridae
rétisas Hqlíaeenls dlbicilla 97 0,05 0.02 2E.09
euvatfélék Rallidae
guvat Rollu,s acluatíc tts ] 0.00 0.00 0.56
SZalcSa Fulica qtrq 13 205 6.35 2.67 ,+3.82

darulélék Gruidae
claru Grtts grtt,s 29 0,0t 0.01 I,Iz
csisaforsató-felék Haematopodidae 0,00
csigatbrgattj H 4 e md t () plt.\ 0 s l rd l egll s 6 0,00 0,00 2,81

eulipánfélék Recuryirostridae
gó1.1,atöcs H i ru a n tO pl l.\ 11 ! ll1tl 11 l o L)l l s 0.00 0,00 0.56
gulipán Recur| i ros ía al,()set la 3 0.00 0.00 0,56
|ilefélék charadriidae
bíbic Vanellu,s yanellu.s ]8] 0.09 0.04 8.,13
parti lile c h a r qt]r iu s h i tt t i ctl l a 1 0,00 0.0(] 0.56
kis lilc chorotlrius rJtthitts 32 0.02 0.01 ].j0
szalonkafélék Scolopacidae
kis pó]ine Ntntellítts uhqeootts l 0.00 ().()(] 0.5 6

nasv oólins Nl!neniL!,\ drqlldía 4 0,00 0.00 1.69
kőlbrgató 1renatíd inteIDreS 4 0.00 0.00 ] .69
pa jzsoscatüó Cttlir]ri,s |lugnal 12 0.0 0.00 J.J /

har.asi partíutó Calidris qlpina l0 0.00 ().(X) 2,8l
i Dartfirtó Calit]ri,s tltiutttct 2 0.00 0.00 0.5ó

biIIegctőcankó ,1.titt.: bp,,leut,,: 5lE o )5 i].1 0 ]9.7E
crdci cankó Trinpa ochropu.s 1 0.()0 0.00 1.69
piroslábír carlkó Ttltt,qa rorutttts l 0.00 0,00 0.56
réti cankó Tríngd glareola 2 0,00 0,00 1.1

f['istöS calrkó Tringtt elthrclptts 2 0,00 0.00 1,I2
szürkc cankó Trinztt t 33 0,02 0,01 5.06
sirálvfélék Laridae
csül]ó RlSs0 íridOCí|,1at 1 0.00 0.00 0.56
rlankasirrilv C hroíc, ocep h a l u s r idí lru n dt t s 70 3E2 3 3.t,§ 11^24 98.3
kis sirály Hydrocoloeus minutus 18 0.01 ().()() 7.30

irálv ] c: h t hw et t t,s lne l ctn o c, ep h ctl u.s 53 0.03 0.01 12,36
viharsirálv Lttrus canu,s 8 665 4,I7 1.75 19.14
sáro:láhll ]cztvennj cirilr Lartt s tttich ahe l l is l'ca c h i n n an s 11 620 5.59 2.35 l 00,00
herirrgsirt'ilv Ltu,us íi 5 0.00 0,00 2.il l

küszváeó csér Sterna Jlü,tnclo ,+9 0,02 0,01 12.92
íátt},irSZcrkő c'hlitloxias hybridtt 24 0,01 0.00 2,25
kormos szerkó Chlidonia,s niqer 95 0.05 0.02 I2.3ó

ös§ze§en - total 494 145 237.68 t 00.00%

]
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4. ábra, A nagy bukó (Mergus merganser) állománydinarnikája és 1ineáris trendje a Szob Br"rdapest
(1710 l650 1km) szakaszon a megfigyelési napokon 2002 2016 között
Figure 4. Population dynamics and linear trend of Commorr Merganser (Mergtts merganser) on íhe
Szob Budapest Danube section (1710-1650 river km) during tlre obsenation days betrveen 2002
2016

(Cygntts olor), a nagy bukó (Mergus merganser). a búbos vöcsök (Podíceps cristatus), a
nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo), a szürke gém (Ardea cinerea) és a sárgalá-
bú/sztyeppi sirály (Larus michahellis/cachinnans1' (konstancia).

