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A szalakóta (Coracias garrulus)
• Hosszú távú vonuló madárfaj
• A Kárpát-medencében odúban költő faj, zöld küllő illetve fekete harkály elhagyott odúit foglalja el
• Vártamadár, fő táplálékát nagytestű rovarok képezik, alkalmanként gerincesek
Diszperzió
• A diszperzió az állatok egyik költőhelyről a másokra történő mozgását jelenti
• költési diszperzió (breeding dispersal) esetén a kifejlett egyedek költési időszakok között vagy egy időszakon
belül változtatnak fészkelő területet
• Születés utáni diszperzó (natal dispersal) a születési hely és az első szaporodási hely közti mozgást jelenti
• A szalakóta területhűségéről keveset tudunk, irodalmi adatok alapján (Cramp et al. 1996) feltételezhetően az egyes
territóriumokat, táplálkozó területeket évekig használják a madarak.
• Robel (1993) 13 fészkelő területet vizsgált Németországban, ahol legalább az pár egyik felének gyakori visszatérést
találta a korábbi költőhelyre és lengyel vizsgálatok alapján is területhűséget mutatott a faj

Módszerek

Bács-Kiskun

•

2009-2014 közötti Csongrád és Bács-Kiskun megyében leolvasott
és visszafogott madarak adatait használtuk fel

•

A költési időszakok közötti diszperzió esetében 2 kategóriát
különítettünk el:
• Következő évben visszafogott madarak (n=16)
• Több év (2-3) év múlva megkerült madarak (n=9)

•

A születés utáni diszperzió vizsgálatához a fiókaként jelölt egyedek
következő éves megkerülését vettük figyelembe (n=30)

Csongrád

2. ábra Az adult egyedek és a fiókák diszperziós távolságai

1. ábra Kötési időszakok közötti diszperzió

Eredmények és értékelés
•

Nagy területhűséget és kis diszperziós távolságokat találtunk az adult egyedek esetében (1. ábra)
•

A következő költési szezonban visszafogott madarak 81,3 % ugyanabban az odúban
költött, 3 egyed több egymás utáni évben is ugyanazt a mesterséges odút használta,

•

Az átlagos diszperziós távolság 715 m volt, az összes adult egyed alapján pedig 2449 m

•

A fiókák diszperziós távolsága szignifikánsan nagyobb volt (Mann-Whitney U = 5000, p = 0,001),
mint az adult egyedek estében, átlagosan 36,7 kmre költöttek először a madarak és csak egy
egyed került meg a kikelés helyén

•

Mivel az adult egyedek hűek a korábbi költőodújukhoz, a legtöbb másodéves madár a kikelési
helyétől 5-40 km körzetben kezd költeni (2. ábra)

•

A fiókák között kisebb számban előfordul 120-150 km elmozdulás is, ami a távolabbi populációk
közötti kapcsolatot biztosíthatja (3. ábra)

•

A nagymértékű területhűség feltehetően a faj ritka költőhelyhez (nagyméretű költőüreg) való
adaptációját jelentheti, mint ahogy az is, hogy nem mutat preferenciát a tiszta odúk iránt (Avilés
et al. 2000)
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