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1 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Doktori munkámat 2002 őszén kezdtem, és 2006 tavaszán fejeztem be. Az 

Etológia tanszékre azonban szakdolgozóként már 2000 óta jártam 

rendszeresen, és ez alatt a hét év alatt két témavezetőm Altbäcker Vilmos és 

Bilkó Ágnes folyamatosan figyelemmel kísérték előrejutásom, s mind 

szakmailag, mind emberileg egyengették a karrieremet. Ők ketten tudják 

csak, hol kezdtem, ők vezettek be az etológia csodálatos világába, ezért 

mindenekelőtt nekik szeretnék köszönetet mondani a sokévnyi rengeteg 

segítségért, bátorításért, tanácsokért, a véget nem érő tartalmas 

megbeszélésekért, a gödi virsli sütésekért és különösképp azért, hogy a 

szárnyaik alatt végül eljutottam odáig, hogy megírjam ezt a doktori 

értekezést. 

 Ez a munka nem jöhetett volna létre a gödi nyúlház állandóan 

segítőkész, és mindig új ötletekkel előálló gondozója, Csizmadia Károly nélkül. 

Karcsi nemcsak hogy a gyakran felmerülő problémákat oldotta meg nagyon 

hatékonyan és ötletesen, de kísérletezőként is kiválóan helytállt. 

 Hasonlóan kulcsszerepet töltött be munkám során Dóka Antal, a 

számítógépek lelkének ismerője, akihez minden apró-cseprő technikai 

problémával lehetett fordulni, melyeket több-kevesebb morgás után mindig 

maradéktalanul megoldott. 

Terepi vizsgálataim végrehajtása során nélkülözhetetlen segítséget 

nyújtott PhD-s társam, Németh István. Ő volt az, aki Budapest és Bugac 

között ingázva hordta nekem kísérleti alanyaimat, és aki a külvilágról szolgált 

információkkal. A bugaci kiszállások, az akkumulátorcipelés és a kerítésjavítás 

örökre felejthetetlen élmények maradnak. 

A Gödön eltöltött évek alatt TDK-sok, szakdolgozók, PhD-sok jöttek-

mentek a tanszéken, mindannyian színesítve a munkával töltött órákat, 

napokat. Köszönettel tartozom ezért és a sok segítségért Tóth Virágnak, Kóta 

Gábornak, Bánszegi Oxánának, Nyírő Antalnak, Dúcs Anitának, Torda 

Orsolyának és Markó Gábornak. 

A lágymányosi tanszéken mindig nagyon hatékonyan tudtam dolgozni, s 

ez nemcsak az infrastruktúrának, hanem a kiváló társaságnak is köszönhető. 

Nem csak szakmailag inspirált az évek során Molnár Csaba, Vas Judit és 
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Horváth Zsuzsánna; bár rengeteget köszönhetek nekik a kéziratok átnézéséért 

és a statisztikában való sok segítségért, ők voltak azok, akik a lelket tartották 

bennem a nehéz időszakokban, és akik együtt örültek velem, amikor sikereket 

értem el.  

A nagyüzemi körülmények között végzett munkák során a gödöllői 

Kisállattenyésztési Kutatóintézet szíves engedélyével dolgozhattam a 

tenyészetükben. Köszönettel tartozom az infrastruktúra biztosításáért Eiben 

Csillának és Kustos Károlynak, a kísérletek kivitelezésében nyújtott segítségért 

pedig Gódorné Surmann Katalinnak, Tóbiás Gábornak és Kovács Dénesnek. 

A munka során anyagi segítséget nyújtottak a témavezetőim által 

elnyert T034931 számú OTKA és 3B/0008/2002 számú NKFP pályázatok. 

A Magyar Ösztöndíj Bizottságnak köszönhetően 2005-ben négy hónapot 

tölthettem a Centre for Research and Conservation kiváló belga kutatói 

irányítása alatt, ezért köszönettel tartozom a szervezetnek a lehetőségért. 

Ahogy a tudományos cikkekben a szerzők sorrendjében mindig az első 

és az utolsó a fontos, így ebben a köszönetnyilvánításban is a végére hagytam 

a legfontosabbakat. Köszönettel tartozom Dr. Tiba Dara Habibinek, akinek 

igen komoly szerepe volt abban, hogy ez az értekezés elkészült. Végül 

szüleim, Csatádi Gábor, Etédi Judit és testvérem, Ádám támogatása nélkül 

elképzelhetetlen lett volna ezt a doktori munkát végrehajtani, és az már 

biztos, hogy sosem fogom tudni viszonozni azt, hogy a hangulatingadozásaim, 

kitöréseim és hóbortjaim ellenére mindig mellettem álltak, és feltétel nélkül 

támogatták tudományos karrieremet. 
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2 ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Emlős állatok egyedfejlődése hosszú és rendkívül finoman szabályozott 
folyamat, bármilyen tényező, mely ezalatt az időszak alatt egy egyedet ér 
akár élethosszig tartó változásokat okozhat annak életében. Születés előtt, 

mivel az utódok teljes mértékben az anyára utaltak, annak hormonális 
állapota mind az ivari, mind a stresszhormonok tekintetében kritikus az utód 

szexuális maturációja szempontjából. Születés után több emlős fajnál 
bekövetkezik egy olyan érzékeny periódus, amikor a fiatal állatok mindenféle 
beavatkozásra fokozott tanulási folyamattal reagálnak, s a tanultakat akár 

élethosszig alkalmazzák. Különös jelentősége van ennek az időszaknak 
kísérleteim alanyának, a házinyúlnak az esetében, mivel ez a faj egyedülálló 

ivadékgondozási stratégiájának köszönhetően információt az utódainak - 
kizárólag indirekt módon – csak a vemhesség és a nagyon rövid szoptatási 

időszak alatt ad át. 
 Disszertációmban a házinyúl születés előtti, illetve születés utáni 

egyedfejlődését befolyásoló tényezőket tanulmányoztam labor illetve terepi 

körülmények között. Megvizsgáltam, hogy milyen hatással van a születés utáni 
humán kontaktus a kisnyulak viselkedésére, illetve hormonális állapotára, és 

megállapítottam, hogy a nyulak egy hónapos korban rendkívül specifikusan 
preferenciát mutatnak arra a személyre, aki egy hetes korban kezelte őket, 
azonban stresszhormon-szint tekintetében nem találtam különbséget a 

csoportok között. Nagyüzemi körülményekhez igazítva a kezelést 
megállapítottam, hogy a kezelés időzítése sokkal nagyobb jelentőséggel bír, 

mint annak hossza. Egy hosszú távú vizsgálatban kimutattam, hogy a kezelt 
állatok nem csak hogy kisebb elkerülést mutatnak az emberrel szemben, 
hanem egyes esetekben szaporábbnak is bizonyultak, mint a nem kezelt 

anyák. Szintén felnőtt állatokkal dolgozva megállapítottam, hogy a szelídebb 
anyák olyan hím utódoknak adnak életet, melyeknek nagyobb a gátmérete, 

valamint, hogy a kisebb gátméretű nőstény nyulak nagyobb és nehezebb 
almoknak adnak életet, mint a nagy gátméretűek. 

A terepi kísérletek során először egy összehasonlító vizsgálatban két, 

korábban üreginyulak által lakott területet hasonlítottam össze. Azt találtam, 
hogy az üreginyulak kiválóan képesek alkalmazkodni az élőhelyük különböző 

fizikai paramétereihez, azonban az is kiderült, hogy Magyarországon a 
kipusztulás szélén áll ez a faj. A második vizsgálatban ezért arra kerestem a 
választ, hogy egy esetleges későbbi kitelepítés során mekkora jelentősége 

lehet a szénával való előetetésnek laborban nevelt állatok terepi 
körülményekhez való alkalmazkodásában. Megállapítottam, hogy azok a 

nyulak, amelyek a kirakás előtt szénát ettek, hamarabb kezdtek el enni, és 
több füvet is ettek, mint a tápos egyedek. Amikor azonban szénával etettem 
azokat az anyákat, melyek utódjait később vizsgáltam, nem találtam pozitív 

hatást a terepi körülményekhez való alkalmazkodásban. 
 

 



 7 

3 IRODALMI BEVEZETŐ  

 

Emlős állatok egyedfejlődése hosszú és rendkívül finoman szabályozott 

folyamat.  Mind születés előtt, mind születés után számos olyan organizáló 

hatás éri az állatokat, melyek az egyedek közötti variabilitásért is részben 

felelősek, és élethosszig tartó változásokat okoznak azok életében. Ezek a 

hatások az állatok későbbi élete során meghatározzák az egyedek egyes 

helyzetekre adott fiziológiai és viselkedési válaszreakcióit. A következő 

fejezetekben, a teljesség igénye nélkül, ezekről a hatásokról lesz szó. 

 

3.1 A méhen belüli egyedfejlődést befolyásoló tényezők 

 

Emlős állatok fajtól függően különbözően hosszú időt töltenek az anyaméhben. 

Legrövidebb ideig, 13 napig a virginiai oposszum (Didelphis marsupialis), 

leghosszabb ideig, 22 hónapig az afrikai elefánt (Loxodonta africana) vemhes 

(Tyndale-Biscoe & MacKenzie 1976, Whitehouse & Hall-Martin 2000). A méhen 

belül töltött időtartamtól függetlenül a születés előtti fejlődés jellemzője, hogy 

a magzat teljes mértékben az anya szervezetére utalt; a méhen belüli fejlődés 

során a táplálkozás, a légzés és a kiválasztás az anyai szervezeten keresztül, a 

méhlepény segítségével történik (Shock 1944). Az egyes szervek fejlődése az 

emlősök élete során a méhen belül történik a leggyorsabban (Vandenbergh 

2004), az ekkor jelentkező különböző (hormonális, idegi, genetikai stb.) 

eredetű hatások alakítják ki a szerveket, szervrendszereket olyanra, hogy 

azok a későbbiekben megfelelően szolgálhassák az egyes életfunkciókat. Ezek 

a hatások időnként valamilyen irányba eltorzulhatnak. Ez történhet 

természetes módon (például a szomszédos embriók vagy az anya hormonális 

rendszerének hatására; vom Saal és mtsi. 1990), vagy mesterséges módon, 

kísérleti körülmények között (vom Saal 1978). Akárhogyan is, ezeknek a 

változásoknak hosszú távú morfológiai, élettani és viselkedési hatásai lehetnek 

(vom Saal & Bronson 1980), melyeket a most következő alfejezetben fogok 

kifejteni. 
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3.1.1 Az anya és a szomszédos embriók hormonális állapotának 

jelentősége 

 

Egy faj, egy populáció vagy akár egy alom egyedei közötti fenotípusos 

variációért elsősorban természetesen a genetikai háttér a felelős. Vannak 

azonban egyéb közreműködő tényezők is. A többet ellő emlősök esetében a 

magzatok nem csak az anyától érkező, hanem más környezeti hatásoknak is 

ki vannak téve, melyek differenciálnak közöttük (Ryan és Vandenbergh 2002). 

Nem mindegy például, hogy egy magzat a méh melyik végén fejlődik. Azok az 

egér embriók, akik a méh csúcsánál növekednek, táplálékban gazdagabb 

vérhez jutnak, mint azok, amelyek a tövénél (vom Saal és Dhar 1992), s így 

gyorsabban fejlődnek, mint a más pozícióban elhelyezkedő testvéreik.  

Egy másik nem elhanyagolható differenciáló szempont a szomszédos 

magzatok ivara. Azok az embriók, amelyek nem a méh valamelyik végén 

fejlődnek, biztosan két szomszéddal rendelkeznek, mely alapján 

megkülönböztetnek 2 hím szomszéddal (2H, H=hím), 2 nőstény szomszéddal 

(0H), illetve egy hím és egy nőstény szomszéddal rendelkező (1H) egyedeket 

(Clemens és Coniglio 1971). A magzatburok nemcsak a tápanyagok, hanem 

egyéb vegyületek, így a hormonok számára is áteresztő és a különböző, a 

magzatok által termelt szexhormonok is átjutnak rajta (vom Saal és mtsi. 

1990). A magzati szervezet, különösen a fejlődő agy, rendkívül érzékeny a 

behatásokra, így a hormonok magzatburkon keresztüli diffúziójának hosszú 

távú, az állat életének minden részletére vonatkozó következményei vannak 

(Haller 1996). Az ösztrogénnek jóval kisebb hatása van a magzatok későbbi 

életére, mint a tesztoszteronnak, amely mind az egyed anatómiáját, élettani 

paramétereit és viselkedését is megváltoztathatja. A 2H nőivarú egér embriók 

vérében és magzatvizében szignifikánsan több tesztoszteron található, mint a 

0H nőstényekében (vom Saal & Bronson 1980). E jelenség következménye, 

hogy ezek a 2H nőstények utóbbi testvéreikhez képest maszkulinabb 

felnőttekké válnak (vom Saal & Bronson 1980, Ehrhardt & Meyer-Mahlburg 

1981). A maszkulinitás morfológiai jele az, hogy a 2H intrauterin pozícióban 

fejlődött egér nőstények gátmérete, azaz az ivar és a végbélnyílás távolsága 

(AGD – Ano-Genital Distance) születéskor nagyobb, mint a 0H nőstényeké 

(Mcdermott és mtsi. 1978, vom Saal & Bronson 1978, Palanza és mtsi. 1995, 

Vandenbergh & Huggett 1995). Ez nem meglepő, hiszen általánosságban véve 



 9 

minden rágcsáló fajban a hímek gátmérete nagyobb, mint a nőstényeké (Ryan 

és Vandenbergh 2002). A nagy gátméret, mint morfológiai jelleg együtt jár 

azzal, hogy az ilyen egér nőstények ösztruszciklusa hosszabb, ritkábban 

termékenyülnek meg és általában kevesebb almot képesek kihordani, mint a 

kis gátméretű társaik (Drickamer 1995). Mongol futóegerek esetében Clark & 

Galef (1988) vizsgálatai kiderítették, hogy a 2H nőstények később válnak 

ivaréretté, kisebb almokat ellenek és ezekben az ivararány a hímek felé 

tolódik el. Emiatt ezekből az almokból származó nőstények nagyobb 

valószínűséggel kerülnek 2H pozícióba és válnak maguk is későn érő típussá 

(Clark & Galef 1995). Egerek esetében is igaz, hogy a 2H nőstények később 

válnak ivaréretté, mint 0H társaik (McDermott és mtsi. 1978), és hím egerek, 

ha választhatnak, inkább utóbbiakkal párzanak (vom Saal & Bronson 1980). A 

2H egér nőstények gyorsabban támadnak meg fajtársakat, tehát 

agresszívebbek is (Gandelman és mtsi. 1977, 1979), valamint később állnak 

be a hímeknek a párzás során (Perakis & Stylianopoulou 1986). Patkány 

nőstényeknél is azt találták, hogy a 0H pozícióban fejlődött állatok többet 

szaglásszák a hímek testét, fejét és ivari tájékát, ami a sikeres párzás 

valószínűségét növeli, valamint hamarabb beállnak a hímeknek, mint a 2H 

társaik (Hernández-Tristán és mtsi. 1999). 

A harmadik fontos, az állatok későbbi életére vonatkozó méhen belüli hatás 

az anya pszichikai állapota a vemhesség során. A magzatok egyedfejlődését, 

és későbbi morfológiáját, fiziológiáját és viselkedését az anyai stressz 

nagymértékben befolyásolhatja (Ryan & Vandenbergh 2002). Vemhes 

egereket erős fénynek kitéve vérükben a kortikoszteron szint megnő (Montano 

és mtsi. 1991). Ez a stressz a fejlődő embriókat nagymértékben befolyásolja, 

a változások sokrétűek, de elsősorban a szociális és szexuális magatartás sérül 

(Clarke & Schneider 1993). A méhen belül stressznek kitett egér embriók 

kisebb súllyal születnek, mint a kontrol egerek (vom Saal 1983, vom Saal és 

mtsi. 1990). Nőstény rágcsálók esetén a méhen belüli stressz eredménye a 

csökkent agresszivitás a megnövekedett AGD és meghosszabbodott ösztrusz 

ciklus, az ivarérés kitolódása és a receptivitás csökkenése (Herrenkohl, 1979; 

Herrenkohl & Politch, 1978; Politch & Herrenkohl, 1984; Rojo és mtsi. 1986; 

Kinsley és Svare 1988). A méhen belüli stressz ezenkívül tanulásbeli 

rendellenességeket is okozhat (Meek és mtsi. 2000; Szuran és mtsi. 2000). 