Külön említést érdemel a bütykös hattyű (Cygnus olor) és a nagy bukő (Mergus
merganser) helyzete, hiszen ez a két faj korábban (körülbelül az ezredfordulóig) csak tele-
lőként volt jelen a területen, de azőta a megtelepedő párok miatt gyakorlatilag folyamatos a
jelenlétük. Ezzel párhuzamosan a nagy bukó jelen lévő állománya enyhe emelkedést mutat
(4, ábra).

A sok természetvédelmi és halgazdálkodási probléma okozójának tartott nagy kárókato-
na (Phalacrocorax carbo) kis számban fészkel a vizsgált terület határán (mintegy 50 pár az
esztergomi Helemba-szigeten), ennek köszönhetően egész évben megfigyelhetőek csapatai.
A téli időszakban végzett céIzott számlálások alátámasztják a vízimadár-szinkronok alapján
lelvett mennyiséget, amely csak ritkán haladja meg az 500 példányt (5. ábra).

Az előlordulásokra illesztett lineáris trendvonal egyértelmű csökkenést mutat, így a
Dunakanyarban legalábbis minden bizonnya1 túlzónak nevezhetők a faj számlájára in,
halállományt érintő károkozások.

A legtöbb vízt madár a téli aspektusban tartózkodik a Dunakanyarban: a teljes mennyi-
ség közel felét ekkor számláltuk össze (41%). A sorban következő legnagyobb példány-
számú aspektus a kora tavaszt, ebben az időszakban a madarak negyede került elénk (23%).

3 A kót nagysirály-fajt nehézkes terepi elkülönítésük és korábban tiszíázallanrendszertani helyzetük
miatt ö§szevontan kezelem, Ugyanakkor megállapítható, hogy a sárgalábú sirály (Larus michahelli,s.l
inkább a nyári felévben, míg a sztyeppi siráIy (Larus cachinnan.s) jellemzően a téli időszakban íartóz-
kodik a Dunán.
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5. ábra. A nagy krárókatona (Phalacrocorax carbo) állománydinamikája és lineáris trendje a Szob-
Budapest (1710-1650 fl<m) szakaszon a megfigyelési napokon 2002-2016 között
Figure 5. Population dynamics and linear trend of Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) oníhe
Szob,Budapest Danube section (1710-1650 river km) during the observation days in 2002-2016

A kora őszi és őszi aspektusokban a madártömeg 12, illetve 17%-át láttuk, míg a legkeve-
sebb madárra alayaszi és nyári aspektusban tehet számítani (2oÁ, llletve 5%o),

Az észleIt madártömeg aspektusonkénti egyenetlen eloszlásának vélhetően a madarak
természetes évi életritmusa a legfőbb oka. A Duna az egyik legfontosabb vonulási útvonal
számos faj számára, és egyben kiemelkedő jelentőségű telelőhely. A költési, fiókanevelési
időszakban a fajszám eleve lecsökken, illetve a vízimadarak kevesebbet tartózkodnak a
nyílt vízfelületen vagy a könnyen belátható partszakaszokon.

A vizsgált időszakban felmért madármennyiség csökkenése - a felmérések hossá távú
végzése okán - már terepen is szembeötlő. Az elmúlt három szezonban jőval kevesebb vízi
madár tartőzkodott a felmérési napokon a Dunakanyarban, mint a korábbi években. Ennek
okabtzonyára összetett, de a tény megállapíthatő (6. ábra).

Az átlagos fajszámot tekintve szintén a téli aspektus a legerősebb (26 faj), noha amúgy
teljes fajszámban a kola tavasz a legjobb időszak (53 faj), amely az átlagos fajszámotte-
kintve második a sorban (23 faj). A többi aspektus kiegyenlítettnek mondható, fajban leg-
szegényebb anyfu (átlag 15 faj) és némiképp érdekes módon akoraősz(átlag16faj).