Érdekes az is, hogy a méhen belüli stressz hatása összefügg az elfoglalt 
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méhen belüli pozícióval; úgy tűnik, hogy a 0M nőstények érzékenyebbek erre 

a hatásra, mint a 2M nőstények. A jelenséget nem csak rágcsálókon, hanem 

más fajokon, így sertésken és embereken is megfigyelték. Stresszelt kocák 

például kevesebb élő utódot hoznak világra, mint a nem stresszeltek (Mendl és 

mtsi. 1998). Szintén sertéseken írták le, hogy a zsúfolt méhben fejlődő 

embrióknak nagyobb az esélye, hogy méhen belül elpusztulnak (Chen & Dzuik 

1993). Emberek esetén azok a gyerekek, akiket terhességük alatt stresszelt 

anyák hoztak a világra, felnőttkorban hajlamosabbak a magas vérnyomásra, a 

cukorbetegségre és a kövérségre (Ravelli és mtsi. 1976, 1998). 

A méhen belüli stressz hatásai a természetesen a hímeket is érintik. A 

stresszelt egér anyák hím utódainak későbbi  szülői viselkedése erősebb, mint 

a kontrolloké (vom Saal, 1983). Érdekes módon a stresszelt hím egér utódok 

vonzóbbak a nőstények számára, mint a nem streszeltek (Politch & 

Herrenkohl, 1984), annak ellenére, hogy ezek a hímek nehezebben 

termékenyítik meg a nőstényeket, sőt nőstényekre jellemző vonásokat is 

felvehetnek. Williams és munkatársai vemhes patkányokat vetettek alá hő-, 

fény- és immobilizációs stressznek (Williams és mtsi. 1995), illetve 

corticotropin-releasing factorral kezelték őket (Williams és mtsi. 1998), majd a 

született utódok morfológiáját illetve viselkedését vizsgálták. Azt találták, 

hogy a stresszelt anyák utódai kisebb súllyal születtek, azonban az alomméret 

és az élve született utódok száma patkányoknál nem változott. Ezen kívül a 

stresszelt anyák hím utódainak gátmérete kisebb lett és az utódok ivarra való 

tekintet nélkül többször hívták az anyjukat, ha elkülönítették őket. 

 

3.1.2 Az anyai étrend jelentősége – 1. 

 

Az embrionális fejlődés során az, hogy a magzatok milyen illatokat és ízeket 

érzékelnek, teljes mértékben az anya által fogyasztott táplálék összetételétől 

függ. A fiatal patkányok szaglóhámja már magzatkorban érzékeny bizonyos 

aromás molekulákra, amelyek anyjuk véréből kerülnek át a magzati 

keringésbe (Hepper 1988). A behatások minőségétől és mennyiségétől 

függően változik majd a magzat rendkívül képlékeny agya és a későbbi 

viselkedése (Schaal és mtsi. 2000). (Ugyanígy emberi magzatok esetében, a 

későbbi viselkedésre nagy jelentősége van a hallott hangoknak is (de Casper & 
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Spence 1986)). Több emlős fajon vizsgálták már a méhen belüli szagtanulás 

jelentőségét, és azt találták, hogy a méhen belüli tapasztalatok mindig 

kihatnak az állatok későbbi életére. Schaal és mtsi. (2000) emberi magzatokat 

vizsgáltak. Terhes asszonyoknak adtak ánizst tartalmazó, illetve a kontrol 

csoportban, ánizst nem tartalmazó táplálékot, és az újszülöttek reakcióját 

vizsgálták erre az illatra. Azt találták, hogy az ánizst tartalmazó ételt 

fogyasztó anyák újszülöttjei preferálták ezt az illatot, míg azok, amelyek még 

nem találkoztak ezzel az illattal semleges vagy elkerülő reakciót mutattak. 

Pedersen & Blass (1982) vemhes patkányanyáknak adott citrustartalmú tápot, 

majd egyes csoportokban az újszülött utódokat is megismertették az illattal, 

illetve a kontrolok esetében egyáltalán nem kezelték őket. Ezután a 

kispatkányokat választási tesztnek vetették alá. Azt találták, hogy az 

újszülöttek csak akkor választották a citrusillatú emlőt, ha mindkét kezelésben 

részt vettek, csak az egyik vagy csak a másik nem volt hatásos. Smotherman 

(1982) vizsgálataival egy adott szagra adott averzióra való képességet 

mutatott ki patkányoknál. Vemhes anyákat kezelt egy bizonyos illatanyagot 

tartalmazó vegyülettel, melyet injekció formájában adott be nekik, majd 

ezután LiCl-ot fecskendezett be az anyáknak, melytől azok rosszul lettek. 

Születés után vizsgálta a kispatkányok reakcióját az illatra, és azt találta, hogy 

az állatok határozott elkerülést mutattak arra. Bilkó és mtsi. (1994) nyúlon 

vizsgálták a jelenséget. Arra voltak kíváncsiak, hogy a kisnyulak 

támaszkodnak-e anyjuk tapasztalatára az egyes tápnövények kiválasztásakor. 

Kísérletükben egyéb kezelések mellett (ld. később) vemhes anyanyulakat 

etettek kontrol táppal vagy borókabogyóval dúsított táppal, és azt találták, 

hogy az egyhónapos korban elvégzett választásos tesztben a borókával etetett 

anya utódai preferenciát mutattak az adott növényre.  

Bár a prenatális tapasztalatok fontosak, a legtöbb emlősfaj későbbi 

táplálékválasztásában az anyatejen keresztül és a szociális tanulás révén 

szerzett tapasztalatoknak kiemelkedő jelentősége van. 

 

3.2 A születés utáni egyedfejlődést befolyásoló tényezők 

 

3.2.1 Az anyai étrend jelentősége – 2. 
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Rágcsálóknál, amilyen például a tüskés egér (Acomys cahirinus), a közönséges 

patkány (Rattus norvegicus) és a mongol futóegér (Merionges unguiculatus), a 

fiatal állatok megközelítő reakciót mutatnak anya szagára (Leon & Moltz, 1971; 

Porter and Ruttle, 1975; Gerling & Yahr, 1982). Viszont ha a nőstény alhasi 

tájékát ebben az időben citrussal szagosítják, akkor később a kölyköknél pusztán 

ez a szag is megközelítési reakciót vált ki (Sullivan & Leon, 1986). A megközelítési 

reakció egy adott életkor után elmúlik, ellenben a tanult szagnak későbbi életük 

során is lesz jelentősége: ivarérett patkány hímek párzásuk során preferálják 

azokat a nőstényeket, amelyek hordozzák azt a szagot, amelyet a hím fiatal 

állatként az anyán éreztek. Ezt a jelenséget nyúlon is kimutatták (Nyírő 2005). 

Annak is van jelentősége, hogy a szag a nőstény melyik testtáján helyezkedik el. 

Azt a nőstényt választják, amelynek szintén az alhasi tájékán érezhető az adott 

szag (Fillion & Brass, 1986), ha a nőstény hátát szagosítják, az nem vált ki 

bennük preferenciát. A tanulás folyamatában fontos, hogy tejfelvétel is történjék 

közben. Bár a patkányok képesek voltak az érzett szagot tejfelvétel nélkül is 

megtanulni, szignifikánsan erősebb választ adott az a csoport, amely tejjel együtt 

tanulhatta (Brake, 1981). A korai szagtanulás jellegzetessége, hogy egy jól 

meghatározható szenzitív periódus során megy végbe. Galef és Sherry (1973) 

patkányokkal végzett kísérletek során azt találta, hogy az anyai táplálékban 

található ízanyagokat a kispatkányok erősen preferálják egy későbbi tesztben, 

amikor maguknak kell szilárd táplálékok közül választani. 

Bilkó és munkatársai (1994) nyulakkal dolgozva megvizsgálták, hogy milyen 

csatornákon keresztül juthat át a táplálékról való információ az anyától az 

utódhoz. Nőstény nyulakat etettek a kontrol csoport esetében táppal, a kísérleti 

csoport esetében pedig borókabogyóval vemhességük, illetve a szoptatás során. 

Azt találták, hogy a kezelt kisnyulak a későbbiekben akkor is preferálták a 

borókát, ha annak illatát csak prenatálisan (ld. korábban) vagy születés után csak 

a tejen keresztül érezték, illetve ha mindkét kezelésben részesültek. Altbäcker és 

munkatársai (1995) tovább boncolva a témát azt találták, hogy nem csak 

borókával, hanem kakukkfűvel etetéssel is hasonló módon, tehát preferenciával 

reagálnak a fiatal állatok a választásos tesztben. Ez azért érdekes, mert a 

kakukkfű erősen mérgező, a fiatal állatok ennek ellenére is választották ezt az 

anyagot. A jelenség időfüggését vizsgálva azt találták, hogy az idő teltével a 

boróka esetében a preferencia bár csökken, de megmarad, kakukkfű esetében 

azonban eltűnik. Érdekes, ehhez kapcsolódó jelenséget vizsgált Petróczi (1996). 
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Üreginyúl esetében az állatok az ehetetlen növényeket fészeképítésre használják, 

és úgy tűnik, hogy a kisnyulak ezt is megtanulják, valószínűsíthetően a 

fészeképítésre használt széna illata alapján. Összefoglalva, az anya vemhesség és 

szoptatás alatti étrendje alapvetően meghatározza a kicsik későbbi 

táplálékválasztását.  

 

3.2.2 A kezelésről (handling) általában 

 

Mai háziállataink viselkedését több évszázados domesztikáció alakította ki, 

amiben evolúciós és egyedfejlődési folyamatok is szerepet játszottak (Price, 

1984). A domesztikáció olyan folyamat mely során az állatok az emberhez és 

az általa kontrollált, mesterséges környezethez alkalmazkodnak (Ochieng-

Odero, 1994). Bár a vad és a háziasított állatok között rengeteg különbség 

fedezhető fel, mégsem valószínű, hogy a domesztikáció egyes viselkedési 

formák elvesztésével vagy megváltozásával járt volna, a különbségek 

leggyakrabban inkább mennyiségi sajátosságok, s egyes házi állatok megfelelő 

körülmények között könnyen visszavadulnak. A domesztikáció során a 

szelídebb egyedeket kiválasztják, és azokat szaporítják tovább, így a 

háziasítás során az embert egyre inkább megtűrő, azt egyre kevésbé kerülő 

állatok születtek. Azonban azt, hogy állataink szelídebbek legyenek nemcsak 

nemzedékeken keresztül lehet elérni, hanem úgy is, ha az egyes egyedeket 

egyedfejlődésük során megfelelő kezelésnek tesszük ki (Price, 1999).  

A szerzett szelídség több úton érhető el. Elérhető egyrészt 

habituációval, melynek során az állatok félelme azért csökken, mert 

ismétlődően olyan környezetbe helyezzük őket, ahol az ember jelenléte 

gyakori, és mivel ez sem pozitív, sem negatív hatással nincs rájuk egy idő 

után megszokják azt. Egy másik lehetőség az asszociáció, amikor a szelídülés 

pozitív asszociációs feltételekkel valósul meg, az ember jelenléte, s a hozzá 

társuló pozitív események (mint például az élelem, ivóvíz vagy a búvóhely), 

mint másodlagos megerősítők hatnak (Price, 1999).  

Végül az állati egyedfejlődés során megfigyelhető egy kritikus periódus, 

amikor az állatok rendkívül érzékenyen reagálnak a különféle külső hatásokra, 

és nagyon gyorsan tanulnak. Ez a kritikus periódus a legtöbb állatfajban 

megtalálható, de fajtól függően más és időpontban jelentkezik. Kiscsibéknél 

például a kelést követő 20-40. órában (Csányi 1994), míg nyulak esetében a 
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születést követő első héten, a szoptatást megelőző illetve azt követő 15-30. 

percben (Bilkó & Altbäcker 2000). A kritikus periódusban tanulási folyamat, a 

bevésődés megy végbe az agyban, melynek során bonyolult neurofiziológiai 

folyamatokon keresztül az adott időszakban tapasztalt eseményeket az állatok 

akár egész életükre megjegyezhetik (Insel & Young 2001). Így ha az állatok 

emberrel találkoznak bármilyen formában, akkor megtanulhatják az emberek 

szagát, alakját, a ruhája színét vagy a különféle hangokat. Sok vizsgálat 

született arra vonatkozóan, hogyan viselkednek az állatok emberrel szemben, 

ha fiatal korban kezelték őket, vagyis korai kezelésen estek át. Mind 

madarakon, mind emlősökön folytak ilyen vizsgálatok. Jones és Waddington 

(1992) frissen kelt csibéket kezelve azt találta, hogy azok emberrel szemben 

sokkal kisebb félelmi reakciót mutatnak, mint a nem kezeltek. Markowitz és 

munkatársai (1998) birkákkal, Hemsworth és mtsi. (1981) sertésekkel, Boissy 

és Boissou (1988) szarvasmarhákon, Bilkó és Altbäcker (2000), Pongrácz és 

Altbäcker (1999) nyulakon. 

Kezelés hiányában az állatok félelmi reakciót mutatnak az emberrel 

szemben és stresszesebbekké válhatnak, a stressz sok rövid távú hatása 

mellett pedig hosszú távú reprodukciós zavarokat okozhat. Felnőtt állatok 

esetében, mind a hím, mind a nőstény állatok reproduktív teljesítménye 

leromlik zavaró körülmények között. De Catanzaro (1987b) patkány hímeket 

tartott egyedül vagy összezsúfolva, és azt találta, hogy az egyedül tartott 

hímek többször hágják meg a nőstényeket, mint a csoportosan tartott társaik. 

Szintén de Catanzaro, (1987a) azt találta, hogy kortikoszteron adagolással 

megszűntethető a patkány nőstények párzásra való hajlandósága. MacNiven 

és de Catanzaro (1990) azt találta, hogy stresszelt egerek rosszabb 

hatásfokkal vemhesülnek, és gyakrabban elvetélnek, mint a nem stresszeltek. 

A stressz és a reproduktív teljesítmény negatív összefüggésének elsősorban 

állattenyészetekben van kiemelkedő jelentősége, mivel itt minden 

szaporaságot befolyásoló tényező fontos. 

 

3.2.3 A kezelés hatása nagyüzemi körülmények között  

 

Mivel a szelíd állatok kevésbé félnek az embertől, kevesebb energiát 

fordítanak annak elkerülésére, így több kapacitásuk marad a többi élettani 
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funkció kielégítésére, így például a szaporodásra (Price, 1984). 

Állattenyészetekben elsődleges szempont a megfelelő szaporasági 

eredmények elérése, azonban manapság az állatok jóléte is előtérbe került, az 

utóbbi időben e témában számos fajjal végeztek kísérleteket. E vizsgálatok 

elsősorban a kezelés hatását kutatták az állatok viselkedésére, élettani 

paramétereire és a szaporodási kapacitásukra vonatkozóan (Hemsworth & 

Coleman 1998). A korai humán kontaktus jelentősen növelheti, illetve 

csökkentheti a gazdasági állatok teljesítményét (Hemsworth 2003). A 

különböző fajokon végzett vizsgálatok azt találták, hogy a kezelés hatására az 

állatok viselkedési szinten biztosan reagálnak, mivel a kezelt állatok kevésbé 

kerülik el az embert, mint a nem kezeltek (például Bilkó & Altbäcker, 2000 

nyulakon, Hemsworth és mtsi. 1986 sertéseken, Krohn és mtsi. 2001 

szarvasmarhákon). Maga a kezelés többféle lehet, a simogatástól a gyengéd 

vakargatáson vagy fésülésen keresztül az egyszerű vizuális kontaktusig. A 

legfontosabb ezek időzítése, mivel ahhoz, hogy a kezelés hatásos legyen, az 

állatokat pontosan abban periódusban kell kezelni, amikor érzékenyek a 

behatásokra (Price 1999). A szelíd állatokkal könnyebb dolgozni, ezért a 

tenyésztők számára alapvetően fontos lehet a kezelés napi rutinba vétele (Le 

Neidre és mtsi. 1996). Azonban a tenyésztők mindenekelőtt a súlynövekedést 

és a szaporodási kapacitást tartják szem előtt. A különböző kezeléssel 

foglalkozó vizsgálatok kimutatták, hogy a humán kontaktusnak nem 

elhanyagolható hatása van ezekre a jellegekre. Hemsworth és Barnett (1991) 

például sertésekkel dolgozva azt találták, hogy a kezelt malacok gyorsabban 

nőttek és jobb hatásfokkal hasznosították a táplálékot, mint azok, amelyeket 

averzív kezelésben részesítettek. Gonyou és munkatársai (1986) szintén 

sertésen hasonló eredményt kaptak. Zulkifli & Siti Nor Azah (2004) broilereket 

(húsra tenyésztett baromfi) kezelve azt találták, hogy súlynövekedésükre 

pozitív hatással van a kezelés. Barnett és munkatársai (1994) tojástermelésre 

tenyésztett baromfikkal dolgozva kimutatták, hogy a kezelésnek jótékony, 

növelő hatása van a napi tojástermelésre. Hemsworth és munkatársai (2000) 

azt találták, hogy azok a szarvasmarhák, akikkel durván bántak rosszabbul 

tejeltek, mint akiket nem bántottak. Lensink és munkatársai (2000) 

szarvasmarhán azt találták, hogy a kezelt állatok szelídebbek és húsuk jobb 

minőségű, mint a nem kezelteké. Szintén Hemsworth és munkatársai (1986) 

találták sertésen dolgozva, hogy a kezelt állatok jobban teljesítettek 



 16 

szaporodási szempontból, mivel a kanok hamarabb váltak ivaréretté a kocák 

pedig nagyobb hatásfokkal termékenyültek. Egy másik vizsgálatukban azt 

találták, hogy a gyengéden kezelt malacok súlygyarapodása és 

táplálékhasznosítása nagyobb mértékű volt, mint a negatívan kezelt malacoké 

Hemsworth és mtsi. (1986).  

A kezelésnek élettani szinten is jelentős hatásai vannak. Azok az állatok, 

amelyek nem kezeltek, és emiatt félelmi reakciót mutatnak az emberekkel 

szemben, általában stresszeltek, ami a stressz hormon szintjükben is 

megmutatkozik. Breuer és munkatársai (2003) azt találták, hogy a negatívan 

kezelt üszők vérében magasabb a stressz hormon koncentráció, mint a 

pozitívan kezeltek vérében. Barnett és munkatársai (1994) tyúkokkal dolgozva 

azt találták, hogy a kezelés hatására az állatok stressz hormon szintje 

alacsonyabbá vált, mint a nem kezelt madaraké. Más vizsgálatok averzívan 

kezelt sertéseket vizsgálva azt találták, hogy ezek stressz hormon szintje 

megnövekedett a nem bántalmazott állatokéhoz képest (Hemsworth & 

Barnett, 1991, Hemsworth és mtsi., 1986, Hemsworth és mtsi., 1987). 

Tanszékünkön sok vizsgálat folyt már, mely a nyulak kezelésre adott 

reakcióját vizsgálta (ld. 3.3.2. fejezet), melyek során többek között az is 

kiderült, hogy a kezelésnek hosszú távú hatásai vannak, mivel a kezelt állatok 

felnőtt korban is megmaradnak szelídnek (Pongrácz és Altbäcker 2000). Azt 

azonban még nem vizsgálta senki, hogy a viselkedési paraméterek mellett 

vannak-e más hosszú távú hatásai-e a kezelésnek.  

 

3.3 Kísérleti állatunk: a nyúl 

 

3.3.1 A nyúlról röviden 

 
A ma tenyésztett házinyúl az üreginyúl leszármazottja. Az üreginyúl első 

paleontológiai leletei az Ibériai félszigetről, a mai Spanyolországból, majd a 

mai Franciaország déli részeiről ismertek. Az üreginyúl háziasításának 

elsődleges célja minden bizonnyal a hústermelés volt, a prémtermelés csak 

jóval később vált fontos tenyésztési szemponttá. A nyúl háziasítását az ember 

sokkal később kezdte meg, mint az ismert és fontosabb háziállatokét. A kutya, 

a ló, a szarvasmarha, a juh vagy a sertés több ezer éves domesztikációs 

múltra tekint vissza, jóval megelőzve a nyulat. Az üreginyúl domesztikációjáról 
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a viszonylag rövid múlt ellenére keveset tudunk. A legrégebbi nyulakat 

ábrázoló feliratokat ó-egyiptomi falfestményeken lehet találni. Az ember és az 

üreginyúl kapcsolatáról az első, hitelt érdemlő feljegyzések a főniciai 

hajósoktól származnak. Domesztikációja valószínűleg Nyugat-Európában 

kezdődött, legalább 2000 évvel ezelőtt, de tudatos tenyésztése mindössze pár 

száz éves múltra tekint vissza (Holdas és mtsi, 1975), így a legkésőbb 

domesztikált állatok közé tartozik.  

A nyúl szaporodási és utódgondozási viselkedése egyedi az 

állatvilágban. A nyúl rendkívül szapora, az állatok már féléves korukban 

ivaréretté válnak és a nőstények évente akár három almot is felnevelhetnek. A 

nőstények 30-32 napig vemhesek. A született utódok teljesen csupaszok, 

szemük és külső fülük zárt és nincs saját termoregulációjuk (Deutsch, 1957). 

Az ellés 10-15 percig tart, az anya közben lenyalja a vért és a 

méhlepénydarabokat a kicsikről, miközben azok már ekkor elkezdenek szopni. 

A nőstény az ellés után rögtön magára hagyja a kicsiket, és naponta 

mindössze egyszer látogatja őket (Hudson 1985). Egy-egy szoptatás nem tart 

tovább öt percnél (Hudson és Distel 1986, Zarrow és mtsi. 1965). A kisnyulak 

a szopási idő három perce alatt azonban akár saját súlyuk egyharmadának 

megfelelő mennyiségű tejet is megihatnak. Ahogy az anya a fészekbe ugrik és 

a fiai fölé áll, a kisnyulak rögtön rá tudnak csatlakozni a csecsekre, mivel a 

csecsbimbókat úgynevezett csöcskereső feromon segítségével nagyon gyorsan 

megtalálják (Hudson 1985). Az anya napi érkezésének várható időpontja előtt 

körülbelül fél órával a kisnyulak elkezdenek mozgolódni, és a fészekanyag 

tetejére másznak, így várják anyjukat. Mindeközben agyukban bonyolult 

neuroélettani folyamatok indulnak el, melyek segítségével későbbi életükre 

vonatkozó fontos információkat tanulnak ez állatok (Allingham és mtsi. 1999, 

Insel & Young 2001). Amikor az anya megérkezik, a kisnyulak rögtön 

elkezdenek szopni valamelyik csecsből, de időközönként átváltanak egy 

másikra (Hudson és Distel, 1986). Ez Kárpáti (2000) szerint nagyobb 

mennyiségű tej felvételét teszi lehetővé, mint ha csak egy csecsből 

szopnának. A nyúlfiak rendkívül gyorsan fejlődnek, amire szükségük is van, 

hiszen az anya mindössze 3-5 hétig szoptatja őket. Születés után az első hét 

végére a fülük, a tizedik nap táján pedig a szemük is kinyílik, kiszőrösödnek, 

és az elválasztásig testsúlyukat megnyolcszorozzák. Az anyai elválasztás a 

nyúlnál hirtelen, szinte átmenet nélkül történik. A nőstény egyik nap, amikor a 
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kisnyulak körülbelül egy hónaposak, nem látogatja többé az almot. Innentől a 

kisnyulaknak maguknak kell búvóhelyet keresni, a ragadozóktól elmenekülni, 

táplálékukat megválasztani. 

Az, hogy a nyúl ivadékgondozása ilyen különleges, és a napi egyszeri 

szoptatáson kívül, nincs más kapcsolat az anya és utódai között, a nyúlfiakkal 

való kísérletes munkát nagymértékben megkönnyíti, mivel a beavatkozások 

nem befolyásolják az anya ivadékgondozási viselkedését (Anderson, 1972). 

Nincs ez így más laborállatokkal, mint például a patkány, egér, hörcsög vagy 

sertés, ahol az anya szinte állandó kapcsolatban van utódaival. Ilyen 

esetekben, ha az anya idegen szagot érez a kölykökön a beavatkozás után, 

akkor a kicsiket a szokásosnál jóval alaposabban tisztogatja, ami viszont 

befolyásolhatja a kölykök kísérleti szituációra adott válaszreakcióját.  

 

3.3.2 A kezeléses kísérletek 

 

A 3.2.2 fejezetben taglalt kezelésnek különös jelentősége volt tanszékünk 

utóbbi 10 évében. Korábbi tanszéki kísérletek során, amikor például a 

tejfelvétel mértékét kellett meghatározni, a kisnyulakat a napi egyszeri 

szoptatás után kézbe vették és megmérték. Ennek során véletlen 

felfedezésként kiderült, hogy a naponta kézbevett kisnyulak olykor 

megszelídültek. Az ilyen szelíd állatok felnőttként is eltűrték az ember 

közelségét, sőt még hónapokkal később is barátságosan viselkedtek. A 

kutatók feltételezték, hogy a szelídülésnek a szoptatással egybekötött 

méréssel lehet valahogyan kapcsolata, ezért e nagy horderejű jelenség 

kialakulását egy sor laboratóriumi kísérletben vizsgálták.  

Első lépésként (Bilkó & Altbäcker 2000) a kisnyulakat a szoptatás 

idejétől különbözőképp eltérő időpontokban mérték le, majd egy hónapos 

korban egy megközelítésteszt segítségével megvizsgálták a viselkedésüket. Az 

találták, hogy a megközelítésteszt során azok az állatok, amelyeket 

közvetlenül a szoptatás után kezeltek kisebb félelmi reakciót mutattak a 

tesztelő emberrel szemben, mint azok, amelyeket a szoptatástó eltérő 

időpontban, vagy egyáltalán nem kezeltek. Második lépésként azt vizsgálták 

meg, hogy a szoptatás négy hete alatt mely időpontokban hatásos a szoptatás 

utáni közvetlen kezelés, és négy szakaszra felosztva az egy hónapot hat 
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csoportot hoztak létre, négyet egy-egy héten keresztül, egyet végig kezeltek, 

egyhez pedig egyáltalán nem nyúltak. A vizsgálat eredményeképp kimutatták, 

hogy a kezelés kizárólag az első héten hatásos, mivel a hat csoportból 

mindössze kettő bizonyult szelídnek a megközelítésteszt során, az amelyiket 

az első héten, és az, amelyiket az egész hónapon keresztül kezeltek. A 

kísérletsorozat harmadik lépéseként nemcsak házi-, hanem üreginyúllal is 

elvégezték a kezelést, és azt találták, hogy akár vad üreginyulak utódai is 

megszelídülnek, amennyiben a kezelést a megfelelő időpontban végzik el, 

viszont kezelés nélkül a házinyulak is hasonló félelmi reakciót mutatnak, mint 

a nem kezelt üreginyulak.  

Pongrácz & Altbäcker (1999) a kérdést tovább boncolva azt vizsgálták 

meg, hogy a szoptatást követően pontosan mennyi idő elteltével hatásos még 

a kezelés, ezért olyan csoportokat alakítottak ki, melyeket a szoptatást  

megelőzően fél és negyed, illetve a szoptatást követően negyed, fél és egy óra 

elteltével kezeltek. Az egy hónapos korban elvégzett megközelítésteszt 

kimutatta, hogy csak azok az állatok váltak szelíddé a kezelés hatására, 

amelyeket a szoptatást megelőző negyed, illetve az azt követő maximum fél 

órán belül kezeltek. Az eredmény hátterét kutató vizsgálatok során ki szerették 

volna zárni, hogy a szelídülés mechanizmusában a tejfelvétellel kötik össze a 

kisnyulak az emberi kezelést, ezért az újszülötteket a napi egyszeri normál 

időben történt szoptatás után hat órával később újra megszoptatták. Ebben az 

időpontban a kisnyulak már nem voltak abban a felspannolt állapotban, ami a 

normál szoptatást jellemzi. A kizárásos kísérletekkel megállapították, hogy a 

szelídülés folyamatában nem másnak, mint a szopást követő, naponta egyetlen 

egyszer előforduló arousalnak van jelentősége (Pongrácz & Altbäcker 2003). 

Pongrácz & Altbäcker (2000) további vizsgálatai azt is kiderítették, hogy a 

megfelelő időben kezelt kisnyulak még felnőtt korban is szelídnek 

mutatkoznak, és nem félnek az embertől. További vizsgálatokban különböző 

objektumokkal történő kezeléssel azt is kimutatták, hogy a kezelés eredménye 

specifikus, vagyis csak annak az objektumnak az elkerülése szűnik meg, amelyik 

a szenzitív periódusban a fészekben volt (Pongrácz és mtsi. 2001). Ha a 

szenzitív periódusban egy macskát helyeztek a fészekbe, anélkül hogy a 

nyulakat megérintették volna, akkor a házinyulak elválasztáskor preferenciát 

mutattak a macska felé, míg elkerülték az embert és fordítva.  
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Összehasonlítva korábbi vizsgálatokból származó adatokat, melyek több 

különböző nyúlfajtán vizsgálták a kezelés hatását azt találtuk, hogy a kezelés 

különböző fajtákon is hatásos. A csincsilla, új-zélandi fehér fajtákon és 

üreginyulakon elvégzett vizsgálatok nem mutattak ki szignifikáns különbséget az 

állatok emberre mutatott félelmi reakciója között. 

Mivel Magyarország a világ harmadik legnagyobb nyúlhús exportőre, 

minden olyan ismeret, mely elősegíti, hogy a tenyésztés hatékonyságát az 

állat igényeihez igazodva tudják növelni, hatalmas gazdasági jelentőségű. Az 

EU előírások szigorodásával az intenzív állattenyésztésben a technológia-tűrő 

állatok helyett az állathoz idomuló technológiák terjednek. Az elmozdulás a 

stresszmentes, ökológiai állattartás irányába gazdasági kényszer. Ebben a 

folyamatban a tenyésztett faj eredeti életmódjának ismerete alapvető 

fontosságú, ez nyújt lehetőséget a mi eredményeink alkalmazására is. 

 

3.3.3 Az üreginyúl helyzete hazánkban 

 

Az üreginyúl üreglakó, éjszakai aktivitású állat, és mivel sok ragadozó 

zsákmányállata, mindenekelőtt búvóhelyet igényel (Delibes és Hiraldo 1981). 

Elterjedését kevésbé éghajlati vagy táplálékellátottsági tényezők 

szabályozzák, sokkal inkább a talaj minősége. Az olyan laza szerkezetű, jó 

vízáteresztő-képességű talajokat kedveli, amelyekben könnyű a várak ásása. 

Magyarországon elterjedése szoros korrelációt mutat a homoktalajok 

előfordulásával. Hazánk legjelentősebb üreginyúl populációi a Gödöllői 

dombvidéken és a Duna-Tisza közén voltak találhatóak az 1969 és 1983 

közötti vadászati terítékadatok alapján (Faragó 1985). Tanszékünk 

üreginyulakkal a Duna-Tisza közén a Bugaci Ősborókásban foglalkozik 1989-

től kezdve. A Bugaci Ősborókás a Kiskunsági Nemzeti Park által fenntartott 

Bugaci Bioszféra Rezervátum egyik részeként széleskörű meteorológiai, 

geobotanikai és szünökológiai kutatás tárgya már több mint tíz éve. 

Szisztematikus emlőspopuláció-becslő felmérések 1995 óta folynak itt és 

másik két ősborókással borított területen; a bugacpusztai részen minden 

szezonban reflektoros létszámbecslést, Bócsán és Orgoványban pedig 

nyomszámbecslést végzünk. A borókásban végzett nyomsűrűség becslések 

eredményei alapján a terület domináns faja kezdetben az üreginyúl volt. Az 
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állomány sűrűsége jelentősen magasabb volt a mezeinyulakénál 1994 előtt. 