Az aspektusonkénti fajszámot illető kiilönbségeket több okra lehet visszavezetni: ana-
gyobb példányszánhoz általában hozzátartozlk a változatos fajösszetétel. A téli időszak
nagy vizimadár{ömegei egyben jelentős fajszámink. A mozgalmas vonulási időszakok
elvben elég diverzek, de a megfigyelési napokon nem feltétlenül mutatkozik minden (sok-
szor szórványosan vagy csak ritkánjelentkező) faj.

A vízi madarak állomúnydinamikóju és a vízóllds alakulásának összevetése

A teljes szezoí\ía vonatkoztatva elmondható, hogy a vizállás növekedésével a fajszám
és az egyedszám is szerény mértékben csökken. Legérzékenyebben a téIi, a tavaszi, vaIa-
mint a nyári aspektusban reagáInak avízí madarak a növekedő vízáIlásra (4. táblázat).
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6. ábra. Vízi madarak á1lománydinamikája és lineáris tlendje a Szob-Budapcst (1710 1650 íkm)
szakaszon a mcgfigyelési napokon 2002 20 l 6 között
Figure 6. Population dynarnics and linear tlend of waterbirds orr the Szob Budapest Danube section
(17l0 l650 rivet krn) during the obsenation days betrveen 2002 2016

A korrelációk minden érlékelhető esetben negatív előjelűek voltak, ami jól mutatja.
hogy a vízállás növekedésével úrgy a fajszám, minI az egyedszám csökkenésére lehet számí-
tani. Ennek elsőrendű oka a magas vízállás esetén csökkenő élőhelyi változatosság. me1}-

nyilvánvalóan kedvezőtlen hatású a legtöbb vizi madárra nézve, hiszen p1. az úrszórécék.
gémfélék, sirályok esetében ez főként a partszegélyek, kőszórások ós zátonyok időszakos
megszűnését jelenti, a br,rkórécék pedig a zavaros. gyors folyású vízben nem találnak kielé-
gítő módon táplálékot.

Ugyanakkor a területre legellemzőbb ííz vizjmadárlaj közül mindössze nég1, laj mutat
enylre vagy közepes szorosabb kapcsolatot a vízállás l,áltozásáva1 (5. táblázat).

A vízi madarak állomcinydinumikáju és a léghűnérséklet alakulásának összevetése

A teljes szezonía vonatkoztatva elmondható, hogy a hőmérséklet emelkedésével a faj-
szám és az egyedszám is szoros kapcsolatot mutatva csökken. Ugyanakkor az egyes aspek-
tusokban ez az irány már nem egyértelmű, sőt egyes esetekben a hőrr-rérséklet nör,ekedése -
a tayaszi vonulás során belépő új fajok miatt - enyhe pozitív korrelációt is mutathat /ó.

táblázal).
A területre legellemzőbb 10 vízimadár-faj zömének előfordulása értékelhető kapcsola-

tot mutat a hőmérséklettel, mégpedig negatív előjelű módon. Tehát a Dunakanyar konstans-
domináns fajainak állományai a hőmérséklet növekedéséve1 csökkenni kezdenek. annak
ellenére,hogyezeknekafajoknakegyrészefészkelisal,izsgáltterületen (7.táblázat).
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aspektus/aspecí fajszám
n0,

kor a tav asziL e r a Iy s p ri n g
tavasz|lsprtng
nyárilsummer

kota ősziJearly autumn
ősz|Jautumn

téliJwinter
telj e s szezon/fu l I s e a s o n -0,'l0* -0,4l*

1.táblázat. Aspektusok iaj-, illetvc egyedszáma a vízállás fuggvényében 2002 20l6 között
Table,l. correlatron of the numbcr of species and number of individuals u,ith the water level in the
dift'crent seasonal aspectS

failspecies vizálláslwater leveI

-0.3 8 
*

-0.58t*
-o5l+*
-0,21

-0.3 8 
*

-0.60* t

_0.45 *

-o-624+
_0.75 * x *

-0.67 * *

-0.568 *

-0,40x

bútykös hattyú (Cygnus olor)
tőkés réce (Anas platvúy,nt,hosL

kont.vos réce G,l,thya _li11 i g, 1o 1

kerccréce ( Bttc ephal a c:l a gu la )

nagy bukó (XIergus mel,gLmser)

búbos r,öcsök (Podicep,s crisíűllts)
szürke gém (Ardea t:inerea1

nagy kárókatona (Phalucrocorax carbo)
dankasirály (C h ro i c oc ep hal tt s r idi bu nd us 1

sárgalábútsztvcppi sirály, lLarus mic, h ahe ll i.s|t, uc hinnuns 1

-0. l 0-
-0,44*

-0.1 7-
_0.12-

-0^26-

-0 ),<-

-l) 5J**
_0,33 x

-0.32 *

-0 )n-

5.táblázat. A tertilet tíz 1egjellcmzőbb madárí-aja és a vízállás kapcsoiata 2002 2016 között
Table 5. Correlation of the nunlbers of the ten most tlpical bird species lr,ith the §.atel 1evel betl,r.een

2002 2016

Ez a vizsgálat megerősíteni látszik azokat a szakirodalmi állításokat, miszerint a \,ízi-
madarak egyes csoportjai élénken reagálnak a hőmérséklet r,áltozásaira, melynek főképp a
telelő fajok területi megtartásában jut elsőrendúi szerep (Foragó, 1996; Mttsicz, l990).

Köszönetnyilvánítás

Mindenekelőtt köszönettel tartozom azonmadarásztársaimnak, akik az elmúlt 15 ér,ben

időt és energiát nem kímélve - velem tartottak (vagy éppenséggel pótoltak) az adatgyűjté-
sek során, Első helyen kell említenem Piníér Balázst^ aki a 1egtöbb segítséget nyújtotta
(összesen 56 terepi alkalom során). Ezúton is köszönet illeti további megfigyelőtársaimat:
Ver,seczki Nikoletta, Sáft,án Eszíer, Oláh Zoltán, dr. Losonci Endre, dr. Bttdctári Lattra,
Horuáth Gőbor. Alkalmi segítőim voltak: Bánfi Szabolcs, Barna M., Bécs.,, László,
Bellaclgh M., Bodor G., dr. Boros Enlil, Daróczi M., Dcu,ócziné Botos B., Debreczení E.,
Fodor Anctt,ás, Gáti E., Gidró T., Gődér Róbert, Heis:ig B., Heiszig F., Hei.szig R,, Horváth
B., Huri A., J. Marc, Kazi Róbert, Kenesi G),., Koc,sis Zs., Korpics D., dr. Kóta András,
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aspektus fajszám példányszám
űsDect no, ofsDecies no. ofindividuals

kor a tav asz|J e r aly sp ring
tavaszilspring
nyári/summet

kora ősz|learly autumn
ősúlautumn

téli]winíer
te|j e s szezon/fu l l s e a s o n -0,72*** -0r70***

6.táb|ázat.Aspektusokfaj-, illetveegyedszámaahőmérsékletfliggvényében20022016között
Table 6. Correlation of the number of species and individuals with air temperature between 2002
20I6

fajlspecies hőmérsék|etltemperaíwe

-0. l 2-

-0.0.+-

0,09-
0.05-
-0.29*

0,02-

o.:+ *

0,27 -

_0.12-

-0.1 l -

-0.,+0 *

büt},kös hattyú (Cl,gnus olor1
tőkés réce (Anus pluít,rhlncho,s)

kont,vos réce ( Al t hr a ftt l i gtt I u)

kerceréce ( Buc ep hu l u c l ugtt la.)