Akkor azonban az üreginyulak száma elhanyagolhatóra csökkent. Bár a csapák 

száma nem egyenesen arányos a létszámmal, és kisemlősök abszolút 

létszámának becslésére ez a módszer nem alkalmas, megállapítható volt, hogy 

a korábbi állapothoz képest, ahol a legszámosabb faj az üreginyúl volt, az őz 

és mezeinyúl állomány stabilnak mutatkozott a vizsgálati időszakunkban 

(Katona és mtsi. 2004). 1994 után azonban drámai változások következtek 

be, a legszembetűnőbb az volt, hogy mindenhol csökkent az üreginyúl 

állománya. Ennek oka lehetett, hogy az éves myxomatózis járvány mellett egy 

új betegség, a nyulak vérzéses tüdőgyulladása is megjelent hazánkban, amely 

Kínából került Európába (Fuller és mtsi, 1993). A járványokat 1994-ben 

követő, 9 hétig tartó hóborítás a legyengült túlélő állatokat tovább gyérítette, 

s az 1995-ben lezajlott újabb járvány, melyet az igen kemény tél is tovább 

súlyosbított, hatására vizsgálati területünkön az üreginyúl állomány kipusztult. 

Az Országos Vadgazdálkodási Adattár (Csányi 1996) adatai alapján 

elmondható, hogy Duna-Tisza köze más területein is hasonló változások 

zajlanak az emlős állományban.   

 Úgy tűnik, hogy az üreginyúl mesterséges visszatelepítésére szükség 

lesz a közeljövőben ahhoz, hogy ennek az értékes fajnak a jelenlétét 

hazánkban megőrizhessük. Sokan megkérdőjelezik ennek létjogosultságát, 

hiszen közismert, hogy a nyúl az Egyesült Királyságban illetve Ausztráliában 

rendkívül gyakori faj, mely jelentős mezőgazdasági problémákat okoz. 

Azonban több olyan fajt is ismerünk, melyek egyes területeken túlsúlyban 

vannak, míg másokon védettek és komoly kutatásokat végeznek annak 

érdekében, hogy a fajt megőrizzék. Ilyen például a fakókeselyű Afrikában 

illetve a mediterráneumban (Susic 2002). Ahhoz, hogy az üreginyúl 

visszatelepítése sikerrel járjon, tisztában kell lennünk azzal, mely tényezők 

különösen fontosak az állatok túléléséhez. 

Azáltal, hogy Magyarország a harmadik legnagyobb nyúlhús exportőr a 

világon, valamit azáltal, hogy az üreginyúl helyzete igen labilis hazánkban a 

nyulakkal végzett kísérletek rendkívül fontossá válnak. E disszertáció olyan 

kísérleteket foglal magába, melyek mind az alapkutatásban, mind az 

alkalmazottban is hasznosíthatóak. 
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4 CÉLKITŰZÉSEK  

 I. Laborkísérletek  

 

A kísérletek első felében a korai humán kontaktus rövid és hosszú távú 

hatásait szerettük volna jobban megismerni. Korábbi tanszéki vizsgálatok 

során felvetődött, hogy a kisnyulak a kezelés során a kezelő jellegzetes illatát 

jegyzik meg. Így tudnak például különbséget tenni ember, macska vagy nyúl 

között. Az első kísérletben szerettünk volna még egy lépést tenni a jelenség 

hátterének megértéséhez, és azt vizsgáltuk, hogy vajon különbséget tudnak-e 

tenni a kisnyulak két ember között.  1. KÉRDÉSEM: Van-e hatása a 

megközelítésteszt eredményére a kezelő személyének? 

Mivel a kezelt kisnyulak a kezeletlenekhez képest kisebb elkerülést 

mutatnak az emberekkel szemben, felvetődött, hogy ez utóbbiak 

stresszesebbek lehetnek. A második kísérletben azt vizsgáltam meg, hogy 

milyen élettani háttere van a kezelésnek. Ezért a megközelítésteszt után vér- 

illetve hullaték mintát gyűjtöttem tőlük stresszhormonszint meghatározás 

céljából.  2. KÉRDÉSEM: Összefügg-e a megközelítéstesztben mért félelmi 

reakció a vérből, illetve hullatékból meghatározott stresszhormon szinttel? 

A kezelés elkerülést csökkentő hatásának komoly gazdasági jelentősége 

lehet nagyüzemi körülmények között, ahol a szelídebb állatokkal való munka 

több szempontból is előnyös, nemcsak mert kezesebbek az állatok, hanem 

mert ezek sok esetben jobban teljesítenek – nagyobb eséllyel termékenyülnek, 

többet ellenek stb. A kezelés folyamata azonban hosszadalmas, ezért 

szerettük volna azt a nagyüzemi tenyészetek rutinjához igazítani, majd 

megvizsgálni, hogy hosszú távon milyen hatása a van a kezelésnek a 

különböző szaporasági mutatókra.  3. KÉRDÉSEM: Elegendő-e a minimális 

humán kontaktus az emberrel szembeni félelmi reakció csökkentésére? 4. 

KÉRDÉSEM: Van-e hatása a kezelésnek az állatok viselkedésére és 

reprodukciós aktivitására nagyüzemi körülmények között? 

 

Az ötödik és hatodik kísérlet a gátmértet maszkulinitást mérő 

tulajdonsága köré csoportosult. Az irodalmi adatok alapján a nagyobb 

gátméretű nőstények maszkulinabbak, felmerült a kérdés, hogy vajon ez 
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mennyiben nyilvánul meg a nyulak reproduktív paramétereiben.  3. 

KÉRDÉSEM: Van-e összefüggés az anyai gátméret és a fekunditás között? 

A negyedik kísérletben arra voltam kíváncsi, hogy vannak-e a kihordott 

utódokra vonatkozó, hosszú távú hatásai a kezelésnek.  4. KÉRDÉSEM: 

Befolyásolja-e az anyai stressz az utódok ivari differenciációját? 

 

II. Terepi kísérletek 

 

A terepi kísérletek során a hazánkról eltűnőben lévő üreginyúl 

populációkról készítettem egy összehasonlító vizsgálatot, illetve a majdani 

visszatelepítés ideális módszereit kezdtem el tanulmányozni.  7. KÉRDÉSEM: 

Van-e különbség az üreginyúl-várak térbeli elhelyezkedésében a Kiskunsági 

Nemzeti Park két területén? 8. KÉRDÉSEM: Van-e hatása az anyák illetve az 

utódok szénával való előetetésnek a nyulak terepi körülményekhez való 

alkalmazkodására? 

 



 24 

5 A KÍSÉRLETEK LEÍRÁSA 

 

ELSŐ RÉSZ – LABORKÍSÉRLETEK 
 

5.1 1. Kísérlet 

 

(Csatádi, K., Bilkó Á. & Altbäcker, V. 2007. Specificity of early handling: are rabbits 

able to distinguish between people? Appl. Anim. Behav. Sci. In press. 

 

 

Kérdés: Van-e hatása a megközelítésteszt eredményére a kezelő 

személyének? 

 

Korábbi tanszéki vizsgálatok alapján (például Bilkó és Altbäcker 2000, 

Pongrácz és Altbäcker 1999) ismert, hogy a korai kezelés hatására a nyulak 

kevésbé kerülik el az embert. Azt is tudjuk, hogy ha a korai kezelést nem 

ember végzi, hanem egy macskát helyeznek az érzékeny periódusban az alom 

fölé, akkor a kisnyulak macskával szembeni félelmi reakciója megszűnik, 

azonban az embertől továbbra is félni fognak (Pongrácz és mtsi. 2003). Jelen 

vizsgálatban arra voltunk kíváncsiak, hogy képesek-e a kisnyulak nemcsak 

fajok között, hanem fajon belül, konkrétan két ember között is különbséget 

tenni. Ezért e kísérletben más személy kezelte a kisnyulakat egy hetes korban 

és más tesztelte a viselkedésüket egy hónaposan. Azt vártuk, hogy az állatok 

képesek lesznek különbséget tenni a tesztelők között, és hogy azzal szemben 

mutatnak kisebb elkerülést, aki kezelte őket és ismerős nekik. 

 

5.1.1 Anyag és módszer 

 

A vizsgálatok a Gödi Biológiai Állomáson, az ELTE Etológia Tanszék 

tenyészházában folytak csincsilla fajtájú házinyulakon. A tenyészházban 

automatikus világítás (14/10 világos/sötét) és fűtőrendszer működik (20 +/– 2 

C fok). Az állatokat 55x45x35 cm-es ketrecben tartjuk, ahol a Monori 

nyúlabrak granulátum és víz korlátlanul rendelkezésükre áll. Enni naponta 

egyszer, délelőtt kapnak, közvetlenül a takarítás után. A pároztatás 

hagyományos módon történik, ami után a nőstény állatok 30–32. napra 

ellenek. A fialás várható napja előtt 4 nappal ketrecükbe szénát helyezünk és 
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30x30x40 cm-es műanyag elletőládát akasztunk fel, melyben a nőstények 

fészket készítenek. A szoptatás időpontja kontrollált, az anyák naponta 

egyszer, 9 és 10 óra között szoptatnak, a szoptatások között a fészek 

bejáratát lezárjuk. Az ivadékot 28 napos korukban választjuk el, és ekkor 

külön ketrecbe kerülnek.  

A vizsgálat során 26 almot használtunk fel, melyek egyik felét (13-at) 

én (1. kísérletező), a másik felét, szintén 13 almot a tenyészházi alkalmazott 

kezelt (2. kísérletező). A kezelést a születés utáni első héten végeztük és a 

folyamat a következőképpen zajlott: az anyákat 9 és 10 óra között 

beengedtük szoptatni, majd a szoptatás után közvetlenül a kezelő kivette a 

kisnyulakat egy műanyag ládába, amely papírvattával volt kibélelve, hogy a 

kisnyulak szopás utáni vizeletét felfogja. A kezelő a kisnyulakat puszta kézzel, 

egyesével kivette a ládából, súlyukat megmérte és a fülükön egyedileg 

megjelölte őket piros, kék és zöld színű alkoholos filc valamilyen 

kombinációjával. A kezelés az alomméret nagyságától függően almonként kb. 

5 percig tartott. Az első hét után a kisnyulakhoz még 3 alkalommal nyúltunk, 

14, 21 és 28 napos korban, amikor a súlyukat mértük meg, illetve az utolsó 

alkalommal zajlott a viselkedésteszt is. A teszt során minden almot 

kettéosztottunk, és ha páratlan számú kisnyúl volt az alomban, akkor 

véletlenszerűen egyikünk kevesebbet, másikunk többet tesztelt. A kezelő 

illetve a tesztelő személye alapján négy csoport jött létre: 1. kísérletező kezel 

és tesztel: 11, 1. kísérletező kezel, második tesztel: 12, második kísérletező 

kezel első tesztel: 21, második kísérletező kezel és tesztel: 22. A 

viselkedésteszt Bilkó és Altbäcker (2000) illetve Pongrácz és Altbäcker (1999) 

módszere alapján a következő módon zajlott: a kisnyulakat egyesével egy 

standard nyúlketrecbe helyeztük. Öt perc beszoktatás után a tesztelő 

megközelítette a ketrecet, egyik kezét a ketrec oldalára helyezte és öt percen 

keresztül számolta, hogy hányszor érintette meg a kisnyúl a kezét illetve, 

hogy mennyi idő elteltével (latenciával) érintette meg először. A ketrec 

alapterületét négy képzeletbeli részre osztva azt is számolta, hogy a határokat 

hányszor lépi át teljes testével. 
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1.1. kép: Megközelítésteszt. A tesztelő az 1. és 2. térrész közé teszi a kezét, majd 

méri az első megközelítés latenciáját, és 5 percen keresztül számolja a 

megközelítéseket, illetve regisztrálja a térrész-átlépéseket. (Kép: Dúcs). 

 

 

 

1.2. kép. Megközelítésteszt. (Fotó: Csatádi) 
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5.1.2 Eredmények 

 

Az adatokat elemezve azt találtuk, hogy egyik viselkedési változó tekintetében 

sem volt hatása sem a kezelő, sem a tesztelő személyének az állatok 

viselkedésére. Azonban mind a megközelítésszám (1.1 ábra), mind az első 

megközelítés latenciájának (1.2. ábra) esetében erősen szignifikáns 

interakciókat kaptunk, így itt Duncan post hoc tesztet végeztünk.  Kétutas, 

ismétléses ANOVA megközelítésszámra: kezelőre F(1,24)=0.727 p=0.402 

tesztelőre F(1,24)=1.66 p=0.21 interakció F(1,24)=15.49 p=0.001. 

Latenciára: kezelőre F(1,24)=0.662 p=0.424 tesztelőre F(1,24)=0.084 

p=0.775 interakció F(1,24)=10.49 p=0.003. Sem az átlépésszám tekintetében 

(1.3 ábra) [kezelőre F(1,24)=1.33 p=0.26 tesztelőre F(1,24)=0.443 p=0.512 

interakció F(1,24)=0.328 p=0.572], sem a közelebbi térrészbe lépések 

számában (1.4. ábra) [kezelőre F(1,24)=0.081 p=0.779 tesztelőre 

F(1,24)=1.298 p=0.266 interakció F(1,24)=1.843 p=0.187] nem kaptunk 

szignifikáns különbségeket a csoportok között. 
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1.1. ábra. A kétutas ismétléses ANOVA megközelítésszám tekintetében nem 

találtunk különbséget a kezelő és a tesztelő személye között, de az interakciók 

szignifikánsnak bizonyultak. 
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1.2. ábra. Latencia tekintetében a megközelítésszámhoz hasonló eredményeket 

kaptunk. 
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1.3. ábra. Átlépésszám tekintetében nem volt különbség az egyes csoportok 

között, egyik csoport nyulai sem bizonyultak aktívabbnak a másiknál. 
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1.4. ábra. A közelebbi ketrecrészek használatát mérő változó tekintetében sem 

találtunk különbséget a csoportok között. 

 

 

 Összevonva a különböző személyeket, azt találtuk, hogy mind 

megközelítésszám (1.5. ábra), mind latencia (1.6. ábra) tekintetében erősen 

különbözik az állatok viselkedése a megközelítéstesztben, ha a tesztelő a 

kezelő, illetve ha a tesztelő más, mint a kezelő. Páros T-teszt a 

megközelítésszámra: t(25)=3.885 p=0.001, latenciára: t(25)=-3.30 p=0.003. 

Az átlépések számában (1.7. ábra) [t(25)=0.579 p=0.568] illetve a közelebbi 

térrészbe lépések számában (1.8. ábra) [t(25)=-1.349 p=0.189] az összevont 

adatok esetében sem találtunk különbséget a csoportok között. 
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1.5. ábra. Azok az állatok, amelyeket a kezelőjük tesztelt, szignifikánsan többször 

közelítették meg az emberi kezet, mint azok, amelyeket ismeretlen tesztelő tesztelt. 
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1.6. ábra. A kezelő által tesztelt nyulak szignifikánsan hamarabb közelítették meg az 

emberi kezet, mint az idegen által tesztelt állatok. 
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1.7. ábra. Átlépésszámban nem találtunk különbséget a különböző tesztelők által 

tesztelt nyulak között. 
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1.8. ábra. Nem találtunk különbséget a közelebbi térrészbe lépések arányában sem a 

két csoport között. 
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5.1.3 Értékelés 

 

Eredményeink szerint a nyulak kisebb félelmi reakciót mutattak arra a 

személyre, aki újszülött korukban kezelte őket, mint arra, amely ismeretlen 

volt számukra. Ezek alapján úgy tűnik, a kezelés hatása specifikus, hiszen az 

állatok különbséget tudnak tenni egyes személyek között. Pongrácz és 

munkatársai (2001) munkája alapján csak az volt világos, hogy az egyes fajok 

között (macska és ember) különbséget tudnak tenni az állatok, így azonban 

látható, hogy fajon belül is diszkriminálni tudnak. Feltételezhető, hogy mindezt 

a szag alapján teszik (Bilkó és Altbäcker 2000).  

Az adatokat elemezve azt találtuk, hogy egyik viselkedési változó 

tekintetében sem volt hatása egyik kezelő vagy tesztelő személyének sem az 

állatok viselkedésére, azonban az interakciók szignifikánsnak bizonyultak. Ez 

egy fontos eredmény, mivel a két kezelő korban, nemben és magasságban is 

eltért egymástól. A post-hoc tesztek elvégzése után világossá vált, hogy a 

kettes tesztelő esetében elmosódottabbak a különbségek a különböző 

személyek által tesztelt kisnyulak viselkedésében. A kettes tesztelőt azok a 

kisnyulak is többször és hamarabb megközelítették, amelyeket az egyes 

kísérletező kezelt. Magyarázata lehet ennek a jelenségnek a kettes tesztelő 

személye. A kettes tesztelő a nyúlház gondozója volt, aki több időt töltött el az 

állatházban, mint az egyes kezelő. Végigjárva a lehetséges ingereket, melyek 

befolyásolhatták a kisnyulakat kizárhatók a vizuális és az audiális ingerek. A 

kisnyulak a szoptatás egy hónapja alatt végig az elletőládában tartózkodtak, s 

a kezelés során is csak a saját kezelőjüket láthatták. Bár tíz napos kortól már 

hallanak a kisnyulak, hangokat hallhattak, azonban a teszt során teljes volt a 

csend, így ehhez sem vonzódhattak az állatok. Így marad az eddig is 

valószínűnek tartott szaglás. Bár a kisnyulak végig az elletőládában 

tartózkodtak, a kettes kezelő illatát minden nap érezhették, s talán ez némileg 

befolyásolhatta a megközelítéstesztben mutatott viselkedésüket. A szagláson 

alapuló tanulás hipotézisét erősíti, ha tovább elemezzük az első két ábrát. 

Ezeken az látható, hogy az első megközelítés latenciája tekintetében kisebb a 

különbség a csoportok között, mint a megközelítésszám tekintetében. 

Érdemes megfontolni, hogy az emberre adott reakció esetleg a teszt során 
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alakul ki az állatokban. A teszt elején a kisnyulak viszonylag gyorsan 

odamentek a tesztelőhöz akár ismerős nekik, akár nem, azonban ez után, 

amikor már közelről megtapasztalták őket, az ismeretlen kezelőt már nem 

közelítették meg olyan sokszor, mint az ismertet. Ahhoz azonban, hogy 

biztosan állíthassuk, hogy a tanulás szagláson alapul, további vizsgálatok 

szükségesek, melyek egy részét már elvégeztük, mások viszont még 

megvalósításra várnak. Bilkó (unpublished) úgy kezelte a kisnyulakat, hogy a 

születés utáni első héten a szoptatás után a kezét a kisnyulak fölé helyezte, 

azonban nem ért hozzájuk. Ezzel kizárta azt, hogy taktilis ingerek érjék az 

állatokat a kezelés közben. Az állatok viselkedését egy hónapos korban 

letesztelve azt találta, hogy az állatok mind az első megközelítés 

latenciájában, mind a megközelítések számában köztes értéket mutattak a 

kezelt és a kezeletlen állatok között. Érdemes volna további vizsgálatokat 

végezni, melyek során például a kisnyulakat gumikesztyűs kézzel kezelnénk és 

tesztelnénk is. Ezt tovább lehetne bővíteni azzal, ha kettéosztanánk az almot, 

és gumikesztyűt húzna mindkét tesztelő. Ezenkívül fontos lenne tudni, hogy 

kizárhatóak-e a vestibuláris ingerek, azonban ezt csak sebészeti 

beavatkozással lehetne véghezvinni úgy, hogy az olfaktorikus illetve taktilis 

ingereket közvetítő idegpályákat kiiktatjuk az állatok idegrendszeréből, s így 

kezeljük a kisnyulakat. 

Átlépésszám, illetve a közelebbi térrész használatát tekintve ez a 

különbség eltűnt, és úgy tűnik, hogy ezen változók segítségével nem 

határozható meg biztosan a nyulak emberre adott válaszreakciója, bár 

ahogyan azt a későbbiekben, az általános értékelés című fejezetben látni 

fogjuk, kezeletlen állatokkal összevetve a különböző személyek által kezelt 

illetve tesztelt nyulakat, mégiscsak lesz az átlépésszámnak, mint változónak 

jelentősége.  

Amikor összevontuk a csoportokat és csak arra fókuszáltunk, hogy a 

tesztelő ismerős vagy ismeretlen-e az állatok számára azt találtuk, hogy 

nyulak szignifikánsan többször és gyorsabban közelítették meg az ismerős 

tesztelőt. Átlépésszámban illetve az átlépések arányában ez alkalommal sem 

találtunk különbséget a csoportok között. Tanida és munkatársai (1995) 

sertésekkel dolgozva kísérletünkhöz hasonló vizsgálatot végeztek (különböző 

személyek kezelték illetve tesztelték az állatokat, a kontroll csoport pedig csak 

minimális kontaktusban részesült), és azt találták, a kezelt állatok függetlenül 
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attól, hogy ismert vagy ismeretlen személy tesztelte őket, szignifikánsan 

hamarabb megközelítették a tesztelőt, mint a kezeletlen állatok. Mindezzel 

együtt a kezelt sertések is hamarabb odamentek az ismerős tesztelőhöz, mint 

az ismeretlenhez. Ezzel szemben a mienktől eltérő eredményt kaptak 

Podberscek és munkatársai (1991). Szintén házinyúllal, de a mienktől eltérő 

protokollal dolgozva azt találták, hogy az állatok kisebb félelmi reakciót 

mutattak ismeretlen személlyel szemben, mint ismerttel. Eredményüket azzal 

magyarázták, hogy az ismeretlen személy kevésbé határozottabban, és 

csendesebben közelítette meg az állatokat, mint az ismert, s ezáltal nem 

rémítették meg az állatokat. Érdekes módon, azt nem részletezték, hogy a 

különbség adódhat abból is, hogy a kísérletben szereplő két tesztelő különböző 

korú, és nemű volt. Bár ez a jelen kísérletben is hasonlóképpen történt és az 

állatok nem mutattak preferenciát egyik kezelő irányába sem, így úgy tűnik, 

hogy az állatok nem a nemek, a magasság vagy a kor alapján, hanem 

valószínűleg a kezelő valamely személyes tulajdonsága, valószínűsíthetően az 

illata alapján mutatnak kisebb vagy nagyobb félelmi reakciót.  

Annak, hogy más fajokhoz hasonlóan a nyulak is képesek arra, hogy 

különbséget tegyenek személyek között, állatvédelmi és gyakorlati jelentősége 

is lehet. Az előbbi tekintetében fontos, hogy ha megoldható, az állatokat az a 

személy gondozza, aki fiatal korukban kezelte az állatokat és akit ismernek, 

mivel így az esetleges, az állatok gondozásával járó stressz csökkenthető. 

Gyakorlati szempontból pedig azért különösen fontos eredmény ez, mert ha az 

állatok felismerik gondozójukat, kevésbé félnek tőle, és így kevésbé 

stresszesek, akkor azok az eljárások, amik stressz-érzékenyek jobb 

hatásfokkal végezhetőek el. Így például a vemhesülés aránya a szelídebb 

állatok körében magasabb (Bilkó és Altbäcker 2000), illetve a súlygyarapodás 

tekintetében sem elhanyagolható, hogy az állatok félnek-e a körülöttük 

dolgozó emberektől vagy sem, mivel a táplálékhasznosítás a szelíd állatok 

körében nagyobb mértékű (Jezierski és Konecka 1996). A nagyüzemi 

körülmények között alkalmazható kezelésről az 5. és 6. fejezetben írok 

bővebben.  
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5.2 2. Kísérlet  

 

Kérdés: Összefügg-e a megközelítéstesztben mért félelmi reakció a 

vérből, illetve hullatékból meghatározott stresszhormon-szinttel? 

 

Korábbi tanszéki kísérletek (például Bilkó és Altbäcker 2000, Pongrácz és 

Altbäcker 1999), illetve az 1. KISÉRLÉs mtsiapján ismert, hogy a kezelés 

hatására az állatok kevésbé kerülik el az embert és kevésbé félnek tőle, 

azonban az még nem ismert, hogy élettani szinten hogyan nyilvánul ez meg a 

nyulakban. Ezért a következő kísérletben azt vizsgáltuk meg, hogy a 

viselkedéstesztet követően kezelt és kezeletlen nyulak hullatékában és 

vérében mekkora lesz a stresszhormon-szint. Más fajokon való vizsgálatok 

alapján (például Breuer és mtsi. 2003 szarvasmarhán, Barnett és mtsi. 1994 

csirkén, Hemsworth és Barnett, 1991 sertésen) azt vártuk, hogy a kezeletlen 

állatok vérében magasabb lesz a hormonszint, és hullaték esetén is hasonló 

eredményeket vártunk, azonban azt nem tudtuk, hogy a tesztet követően 

hány óra elteltével gyűjtött bogyókban lesz a legmagasabb az érték. 

 

5.2.1 Anyag és módszer 

 

A kísérletet az előzőhöz hasonlóan az ELTE Etológia Tanszék tenyészházában, 

csincsilla fajtájú házinyulakon végeztem. A kísérlet során két csoportot, 

kezeltet és kezeletlen hoztam létre, melyekben 5-5 kisnyúl szerepelt, amelyek 

3-3 anyától származtak. Az anyákat reggel 9 és 10 óra között beengedtem 

szoptatni, majd három anya almait kezelésben részesítettem, míg a másik 

három anya almait érintetlenül hagytam. A kezelés az előző kísérletben leírt 

módon zajlott, a kisnyulakat A súlymérést az első hét elteltével még a 7., 14., 

21. és 28. napon is megismétlem. A kezeletlen csoportba született utódokhoz 

nem nyúltam, az első héten, mindössze kétszer, déli 12 óra után, a füljelük 

megerősítése céljából. A kezeletlen kisnyulak súlyát a kezeltekéhez hasonlóan 

hetente egyszer mértem meg.  

Az állatok emberrel szemben mutatott viselkedését a 28. napon végzett 

megközelítéstesztben mértem. A három anya minden utódát leteszteltem, 

azonban a végleges elemzésbe csak azokat vettem be, amelyeknek a kísérlet 
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további részéből származó összes adata megvolt. A megközelítésteszt az első 

kísérletben leírt módon történt, öt perc beszoktatás után öt perc teszt 

következett, melynek során az első megközelítés latenciáját és a 

megközelítésszámot rögzítettem. Ezután még öt percen keresztül a ketrec 

oldalán hagytam a kezemet, majd a kisnyulat a ketrecből kivettem és vért 

vettem tőle. Ezt a következő módon tettem: forró vizes vattával vérbőséget 

keltettem az állat fülartériájában, majd egy szike segítségével kis sebet 

ejtettem a bőrön és a vércseppeket egy EDTA-val előkezelt, hűtött Eppendorf 

csőben felfogtam. A mintákat egy centrifuga segítségével 20 percig 3000 

fordulaton centrifugáltam, majd a felülúszó savót lepipettáztam, tiszta 

kémcsőbe helyeztem és a kiértékelésig mélyhűtőben (-20 °C) tároltam. 

A kisnyulakat ezután vízzel és táppal ellátva tiszta ketrecbe helyeztem 

és a tesztet követően 6, 12 és 18 óra elteltével hullatékmintát gyűjtöttem 

tőlük. Hogy biztos legyen, hogy a hullatékminta friss, a mintavételi idő előtt 1 

órával letakarítottam a ketrecek alatt található tálcákat. A mintákat 

kiértékelésig abszolút alkohollal töltött Eppendorf csőben hűtőszekrényben (+5 

°C) tároltam. 

A minták kortikoszterontartalmát Dr. Péczely Péter vezetésével a SZIE 

Szaporodásbiológiai Tanszékén határozták meg. 

 

5.2.2 Eredmények 

 

A kezelt kisnyulak a megközelítésteszt során szelídebbnek bizonyultak a 

kezeletleneknél, bár ezt statisztikailag nem tudtuk igazolni (latencia: t(8)=-

0.714 p=0.49, megközelítésszám t(8)=1.515 p=0.168). A 2.1. ábráról látható, 

hogy a két csoport egyedei különbözőképpen viselkedtek az emberrel 

szemben.  
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2.1. ábra. Bár statisztikailag nem igazolt az, az ábrán látható, hogy a kezelt 

állatok többször közelítették meg az emberi kezet, mint a kezeletlenek. 

 

A különböző minták elemzése során nem tudtunk különbséget kimutatni 

a csoportok között. Az ábrákról az látszik, hogy a vérkortikoszteron szint 

tekintetében (2.2. ábra) nincs különbség a kezelt és a kezeletlen állatok között 

(t(8)=-0.230 p=0.824). A hullatékmintákat elemezve (2.3. ábra) szintén nem 

találtunk különbséget a csoportok között, az ábráról azonban az látszik, hogy 

míg a kezelt állatok hormonszintje 18 órán keresztül nagyjából stabil maradt, 

a kezeletleneké megnőtt. 2W RM ANOVA csoportra F (1,8)=3.907 p=0.083 

időre F(2,16)=0.769 p=0.48 interakcióra F(2,16)=0.563 p=0.58. 
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2.2. ábra. Nem találtunk különbséget a kezelt és kezeletlen csoportok 

kortikoszteron koncentrációja között a megközelítésteszt után 7 percen belül vett 

vérmintákban. 
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2.3. ábra. Nem találtunk különbséget a kezelt és a kezeletlen nyulak hullatékból 

elemzett stresszhormon szintje között. 
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5.2.3 Értékelés 

 

A kísérlet adatainak elemzése során nem találtunk szignifikáns különbséget a 

kezelt és kezeletlen csoportok állatainak viselkedése illetve hormonszintje 

között, valamit az elemszám is nagyon kicsi volt. Ezek miatt a következő 

értékelés csak következtetéseken és tendenciákon alapul, ezért ezt a 

vizsgálatot pusztán elővizsgálatnak tekintjük. 

  A 2.1. ábra alapján az állatok viselkedésszinten mutattak némi 

különbséget egymáshoz képest, hiszen a kezelt kisnyulak hamarabb és 

többször közelítették meg az emberi kezet, mint a kezeletlenek. Korábbi 

tanszéki munkák eredményei (i.e. Bilkó és Altbäcker 2000) alapján 

megelőlegezhető a következtetés, hogy a kezeletlen állatok esetleg 

stresszesebbek voltak. Ezzel együtt vérből sem sikerült különbséget kimutatni 

a két csoport között stresszhormon-szintben. Ennek több magyarázata 

lehetséges. Előfordulhat, hogy rossz az alapvető hipotézisünk, miszerint a 

kezeletlen állatok stresszesek, és így ennek hatása élettani szinten sem 

jelentkezhet. Ezt azonban cáfolhatja a hullatékelemzésekből származó 

eredmény, hiszen az ábrákról úgy tűnt, hogy volt némi különbség a csoportok 

stresszhormon-szintje között. Ezenkívül más fajokon végzett vizsgálatok is azt 

támasztják alá, hogy a viselkedési szinten mért szelídség illetve vadság jól 

korrelál a szervezetben található stresszhormon-szinttel (von Holst 1998, 

Wiepkema és Koolhaas 1993). A vérben a kortikoszteron a stresszhatástól 

számítva 7 percen belül elkezd termelődni (Haller, 1996), így az sem 

valószínű, hogy a vérvétel időpontjában még nem jelent meg a hormon az 

állatok vérében, hiszen a teszt 10 percig tartott, és ezután 7 percen belül 

levettük a vért (ez utóbbit pont azért 7 percen belül, hogy az értékek ne a 

vérvétel miatt képződött stresszhormont mutassák). Előfordulhat az is, hogy a 

kortikoszteron nem a megfelelő hormon a kisnyulak stresszeltségének 

mérésére. Történtek azonban próbálkozások kortizollal is, de sikertelenül. 

Előfordulhat azonban, hogy maga a megközelítésteszt nem okoz akkora 

stresszt az állatoknak, hogy a stresszhormon-szintjükben is megmutatkozzon, 

s a hullatékban talált különbség már vagy az új helyre vagy a vérvételre adott 

válaszreakció. Valószínű, hogy a kezelt állatok ahogy a viselkedéstesztben, 

úgy az elválasztás után az új helyen is kisebb félelmi reakciót mutattak az 

emberekkel szemben, s emiatt maradt alacsonyabb a kortikoszteron-
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származék szintje a hullatékukban. Ezt a feltételezést alátámasztják Vallée és 

munkatársai (1997) eredményei is, akik prenatálisan stresszelt illetve születés 

után kezelt patkányok viselkedését vizsgálták új helyen. Azt találták, hogy míg 

a stresszelt állatok idegesnek tűntek, menekülni próbáltak és ezzel együtt a 

stresszhormon-szint koncentráció magas volt a vérükben, addig a kezelt 

állatok ezzel ellentétesen viselkedtek; ezek nem voltak idegesek, erős 

explorációs viselkedést mutattak és a kortikoszteronszint alacsony volt a 

vérükben. Francis és munkatársai (1999), akik a korai tapasztalatok neurális 

hátterét vizsgálták szintén azt állítják, hogy a korai kezelés hatására az állatok 

kisebb félelmi reakciót mutatnak új helyen és a stresszhormon-szintjük is 

alacsonyabb.  