nag,v bukó (lIergts nlerglnser)
búbos vöcsök (Podice1ls .ristttílls )

szürkc góm (Ardea cittereu)

nagy kárókatona (Ph al ttc,rtlc, o l,ax c, arbt1
dankasirál,v ( c h ro ic cl c e p l t a l lt s r i d i b u n du s )

sárgalábúisztyeppi sirály ( Larus nlichdhe l l is,'c, ac,ltitmarts1

-0"58 + *

-0.60 * *

_0.7l ***

-0-62 * *

-0.63 x *

-0-,1] *

-0.1 1

-0"58**

-0.17

0.13

7. táblázat. A terület 10 legjellemzőbb madárfaja és a hőmérséklet kapcsolata 2002)016 között
Table 7. Correlation of the numbers of the ten most t}pical bird species with the afu temperature
between 2002-2016

Krizsán T., Laposa D., Lukács R., Mészáros J., Molnár A., Morcmdini Pál, Nag,Qgygfi
Gábor, Pap R., Paía]ci Zs., Pénzes L., Peri E., Porleolltb M., Rimóczi Árpáct, Rttzsa J.,.Sar-
lós D., dr. Sárospataki )uI., Selmec,zi Kovác:s L., Szabó V., Szeged.,- L, Tcuttás Adcinl,
Tomcsánl,i ZsóJicl, Tóth T., LidvarnokyA., Lingi Balázs, Vándor B., Varga A., Zakar I:.

Külön hálával gondolok dr. Farttgó Sándor pfofesszorra és néhai dr. Sterbetz Istvánra. ak]k
számomra példaértékű vízi madaras krrtatásaik mellett - soklétű szakmai segítséget n}ü-

tottak eddigi pályafutásorn alatt! Kiemelt köSzönet illeti a felmérések támogatásáért a Ma-
gyar Vízivadkutató Csoportoí, az MME Vízimadár Szakosztályát, valamint a Duna Ipoly
Nemzeti Park lgazgatóságot.

Kttox,rT-Jelen dolgozat célja a Duna Szob-Budapest szakaszán 2002 és 2016 között \,égzett stan-
dardizált módszerrel r,égzett vízimadár-számlálások eredményeineka bemutatása. A dolgozatban
bemutatom a 180 terepi napon megíigyelt 78 \,ízhez kötődő rnadáríaj összn-rennyiségét. cgyeclszárnra
vonatkoztatott 5 tknl-re yetített sririiségét, egl,edi dorninanciaviszon,r,ukat és konstarrciaértéküket,
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valamint ezen tíllmenően két tényező (vízállás és léglrőmérséklet) tekintetében a lineárisra visszavc-
zethető regresszióval és korrclációanalízissal clvógzett összefiiggéseket. Az eTedmények a korábbi
r.izsgálatokhoz hasonlóan azt mutatják, hogy a vízimadarak mind a vízállás, mind pedig a hőmérsék-
let változásaira élénken reagálnak. A Dunakanyar konstans domináns t'ajainak állományai a hőmér-
séklct növekedésér.el csökkenni kezdenek, annak ellenére. hogy e fajok egy része fészkel is a vizsgált
területcn. Ugyanakkor összességében megállapítható, liogy a területen tartózkodó vízimadár-
összmennyisóg csökkcrrő tendenciát mutat az elmúlt 15 ér.et tekintve.

lrodalom
Attjeszxv\ L. (]970). Az éghajlatingadozások problémájának néhány vonatkozása a madárvilág föld-

rajzi elhelyezkedése szempontlábóL A cluil a 7 6-7 7, p. 39 51.
Boros E. (1992l. Telelő vízivadállomán1, és az időjárási, r,alamint táplálkozásökológiai tényczők

közös vizsgálata. GATE Allattaní és Okológiai Tanszék. Gödöllő. TDK dolgozat. kézirat,
Faragó S. (1985). Javaslat a vízivad- (vízimadár-) biotópok tipológiájának és osztál,vozásának kiala-

kításához és tor.ábbfejlesztésóhez Magyarországon. Erdészeti és Faipari Tttclomán1,os Kö:lenlé-
ryek 1981. ( l 2), p. 9l 1 12.

Faragó S. ( 1996). A Duna Gönyü-Szob közti szakasza ( 179 l 1708 íkm) vízimadár á1lomán.l,áriak l 0
óves (1982 1992) vizsgálata. Mugycu, Vízivad Közleménvek I, p. 1-,161.

Faragó S. Oa|5). A magyar vízivad rr-ronitoring eredményci a 2013/2014-es idén,vben. ),Iagt,ar
Vízivad Közletnények25, p. 55 288.

Heath, M. F. & Ellans, M. L (eds.) 00001, Important Bird Arcas in Europe: Prrorit,v sites tbr
conservation. Volume 2.. Southern Europe. Birdliíe International. Cambridge.

Karáísotl D. (szerk1 (2002): Pannon cnciklopédia Magyarország foldje. Kertek 2000" Budapest" 50E p.

Kasza S. 6zerk.) (199B).,Pcst mcgyc kózikönyve l ll. CEBA Kiadó. Budapest. 1492 p.

Keve, A. (1969). Das Vogelleben der mittleren Donau. Sfurlla Biologica Hungctrica 7, p, l 128.
Kleiner, E. (]910). Mitteilungen über die Omis der tnittleren Donal. Folia Zoologica eí

Ht,drobiologica l0, p. 450 179.
Konec,sny K (2011): A vízjárási szélsőségek nélrányjellemzője a Duna magyarországi szakaszán.

Magyar Hidrobiológiai Társaság. 32.. Országos Vándorgltilése, Szeged. 201,1. július 2 a,. Il6 p.].

Fonás:http://v,lt,v,.hidrologia.hu/vandorgyulesi32/dolgozatok/-*ord/]]]0 konecsny kartlly.pdJ'.
Marsigli, L, F. (1726). Danubius Pannonico-Mystcus observationibus geographicis. astronomicis.

lrydlographicis bistoricis. physicis perlustratus. et in sex tornos digestus. Tom. V. Hagae
Comitum" et Amsterodanli, 786 p.

Musicz L. (1990). Vadlúdmozgalmak vizsgálata a tatai Öreg-tavon az 1984-1989 közötti időszakban.
Aclttila 96-97, p. 19-35.

Sá.frtin E. (20 1 3 ). A Dunakanyar vízimadár közösségei és egyes ökológiai tényezők kapcsolata. ELTE
- TTK. Biológiai Intézet. Budapest. Szakdolgozat, kézirat.

Selmeczi Kovács, A. (1996). Main characteristics of the al,ifauna. In Kiszel, V. (szerk.): Danubc-Ipoly
National Park and the ecological network of it's surroundings. Göncö1 Foundation. Vác. 38 p

Selmeczi Kovács,4. r:OOt1. Vízimadár-monitoring a Dunakanyarban 2000/2001. Fi)zike.13. (2001,
május), p. 3-11,.

Selmeczi Kovács; A. (2003a): A Dunakanyar vízirnadárállományának változásai az ökológiai viszo-
nyok fuggvényébenaz elmúlt évtizedben. Magvar Vízivad Közleménl,gklr, p. 1 140.

Selmeczi Kovács, A. (2003b). Vízimadarak és egyes ökológiai tényezők kapcsolatának vrzsgálata a
Dunakanyarban. Aquila l09-1|0, p. 33 45.

Verrasztó Z. (szerk.) U993): Pest megye környezeti jellemzői I-III. Közép-Duna-r.ölgyi Kömyezet-
védelmi Felügyelőség, Budapest, 798 p.

,,l 1al