A vizsgálattal többek között az is célunk volt, hogy megállapítsuk, a 

vérbeli kortikoszteronszint melyik időpontban vett hullatékminta 

kortikoszteron-szintjével korrelál a legjobban. Sajnos ezt az alacsony 

mintaszám, és a vérbeli különbség hiánya miatt nem tudtuk kellőképpen 

megvizsgálni, annyit azonban megállapíthatunk, hogy a stresszhatást követő 6 

óra elteltével a stresszhatásra jelentkező kortikoszteron bomlásterméke még 

nem jelenik meg a hullatékban. 12 óra elteltével azonban már megjelenik a 

csoportok közötti különbség a hullatékból kimutatott stresszhormonban is. 

Ennek ismerete fontos lehet a későbbiekben, mivel manapság a non-invazív 

hormonmeghatározások előtérbe kerültek (Hofer & East 1998, Whitten és 

mtsi. 1998). Amennyiben ismerjük egy állat viselkedését, és ehhez gyűjtünk 

hullatékot is, visszamenőleg meghatározhatjuk, hogy mely hatások okoztak 

neki stresszt. 

A vizsgálatban felmerültek metodikai problémák is, melyek még 

megoldásra várnak. A vizsgálatba beállított állatok töredékétől tudtuk levenni 

az összes mintát. A vérvétel során esetenként előfordult, a hogy a kisnyúl 

füléből nem jött vér, és 7 perc elteltével már a kortikoszteron termelődése 

miatt nem tudtunk próbálkozni, hiszen akkor a vérvételre mutatott stresszt 

mértük volna. Legjobban bevált módszer a vérvételre az volt, ha az állatok 

fülét forró vizes vattával törölgettük. A meleg hatására a fülartéria 

megduzzadt és így sikeres volt a vérvétel. Jóval nagyobb gondot okozott a 

hullatékminták begyűjtése. Mivel a kísérletben szereplő nyulak a 

megközelítéstesztig csak anyatejen éltek, bélrendszerükben még kevés 

tápanyag volt, így nem minden gyűjtő-alkalomra ürítettek. Mint azt egy 
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későbbi kísérletben látni fogjuk, olyan fiatal állatoknál, akik már tápon élnek 

ez nem okoz problémát. Ezért az ilyen esetekben a jövőben érdemes a 

kisnyulaknak az anyatej mellett tápot vagy más tápanyagot is felajánlani, így 

fejlesztve a bélrendszert. 
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5.3 3. Kísérlet  

 
(Csatádi K., Kustos K., Eiben Cs., Bilkó Á. & Altbäcker V. 2005. Minimized human 

contact linked to nursing reduces fear responses toward humans in rabbits. Applied 

Animal Behaviour Science 95, 123-128.) 

 

 

Kérdés: Befolyásolja-e a kezelés hatását annak hossza? 

 

A korai kezelés nagyüzemi körülmények közötti felhasználhatóságát rengeteg 

állatfajon vizsgálták már (Hemsworth 2003), azonban nyúlon még nem 

születtek hasonló vizsgálatok. A korábbi kísérletekben alkalmazott kezelés 

azonban igen hosszadalmas, nagyüzemi felhasználásra alkalmatlan. Ahhoz, 

hogy a kezelés hosszú távú hatásait nagyüzemi körülmények között 

megvizsgálhassuk, szükséges volt kidolgozni egy olyan eljárást, amelynek 

segítségével többszáz almot is lehet rövid idő alatt kezelni. A következő 

vizsgálat erről szól. 

 

5.3.1 Anyag és módszer  

 
A kísérletben a gödöllői Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, 

Kisállattenyésztési Főosztály által szaporított, többször ellett új-zélandi fehér 

(UF) fajtájú nőstény házinyulak vettek részt. Az állatokat klimatizált 

állatházakban (istállókban) tartják, ahol a napi megvilágítás 16 óra, a 

hőmérséklet 16-28 °C volt. A tenyészetben a tenyésztés különböző fázisai 

szigorú rendben követik egymást. Egy istállóban általában 400-500 állat 

található. Az állatokat 30x60x30 cm-es ketrecben tartják, ahol granulált 

nyúltáp és víz egész nap rendelkezésükre áll. A nőstényeket 40 naponta 

mesterségesen megtermékenyítik, így egy időben fialnak, az termékenyítéstől 

számított 30-32. napra. Az elletőládában, melyet a fialás napja előtt 

akasztanak a ketrecekre forgács található. Dajkásítási eljárás segítségével 

minden anya 8 kisnyulat szoptat. Ez azt jelenti, hogy nyolcnál többet fialóktól 

elveszik és az ennél kevesebbet fialt nőstényekhez teszik az újszülötteket. Az 

ivadékok 10 napos korukig kontrolláltan szopnak, azaz, az elletőláda ajtaját a 

gondozók naponta egyszer kinyitják, hogy az anya bemehessen szoptatni. A 
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tizedik nap után már egész nap nyitva az elletőláda ajtaja és a kisnyulak már 

tápot is fogyaszthatnak. 21 nappal az ellés után az elletőláda lekerül a 

ketrecről, ekkor még 35 napos korukig együtt vannak az anyjukkal, ezután 

elválasztják őket, először hármasával, majd a tenyészanyának kiválasztottakat 

egyesével helyezik külön ketrecbe és ivarérett koruk elérése után 

mesterségesen megtermékenyítik őket.  

A kísérlet során 60 vemhes nőstényt négy csoportra osztottunk. Az első 

két csoportot korábbi laboratóriumi kísérletek (Bilkó és Altbäcker, 2000; 

Pongrácz és Altbäcker, 1999) szerint alakítottuk ki: 

 Az első csoport kisnyulait (TK<0.5h) teljes kezelésnek (TK) vetettük alá 

a szoptatást követően legfeljebb fél órán belül (<0.5h). Ez azt jelentette, hogy 

a kisnyulakat születésüktől a 7. napig a szoptatás után maximum fél órán 

belül egyenként kivettük az alomból, súlyukat megmértük, fülüket pedig 

egyedi jelölés céljából befestettük, alkoholos filctoll segítségével kék, piros és 

zöld színek kombinációival (almonként 5 perc) (N=15 alom). 

 A második csoportban található kisnyulak (TK>2h) ugyanezen 

eljárásban részesültek, azonban a szoptatás után szigorúan minimum két óra 

elteltével kezdtük csak ezt el, hogy a hozzáérés biztosan hatástalan legyen 

(N=14 alom). 
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3.1. kép. Új-Zélandi fehér fajtájú kisnyulak. (Fotó: Csatádi) 

 

A másik két csoportot a kutatóintézet technológiájába illesztve 

alakítottuk ki. A kezelés itt az volt, hogy a gondozónők naponta ellenőrizték 

(NE), van-e elhullás az elletőládában, és ennek során almonként a dögök 

számától függően maximum 5 másodpercig hozzányúltak az állatokhoz. Ez a 

két csoport is az alomellenőrzés időzítésében különbözött: 

 A harmadik csoport csoport kisnyulaihoz (NE<0.5h) a szoptatás után fél 

órán belül hozzányúltak, napi ellenőrzést végeztek fél órán belül. (N=15 

alom).  

 A negyedik csoport (NE>2h) esetében a szoptatás után legalább 

két órát vártak, hogy a napi ellenőrzést elvégezzék (N=13 alom). 

Eredetileg minden csoportban 15 alom vett volna részt, azonban a 

TK>2h csoportban egy,  az NE>2h csoportban pedig két anya abbahagyta a 

szoptatást, ezért ezeket az almokat kizártuk és nyúlfiakat szétosztottuk más, a 

kísérletben részt nem vevő anyáknak. 

 A TK<0.5h és TK>2h csoportok almainak és egyedeinek súlyát, 

valamint az alomméretet az első héten minden nap, majd a 14., 21., 28. 

napon regisztráltuk. A NE<0.5h és NE>2h csoportok almainak súlyát és az 

alomméretet kizárólag a 7., 14., 21. és 28. napon mértük.  

 Annak tesztelésére, hogy a kezelés hatásos volt-e, a 28. napon az 

összes alomból 1-1 nőstény kisnyulat kiválasztottunk és megközelítéstesztnek 

vetettünk alá. A tesztet azonos módon végeztük, mint a korábbi kísérletekben. 

A tesztketrec mérete is azonos volt, ilyet a Gödi Biológia Állomásról vittünk a 

helyszínre, mivel az ő tesztketreceik eltérő magasságúak és méretűek (55 x 

45 x 35). A teszt során 5 perc beszoktatás után 5 percen keresztül az első 

odajövetel latenciáját (s), és az odajövetelek számát (db). 

 

 
 

5.3.2 Eredmények  

 

A négy csoport átlag egyedi növekedése a négy hét során nem különbözött 

(3.1. ábra). Az alomsúlyokat (g) elosztottam az alomméretekkel (db), így 

kaptam átlag egyedi súlyokat. Kétutas ismétléses varianciaanalízissel 
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kezelésre F(3,53)=0.69 p=0.562; időre F(3,159)=1291.4 p=0.00; interakcióra 

F(9,159)=3747.7 p=0.04. 
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3.1. ábra. A csoportok súlya között nem, növekedésükben azonban találtunk 

különbséget. 

 

A 28 napos korban elvégzett nyílt-tér teszt eredményei alapján a 

csoportok viselkedésében szignifikáns eltéréseket tapasztaltunk. Egyutas 

varianciaanalízissel a megközelítésszámra (3.2. ábra) F(3,53)=18.1, p<0.005, 

az első megközelítés latenciájára (3.3. ábra) F(3,53)=7.2, p<0.005. Az 

utólagos Tukey-teszt alapján a megközelítésszám tekintetében a fél órán belül 

kezelt csoportok szignifikánsan különböznek a két órán túl kezelt csoportoktól, 

egymástól azonban nem különböztek. Az első megközelítés latenciája 

esetében ugyanez volt a helyzet, azonban itt átfedést találtunk a TK>2 és a 

NE<0.5 csoport között.  
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3.2. ábra. A fél órán belül kezelt kisnyulak szignifikánsan többször közelítették meg az 

emberi kezet a megközelítéstesztben. 
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3.3. ábra. A fél órán belül kezelt kisnyulak szignifikánsan hamarabb közelítették meg 

az emberi kezet a megközelítéstesztben. 

5.3.3 Értékelés 

 

Eredményeink szerint házinyulaknál a szoptatás körüli érzékeny periódusban 

már minimális humán kontaktus is szignifikánsan csökkenti az állatok 

emberrel szembeni félelmi reakcióját. 
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 Azok az állatok, amelyeket a napi szoptatás után fél órán belül puszta 

kézzel érintettünk sokkal szelídebbnek mutatkoztak az elválasztáskori nyílt tér 

tesztben, - kisebb latenciával és többször érintették meg a ketrechez tartott 

kezünket-, mint azok, amelyeket a szoptatást követően legalább két óra 

elteltével kezeltünk. Függetlenül attól, hogy teljes kezelésen, vagy csak napi 

ellenõrzésen esett át egy állat, a fél órán belül kezeltek szignifikánsan kisebb 

félelmi reakciót mutattak, mint a két órán túl kezeltek.  

Ábránkon az is látszik, hogy a teljes kezelésben részesült állatok 

erősebb affinitást mutattak a humán kontaktus felé, mint a csak napi 

ellenőrzésen átesett társaik, a két-két csoport azonban statisztikailag nem 

különbözik. Ez azt jelenti, hogy a napi ellenőrzés ugyanolyan alkalmas szelíd 

állatok nevelésére, mint a teljes kezelés. Ennek magyarázata, hogy a szelídség 

hátterében a bevésődés folyamata áll (Bilkó és Altbäcker 2000, Pongrácz és 

Altbäcker 1999). Mivel ez a folyamat minden vagy semmi alapon működik 

(Insel & Young 2003, Bolhuis 1991), csak a kezelés megléte és időzítése a 

lényeges és nem a hossza. A kisnyulak a kezelés során feltehetőleg az 

emberek szagát tanulják meg, mivel ebben a periódusban a kisnyulak 

szagtanulása rendkívül intenzív (Allingham és mtsi. 1999, Bilkó és mtsi. 

1994). E perióduson kívül azonban már hatástalan a kezelés. Nem tarjuk 

valószínűnek, hogy a kezelés idejének növelésével csökkenne a félelmi reakció 

mértéke, inkább telítettséget mutatnának a változók értékei a nyílt-tér 

tesztben, nem csökkenne a latencia és nem nőne a megközelítésszám. Ezt az 

állítást alátámasztják Kersten és mtsi-nak (1989) illetve Meisser és mtsi-nak 

(1989) vizsgálatai is, akik házinyulakat kezeltek életük elsõ illetve második 

hetében, de nem az érzékeny periódusban. Állataik viselkedése így nem 

különbözött a kontroll csoportétól, azonban a második héten kezelt állatok 

mindhárom esetben szelídebbnek bizonyultak, mint az első héten kezeltek. Ők 

ezt az eredményt egyébként azzal magyarázták, hogy a második héten már 

fejlettebbek a kisnyulak, szemük, fülük nyitott, így érzékenyebbek a külső 

hatásokra. 

Az, hogy a TK>2h csoport kisnyulainak viselkedése az első megközelítés 

latenciája esetében átfedést mutatott a NE<0,5h csoport kisnyulaiéval 

magyarázatot kíván. Az első megközelítés latenciája a megközelítésszámnál 

kevésbé megbízhatóan mutatja a félelmi reakció mértékét, mégpedig azért, 

mert a tesztek során gyakran előfordult, hogy a nyílt-tér teszt kezdetén, az öt 
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perc beszoktatási idő után a tesztelendő állat a ketrecnek pont azon a részén 

állt, ahova majd a kezünket raktuk. Szinte elkerülhetetlen volt, hogy ilyenkor 

az állat megszagolja a kezünket, s ezzel rendkívül alacsony megközelítés-

latenciát kaptunk. Ezek az állatok azonban többször már nem közelítették meg 

a kezünket, így a megközelítésszám alacsony maradt.  

Bár a csoportok súlya között nem volt különbség, növekedés 

tekintetében az interakció szignifikánsnak bizonyult, úgy tűnik, hogy a teljes 

kezelésben részesült kisnyulak kissé nagyobb ütemben növekedtek, mint 

azok, amelyeket csak röviden ellenőriztünk. Eredményünknek az lehet a 

magyarázata, hogy amíg a kisnyulak az elletőládában tartózkodnak, ritkán 

látnak embert, így az emberrel szembeni félelmi reakció nem alakul ki. 

Elképzelhető, hogy a különbség csak későbbi életkorban tűnik ki. Ennek 

esetleg előjele lehet, hogy a hosszan kezelt kisnyulak súlya a harmadik héttől 

kezdve nagyobb ütemben növekedett. Eredetileg azt vártuk, hogy a fél órán 

belül kezelt, szelídebb állatok nőnek majd gyorsabban, mivel a félelemnek, az 

állandó készenléti állapotnak az az eredménye, hogy az állat kevesebbet eszik, 

rosszabbul hasznosítja a táplálékot és emiatt lassabban nő (Wiepkema, 1992). 

Ezt erősítik meg más fajokon készült vizsgálatok eredményei is (Boissy és 

Bouissou 1988, Day és mtsi. 2002, Gonyou és mtsi. 1986).  

Eredményeink arra is rámutatnak, hogy az érzékeny állapot 

bekövetkeztének ideje fajspecifikus. Bilkó és Altbäcker (2000) valamint 

Pongrácz és Altbäcker (1999) ugyanis csincsilla fajtájú házinyúlon dolgozott, 

ezen a fajtán határozták meg az érzékeny periódus idejét. Módszereikkel új-

zélandi fehér fajtájú nyulaink ugyanolyan kezessé váltak, mint a csincsillák. 

A domesztikáció során az állattartók azért törekedtek szelídebb állatok 

létrehozására, mert gazdasági érdekeik fűződtek ehhez. A kezes állatok azzal, 

hogy nem fordítanak fölös energiát arra, hogy féljenek és menekülni 

próbáljanak az ember elől többet esznek, jobban híznak és több utódot hoznak 

létre (von Holst, 1998). Manapság, ahogy az állatvédelem előtérbe kerül a 

gazdálkodók kénytelenek azzal törődni, hogy állataik ne csak jól termeljenek, 

hanem jól is érezzék magukat. Módszereinkkel kezes állatokat lehet létrehozni 

bármiféle plusz munka nélkül, hiszen az almok napi ellenőrzése bármely 

tenyészetben szükséges és elvárható követelmény. Ha ezt kis odafigyeléssel 

megfelelő időben, a kisnyulak érzékeny periódusában végzik, kezes állataik 

lesznek, amelyek jobban termelnek. Módszereinkkel pedig semmiféle hátrány 
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nem mutatkozik a súlynövekedés tekintetében, ezért alkalmazhatónak találjuk 

a nyúltenyésztésben.  

Azonban ahhoz, hogy az állattenyésztőket valóban meggyőzhessük  az 

kell, hogy a kezelés hosszútávú hatásait is megvizsgáljuk. Szükség van arra, 

hogy tudjuk, súlynövekedés és szaporaság tekintetében hogyan teljesítenek a 

kezelt anyák a kezeletlenekhez képest. A következő kísérletben ezért erre 

kerestük a választ.  
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5.4 4. Kísérlet 

 

(Csatádi, K., Makray J., Eiben Cs., Kustos K., Maros K. & Altbäcker V. In prep. Effects 

of early handling on the behaviour, physiology, and reproductive performance of 

rabbits. Applied Animal Behaviour Science) 

 

Kérdés: Van-e hatása a kezelésnek az állatok viselkedésére 

nagyüzemi körülmények között? 

 

Más fajokon végzett vizsgálatok alapján tudjuk, hogy a korai kezelésnek több, 

nagyüzemi körülmények között remekül hasznosítható hatása van. Így például 

a kezelt állatokkal könnyebb dolgozni (Le Neidre és mtsi., 1996), gyorsabban 

nőnek (Hemsworth 2003) és jobb hatásfokkal termékenyülnek (Bilkó és 

Altbäcker 2000). Azt tudjuk, hogy a nyulak kezelés hatására szelíddé válnak, 

és ez a szelídség megmarad felnőtt korig (Pongrácz & Altbäcker 2000). Az is 

ismert az előbb tárgyalt kísérlet alapján (Csatádi és mtsi. 2005), hogy a 

szelídség már minimális humán kontaktus hatására is kialakul. Azt azonban 

még nem tudjuk, hogy nagyüzemi körülmények között a kezelésnek vannak-e 

olyan pozitív hatásai, amelyeket a tenyésztők hasznosíthatnának. Ezért a 

következő hosszú távú vizsgálatban kezelt és kezeletlen kisnyulak viselkedését 

és hormonszintjét, valamint felnevelve őket, termelésüket vizsgáltuk. Azt 

vártuk, hogy a kezelt állatok szelídebbnek bizonyulnak majd, stresszhormon-

szintjük alacsonyabb lesz és felnőtt korban nagyobb hatásfokkal 

termékenyülnek, valamint nagyobb és nehezebb almokat hoznak létre. 

 

A kísérletet Makray Judit, V. éves agrármérnök szakos szakdolgozóval együtt 

végeztem.  

 

5.4.1 Anyag és módszer 

 

A kísérletet a gödöllői Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, 

Kisállattenyésztési Főosztály állattenyészetében végeztük új-zélandi fehér 

fajtájú házinyulakon. A tartási körülmények az előző kísérlettel megegyeznek: 

az anyanyulakat 30x60x30 cm-es ketrecekben tartják, melyet egy 14 cm-es 

bebúvó nyílású fémlap választott el a fialó tértől. Az anyák termékenyítése 42 
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naponként történik. Ennek a napjától számítva két héten belül tapintásos 

módszerrel elkülönítik a vemhes és az üresen maradt anyákat, és ez 

utóbbiakat átviszik egy másik épületbe. A vemhes anyáknak a fogamzás utáni 

30. napon műanyag elletőládát akasztanak a ketrecükre, amibe 

alomanyagként forgácsot szórnak. A született almokat dajkásítással 

kiegyenlítik 9-re. Ez úgy történik, hogy 9-nél többet fialó anyáktól elvesznek 

és az ennél kevesebbet ellő anyák almaiba helyezik őket. A kisnyulak a 10. 

napig kontrolláltan szopnak, ami azt jelenti, hogy az anyákat naponta egyszer 

ugyanabban az időpontban beengedik szoptatni, majd a végeztével kizárják 

őket. A 10. napon az anyákat újra termékenyítik és ekkor már nem zárják 

vissza a ládákat, a kisnyulak szabadon szophatnak. Az elválasztás a 35. napon 

történik, ekkor az anyákat elviszik, a kisnyulakat pedig 47 napos korukban 

helyezik hármasával hízóketrecekbe (40x40x30 cm). Innen 90 napos korban 

kiválogatják az anyákat, ezeket egyesével külön ketrecekbe helyezik, a többi 

nyulat pedig elszállítják a vágóhídra. Az anyák első termékenyítése ivarérés 

után, 5-6 hónapos korban történik.  

 

 

 

4.1. kép. Inszeminálás (Fotó: Csatádi) 



 52 

 

 

4.2. kép. Pároztatás. (Fotó: Csatádi) 

 

Kísérletünk során korábbi kísérletünk protokollja alapján (Csatádi és 

mtsi. 2005) kezdetben két csoportot hozunk létre: fél órán belül kezeltet 

(K<0.5h) és két órán túl kezeltet (K>2h) (N=40-40 alom). A megszületést 

követő első héten a K<0.5h csoport kisnyulait a napi egyszeri szoptatást 

követő fél órán belül az állatgondozók ellenőrizték a fészekben, melynek során 

az esetleg elhullott egyedeket kiszedték a fészekből. A K>2h csoportba tartozó 

almokat szintén ellenőriztük, azonban kizárólag a szoptatást követően, 

legalább két óra elteltével. Az ellenőrzés az elhullott állatok számától függően 

almonként 5, legfeljebb 10 másodpercig tartott. Az almok súlyát 35 napos 

korig hetente egyszer, majd az egyedi súlyokat 3 és 6 hónapos korban mértük 

meg.  

Az állatok viselkedésének vizsgálatára egy hónapos korban minden 

alomból 2-2 nőstény állattal az ismert módszer szerint megközelítéstesztet 

végeztünk. A K<0.5h és K>2h csoportokból alternáltan teszteltük az állatokat. 

Mindkét csoportból az első 18 állatot egy másik terembe vittük külön-külön 

ketrecbe, hogy hullatékmintát gyűjtsünk tőlük. A bogyók egy külön erre a 

célra a ketrec aljára felszerelt műanyag szemetes zsákba hullottak. Mintát a 



 53 

tesztet követően 6, 12, 18, 24 és 48 óra elteltével gyűjtöttünk. Hogy biztos 

legyen, hogy a minták valóban frissek, a zsákokat a mintavételi időpont előtt 1 

órával minden alkalommal letakarítottuk. A bogyókat kiértékelésig 70%-os 

alkohollal töltött Eppendorf csövekben hűtőszekrényben (+5 °C) tároltuk. A 

kétnapos mintavételi időszak után a kisnyulakat elválasztásig visszahelyeztük 

a saját ketrecükbe. Azokat az állatokat, amelyek csak a megközelítésresztben 

vettek részt, a teszt után azonnal visszahelyeztük a ketrecükbe. 

Ezután az állatokat a tenyészetben bevett módszer szerint először 

hármasával, majd egyesével tartották. Hat hónapos korban mindkét csoport 

állatait random módon kétfele osztottuk. Egyik felüket természetes módon, 

bakkal pároztattuk (TP), másik felüket mesterséges módon termékenyítettük 

(MT). A természetes pároztatás során a nőstényeket kivettük a ketrecükből és 

a külső ivarszervük színét (péraszín) egy 5 fokú skálán (Hudson és Distel 1990 

alapján) értékeltük, mely szerint: bézsszínű=1, halvány rózsaszín=2, piros=3, 

vörös=4, bordó=5. Ezután a nőstényeket egy bak ketrecébe helyeztük, és 

amennyiben volt sikeres párzás, akkor feljegyeztük a lordózis és a párzás 

latenciáját. Amennyiben nem volt sikeres párzás, akkor 90 másodperc után a 

nőstényt újabb bak ketrecébe helyeztük, de legfeljebb háromszor 

próbálkoztunk. Ha így sem volt sikeres párzás, másnap újra próbálkoztunk, 

azonban a tenyészet rendje miatt ezután újabb pároztatásra csak 6 hét múlva 

nyílt lehetőség. Az első alkalommal be nem párzott állatokat ekkor azonos 

protokoll szerint újra megpróbáltuk bepároztatni. A mesterséges 

termékenyítés során 1,5 µg GnRH analóg hormont (Ovulerin i.m.), illetve 

anyánként 0,5 ml friss 1:8 arányban higított heterospermás ondót használtunk 

(Eiben és mtsi. 2005). 

Az anyák súlyát a vemhesség 30. napján újra megmértük, majd elléskor 

meghatároztuk a sikeres megtermékenyülések százalékát (ellések száma / 

sikeres párzások száma x 100), illetve a született almok méretét és súlyát, 

illetve a termékenyülés százalékát regisztráltuk.  
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4.3. kép. Kisnyulak kezelésénél érdemes volt kétszer is ellenőrizni, hogy bezártuk-e az 

anyát. (Fotó: Csatádi) 

 

5.4.2 Eredmények 

 
A megközelítésteszt eredménye szerint a különböző időben kezelt állatok 

viselkedése között szignifikáns különbséget találtunk mind a 

megközelítésszám [t(145)=6.57 p<0.001] tekintetében és marginálisan 

szignifikánsat az első megközelítés latenciája tekintetében [t(145)=7.37 

p=0.052]. A 4.1.a. és a 4.1.b. ábra alapján a fél órán belül kezelt állatok 

hamarabb és többször közelítették meg a tesztelő kezét. 
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4.1.a. ábra. A fél órán belül kezelt állatok a várakozásnak megfelelően szignifikánsan 

többször közelítették meg a tesztelő kezét a megközelítésteszt során. 
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4.1.b. ábra. A fél órán belül kezelt állatok szignifikánsan hamarabb közelítették meg a 

tesztelő kezét a megközelítésteszt során. 

 

Nem találtunk különbséget a különféleképpen kezelt állatok 

kortikoszteron-szintje között, azonban az idővel igen (4.2. ábra): kétutas, 
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ismétléses ANOVA: csoportra F(1,34)=3.42 p=0.073, időre F(4,136)=6.137 

p=0.000, interakcióra F(4,136)=1.518 p=0.000. 
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4.2. ábra. Bár a csoportok stressz hormon szintje között nem találtunk 

különbséget, a kezelt állatok kortikoszteron szintjében megfigyelhető egy napi 

ingadozás. 

 

A csoportok növekedése között nem volt különbség, de természetesen 

az idővel mindkét csoporté változott (4.3. ábra): kétutas, ismétléses ANOVA: 

csoportra F(1,52)=3.584 p=0.064, időre F(5,260)=3374.3 p=0.000, 

interakcióra F(5,260)=2.524 p=0.03. 
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4.3. ábra. A kezelt és kezeletlen csoportok súlyában nem, növekedésében 

azonban találtunk különbséget. 

 

A természetes pároztatás során nem találtunk különbséget a csoportok 

között (4.1. táblázat) sem a külső ivarszervek színében [U(28)=87.5 

p=0.616], sem annak a tekintetében, hogy hányadik baknak állt be a nőstény 

[U(28)=92.00 p=0.756]. Az első sikeres párzás latenciája szintén nem 

különbözött (t (26)=0.765 p=0.451). 

 

  

Külső 

ivarszervek Elfogadott bak Párzás 

  színe száma latencia (s) 

Kezelt 3,89 1,64 34,07 

Kezeletlen 4,04 1,79 47,50 

 

4.1 táblázat. A természetes pároztatás során nem találtunk különbséget a 

csoportok egyes paraméterei között. 

 

Nem találtunk különbséget a között, hogy a nőstények a 31. vagy a 32. 

napra fialtak-e (kétutas, ismétlés nélküli ANOVA csoportra F(1,45)=0.57 
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p=0.454, termékenyítési módra F(1,45)=1.033 p=0.315, interakcióra 

F(1,45)=0.624 p=0.434). A megtermékenyülés százalékában nem találtunk 

különbséget a csoportok között (4.4. ábra): K>2h MT 65%, TP 78.5%, K<0.5 

MT 75%, TP 71.4%, Χ2(3)=0.8786 p=0.8306.  
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4.4. ábra. A különbözőképpen kezelt és termékenyített anyák termékenyülési 

százalékában nem találtunk különbséget. 

 

Találtunk azonban érdekes eredményeket az állatok szaporodási 

kapacitását tekintve (4.5. ábra). A K<0.5h csoport természetesen pároztatott 

anyái ugyanis nagyobb almokat hoztak a világra, mint a másik három csoport 

nőstényei: (kétutas, ismétlés nélküli ANOVA csoportra F(1,45)=0.604 

p=0.441, termékenyítési módra F(1,45)=6.57 p=0.014, interakcióra 

F(1,45)=4.56 p=0.038). Mindezzel együtt a halva született állatok száma nem 

különbözött a csoportok között (kétutas, ismétlés nélküli ANOVA csoportra 

F(1,45)=0.334 p=0.565, termékenyítési módra F(1,45)=0. 16 p=0.9, 

interakcióra F(1,45)=0.279 p=0.6). Ezenkívül a természetesen pároztatott 

anyák nagyobb súlyú almokat ellettek, mint a mesterségesen 

termékenyítettek (kétutas, ismétlés nélküli ANOVA csoportra F(1,45)=0.012 

p=0.913, termékenyítési módra F(1,45)=8.685 p=0.005, interakcióra 

F(1,45)=0.909 p=0.345).  
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4.5. ábra. A természetesen pároztatott, kezelt anyák több kisnyulat hoztak a világra, 

mint a többi csoportba tartozó nőstény. A természetesen pároztatott anyák 

függetlenül a kezelésüktől nehezebb almokat ellettek, mint a mesterségesen 

pároztatott anyák. Egyik eredményt sem a halva született kisnyulak száma miatt 

találtuk. 

5.4.3 Értékelés 

 

Vizsgálatunk eredményei egyeznek más fajokon végzett vizsgálatok 

tapasztalataival, melyek szerint a korai kezelésnek hosszú távú hatásai 

vannak az állatok viselkedésre, élettani paramétereire és szaporodási 

teljesítményükre. Jelen vizsgálatunkban újra kimutattuk, hogy a születés utáni 

első héten, a szoptatási idő környékén kezelt házinyulak kisebb elkerülést 

mutatnak az emberekkel szemben, mint azok, akiket a szoptatástól eltérő 

időben kezeltünk (Bilkó & Altbäcker 2000, Pongrácz & Altbäcker 1999). Az, 

hogy a kezelés ilyen rövid időtartamban is hatásos (Csatádi és mtsi. 2005) 

annak köszönhető, hogy a szoptatási időben a kisnyulak rendkívül érzékeny, 

arousal állapotban vannak, amikor szinte mindent képesek megtanulni 

(Pongrácz & Altbäcker 2003). A nap többi részében azonban alszanak, nem 

érzékenyek a behatásokra, így a szoptatástól eltérő időben való kezelés akkor 
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is hatástalan, ha azt hosszú ideig vagy akár az első héten végzik (Kersten és 

mtsi. 1989). Ha azonban megfelelő időben végzik, a kezelés hatása nyulak 

esetében a kezelés hatása, viselkedési szinten, legalább fél évig tart (Pongrácz 

& Altbäcker 2000). 

A kétféleképpen kezelt nyulak súlya között nem találtunk különbséget. 

Bár súlynövekedés tekintetében az interakció szignifikánsnak bizonyult, a 6.3. 

ábrán látszik, hogy míg a 90. és 180. nap között a kezeletlen nőstények voltak 

a nehezebbek, addig a vemhesség alatt a kezeltek többet híztak, és ezzel 

kiegyenlítették a különbséget. Annak hátterében, hogy markáns különbséget 

nem tudtuk kimutatni, az állhat, hogy ahhoz, hogy a nyulak féljenek az 

emberektől az szükséges, hogy legyen állandó emberi jelenlét. Azonban 

állattenyészetekben, ahol több ezer nyulat tartanak, csak minimális ideig lát, 

vagy kerül kapcsolatba egy-egy állat emberrel. Elképzelhető, hogy ez a hatás 

még kevés ahhoz, hogy a fent említett elváltozásokat kiváltsa és a nem kezelt 

állatok emiatt ne egyenek, vagy rosszul hasznosítsák a táplálékot. Nem 

beszélve arról, hogy a nyúl a többi háziállattól eltérően nem nappali, hanem 

inkább szürkületi életmódot folytat. Ebből következően táplálkozni is inkább 

abban az időben szokott, amikor a személyzet már nem tartózkodik az 

istállóban, így nem zavarják meg az evésben. Ennek a feltételezésnek 

ellentmond Jezierski & Konecka (1996) szintén nyulakon végzett vizsgálata, 

amelyben a szerzők kifejezetten sok időt töltöttek az állatok társaságában (bár 

ők is csak nappal, napi 10 percen keresztül tartották az állatokat a térdükön), 

és a teszt is úgy zajlott, hogy a térdükre vették az alanyokat és így figyelték a 

reakciójukat. A kezelt nyulak természetesen szelídebbnek bizonyultak, mint a 

nem kezeltek, de ezen kívül az előbbiek nehezebbek voltak és a 

súlygyarapodásuk is gyorsabb volt, mint az utóbbiaké. Ez a módszer 

nyilvánvalóan hatékonyabban eliminálja a nyulak emberektől való félelmét és 

jobb súlygyarapodás is érhető el vele, azonban nagyüzemi körülmények között 

a kezelés hossza miatt nem alkalmazható. 

Szintén nem találtuk meg a várt különbséget a csoportok között 

stresszhormonszint tekintetében. Azt vártuk, (más fajokon végzett vizsgálatok 

alapján például sertésekkel Hemsworth és mtsi. 1986, szarvasmarhákkal 

Breuer és mtsi. 2003), hogy a fél órán belül kezelt csoport nyulak 

hullatékában kevesebb kortikoszteron lesz majd található, mint a két órán túl 

kezeltekében. Azonban eredményeink azt mutatták, hogy nincs különbség a 
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két csoport stresszhormonszintje között, sőt úgy tűnt, hogy a fél órán belül 

kezelteké magasabb, mint a két órán túl kezelteké. Felfedeztünk azonban 

ezzel együtt egy, ezt az eredményt talán megmagyarázó, nagyon érdekes 

jelenséget. A glükokortikoidoknak csak úgy, mint a legtöbb hormonnak napi 

ritmusa van (Ixart és mtsi. 1987). Bár statisztikailag nem tudtuk bizonyítani, a 

6.2. ábra alapján úgy tűnik, hogy a fél órán belül kezelt állatoknál megmaradt, 

míg a két órán túl kezelteknél eltűnt ez a napi ritmus. Az utóbbi időben több 

szerző is úgy vélekedik, hogy a stresszre való reakciót nem feltétlenül a 

stresszhormon szintjében kell keresni, hanem sokkal inkább az állatok 

stresszre való válaszreakciójában, a megküzdési stílusban (Terlouw és mtsi. 

1997). Ebben a tekintetben Koolhaas és mtsi. (1999) kétféle típust 

különböztet meg, a proaktív és a reaktív típust. A proaktív állatok viselkedése 

inkább merev, nehezebben alkalmazkodnak, míg a reaktívok sokkal 

könnyebben idomulnak új szituációkhoz, adaptívabbak és rugalmasak. A 

reaktív típusú megküzdési stílust választó állatok csak akkor mutatnak 

stresszválaszt, ha muszáj. Neuroendokrinológiai megközelítés során azt 

találták, hogy a proaktív állatok stresszhormonszintje általában alacsonyabb, 

míg a reaktívoké normális. Ennek az ismeretnek a fényében feltételezhetjük, 

hogy a kétféle kezelésen átesett nyulaink az újfajta szituációra kétféle 

megküzdési stílussal reagáltak: a fél órán belül kezelt állatok reaktívnak 

számíthatnak normális HPA funkcióval, míg a két órán túl kezeltek 

proaktívnak, alacsonyabb stresszhormonszinttel. Ez a fajta megközelítés 

megmagyarázná a hormonszintekben talált nem várt különbséget.  

Miután felneveltük az állatokat, és fél éves korban kétféleképpen 

termékenyítettük őket azt találtuk, hogy a természetes módon pároztatott, fél 

órán belül kezelt nőstények nagyobb almokat ellettek, mint az összes többi 

csoport anyái. Ezen kívül a természetesen pároztatott nőstények függetlenül 

attól, hogy melyik kezelési csoportba tartoztak nagyobb súlyú almokat 

ellettek, mint a mesterségesen termékenyített egyedek. E két eredményt 

kétféleképpen próbálhatjuk magyarázni. Ismert, hogy a stressz 

nagymértékben, negatívan, befolyásolhatja a termékenyülés sikerét és a 

megtermékenyített petesejtek számát (például Fachinetti és mtsi. 1997, 

Klonoff-Cohen 2005). A termékenyítések során a nyulakat elkerülhetetlen 

megragadni, kivenni a fészkéből, sokszor leszorítani is, és a mesterséges 

termékenyítés esetén maga a sperma hüvelybe juttatása is természetellenes 
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folyamat. Ezek a műveletek nagy valószínűséggel mind stresszel járnak az 

állatok számára. Azon állatok számára azonban, akik már egészen fiatal 

korukban megismerkedtek az emberekkel, vagyis a fél órán belül kezelteknek, 

elképzelhető, hogy kisebb stresszel jár. Bár úgy tűnik, a mesterséges 

termékenyítés még mindig túl nagy sokkot okoz az állatoknak, mivel az ő 

esetükben nem lett magasabb az alomlétszám, a természetesen 

termékenyített állatok, amelyeket csak megfogni kellett és a bakhoz berakni, 

jobban tolerálták az eljárást. 

Annak a hátterében, hogy a természetesen pároztatott anyák nagyobb 

súlyú almokat ellettek, a mesterséges termékenyítés természetellenessége 

állhat. Míg a természetes pároztatás során a petekilökődést a bak hágó 

mozdulatai, a feromonjai (Rekwot és mtsi. 2001) és a behatolás váltja ki, 

addig az inszeminálás során mindezt a hatást az injekcióban beadott 

hormonokkal pótolják. Valószínűsíthető, hogy a bakoknak nagyobb hatása van 

a nőstényekre, mint a pótlólagos hormonoknak. 

Manapság gyors ütemben növekszik az érdeklődés a „biohús” termelés 

iránt. Ennek egyrészt az az oka, hogy a fogyasztók körében egyre kevésbé 

elfogadott a pótlólagos hormonok és az antibiotikumok adagolása, ezért a 

termelők próbálnak alternatív, „biostimulációs” módszereket kidolgozni ezek 

helyettesítésére (Szendrő 2005, Theau-Clément és mtsi. 1998). Másrészt sok 

vizsgálat arra irányul, hogy az állat-állat interakciók természetes irányba 

mozdításával állatvédelmi szempontból pozitív eredményeket érjenek el. 

Egyes vizsgálatok anya-utód kapcsolatokat kutatnak (például Baumann és 

mtsi. 2005, Eiben és mtsi. 2005, Matics és mtsi. 2005, Szendrő és mtsi. 

1999), mások felnőtt állatok szociális igényeit próbálják kielégíteni a csoportos 

tartással (például Ruis 2005). Egyes vizsgálatok a természet-közelibb 

tartástechnológiák hatását vizsgálják (Matics és mtsi. 2005, Orova és mtsi. 

2005). Végül újabban egyre több vizsgálat foglalkozik az ember-állat 

interakciókkal (Hemsworth 2003). Jelen vizsgálatunkban bemutattuk, hogy az 

ember-állat interakciókat megfelelő módon időzítve, egy nagyon egyszerű 

módszerrel, melyet könnyűszerrel bele lehet illeszteni egy nyúltenyészet napi 

rutinjába, lehetséges szelídebb állatokat létrehozni, melyek kevésbé félnek az 

embertől, és így jobb szaporodási teljesítménnyel rendelkeznek. 

 



 63 

5.5 5. Kísérlet  

 

(Csatádi, K., Altbacker, V. & Bilkó Á. Elfogadásra várva. Ano-genital distance as 

predictor of the reproductive status of the rabbit (Oryctolagus cuniculus). 

Developmental Psychobiology). 

 

 

Kérdés: Van-e összefüggés az anyai gátméret és a fekunditás között? 
 

 
 
A bevezetőből már ismert, hogy az intrauterin fejlődés során a szomszédos 

embrióktól származó tesztoszteron hatására az utódok maszkulinabbá válnak, 

ami többek között a gátméretükben is kifejeződik. Rágcsálókon végzett 

vizsgálatok alapján tudjuk, hogy a gátméret indikátora lehet egyes 

reproduktivitással kapcsolatos élettani, viselkedési változóknak. A következő 

vizsgálatban arra voltunk kíváncsiak, nyúlon is kimutatható-e ez a trend, azaz, 

van-e összefüggés az anyai gátméret és a fekunditás között?  

 

5.5.1 Anyag és módszer  

 

A vizsgálat során ivarérett (5–7 hónapos) nőstény nyulakat használtunk 

(N=12), melyek következő változóit mértük: 1. gátméretet (mm) és 2. 

testtömeget (g). A gátméretet digitális tolómérővel mértük, melynek egyik 

csúcsa az ivarnyílás, a másik csúcsa pedig a végbélnyílás közepére mutatott. 

Minden nőstény gátméretét három független mérés értékéből átlagoltunk és 

az így kapott adatot használtuk az értékeléskor. A testsúlyt szintén digitális 

mérleg segítségével mértük meg. Az állatokat a mérések után bepároztattuk. 

Ez úgy történt, hogy a nőstényt tettük a bakhoz a sikeres párzásig, de 

legfeljebb öt percre.  

A született almok következő változóit jegyeztük fel: 1, születési alomméret 

(db) 2, születési alomsúly (g) 3, születéskori egyedi súly (g), 4, ivararány 

(hím %). Minden változót a halva született kisnyulakkal együtt számoltuk. Az 

ivar meghatározása úgy történt, hogy a kisnyulakat hanyatt fektetve 

mikroszkóp alá helyeztük, hogy ivarszervük jól látható legyen. A hímek 

ivarszerve kör, míg a nőstényeké csepp alakú. Az ivarmeghatározás 

pontosságát elválasztási korban (28. nap) ellenőriztük és 90%-os egyezést 
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találtunk, ahol szükséges volt korrigáltunk. Az eredmények kiértékelésekor 

Spearman féle rangkorrelációt használtunk. 

 

 

 

5.1. kép. Újszülött csincsilla fajtájú kisnyulak. A színek a füleken az egyedi azonosítást 

segítik.  (Fotó: Csatádi) 

5.5.2 Eredmények 

 

Az anyai gátméret és az alomméret között a negatív korreláció szignifikáns 

(r=–0.62, N=12, p<0.05). A kisebb gátméretű nőstények nagyobb almokat 

ellettek, mint a nagy gátméretűek (Lásd 5.1. ábra).  
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5.1. ábra. A nagyobb gátméretű anyák kisebb almokat ellettek. 

  

Az anyai gátméret és az alomsúly közötti összefüggés negatív korrelációt 

mutatott (5.2. ábra) (r=–0.693, N=12, p<0.05). A kisebb gátméretű 

nőstények almai nehezebbek, mint a nagyobb gátméretű nőstényeké. A 

nagyobb gátméretű nőstényeknél tehát a kevesebb utód nem párosult 

nagyobb egyedi születési súllyal. 
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5.2. ábra. A nagyobb gátméretű anyák kisebb súlyú almokat ellettek. 

 

Az anyai gátméret és az almokban található hím utódok száma közötti 

pozitív korreláció szignifikáns (r=0.53, N=12, p<0.05). A kisebb gátméretű 

nőstények almaiban kevesebb hím utód található, mint a nagy gátméretű 

nőstények almaiban (Lásd 5.3. ábra). 
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5.3. ábra. A nagyobb gátméretű nőstények almaiban nagyobb volt a hím utódok 

aránya, mint a kisebb gátméretű nőstényekében. 

 

Az anyai testtömeg és az alomméret között nem találtunk szignifikáns 

összefüggést (r=0.2; N=12; p=0.52). A gátméret és a halva született utódok 

száma között nem találtunk szignifikáns összefüggést (r=0.37, N=12, 

p=0.23). 

 

5.5.3 Értékelés 

 

Vizsgálatunkban azt találtuk, hogy a nagy gátméretű nőstények kisebb és 

könnyebb almokat ellenek, és hogy ezekben az almokban nagyobb a hímek 

aránya. Eredményeink megfelelnek a várakozásainknak; korábban 

rágcsálókon végzett vizsgálatok hasonló összefüggéseket találtak. Drickamer 

(1995) vizsgálatai szerint a nagy gátméretű egér nőstények, akiknek az 

ösztruszciklusa is hosszabb, ritkábban termékenyülnek meg és általában 

kevesebb almot képesek kihordani, mint a kis gátméretűek. Mann & Svare 

(1983) szerint azok az egér nőstények, amelyeket méhen belül több 
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tesztoszteron ért, több maszkulin jellegű viselkedést mutatnak, például 

hamarabb és többször támadják meg a közeledő hímeket, ha az utódaik is 

jelen vannak. Gandelman és munkatársai (1979) szerint azok az egér 

nőstények, amelyeket méhen belül több tesztoszteron ért, felnőttként nagyobb 

gátmérettel rendelkeztek és az ilyen nőstények esetében az ivarérett kor 

elérésekor már kisebb mennyiségű tesztoszteron is hamar kiváltotta az 

agresszív viselkedést fajtársakkal szemben. Mindezek alapján feltételezzük, 

hogy a nagy gátméretű nyúl nőstényeknél a kisebb és könnyebb almok ellése, 

az intrauterin maszkulinizáció eredménye. 

Clark és Galef (1988) mongol futóegereken azt találták, hogy a 2M 

nőstények később válnak ivaréretté, valamint, hogy e nőstények almaiban 

nagyobb a hímek aránya (Clark és Galef 1995). Vandenbergh & Huggett 

(1995) szintén azt találták, hogy a 2M nőstények hímekben gazdagabb 

almokat ellenek. A folyamat mechanizmusát jelen vizsgálatban nem tisztáztuk. 

Elsőként felmerülhet a szelektív kannibalizmus lehetősége (Ryan & 

Vandenbergh 2002), de ez elvethető, mivel akár természetese ellés, akár 

császármetszés során hasonló méretű almok születnek, hasonló ivararánnyal. 

Egy másik lehetőség a megtermékenyülés időzítése. Vizsgálatok igazolják, 

hogy az ovuláció időpontjához közelebb történő megtermékenyülésekből több 

nőstény, míg az ovuláció előtt vagy után néhány órával történő 

megtermékenyülésekből nagyobb eséllyel születnek hím utódok (Ryan & 

Vandenbergh 2002).  Clark & Galef (1995) szerint mongol futóegereknél az 

eltérő alomméret esetlegesen úgy jöhet létre, hogy a kis gátméretű nőstények 

képesek pontosabban az ovuláció időpontjához időzíteni a párosodást. Ők azt 

vetették fel, hogy a 2M nőstények utódaiba valamiféle nem genetikus módon 

öröklődik ez utóbbi, valamint a későn érés tulajdonsága és a hímekben gazdag 

almok ellése. A nyúl esetében indukált ovulátor lévén az időzítés nem játszhat 

döntő szerepet, de elvileg három szinten következhet be szelektív pusztulás. 

1. Lehetséges, hogy már a párzás után elpusztulnak a hímivarsejtek a 

hüvelyben, illetve mielőtt az érett petesejtet elérik. Ez esetben az fordulhat 

elő, hogy a nagy gátméretű nőstények hüvelymiliője kevésbé kedvező, s így 

sok hímivarsejt elpusztul, mielőtt elérné a petesejtet. Ez elsősorban a hím 

spermiumokat érintené, a nagy gátméretű kevesebbet ellő nőstényeknél 

viszont pontosan hím irányba tolódik el az ivararány így ez a lehetőség 

kevésbé valószínű. 2. Az is lehet, hogy bár megtermékenyülnek a petesejtek, 
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a megtapadás nem tökéletes valamelyik nemű embrió estében, vagy a 

vemhesség korai időpontjában elpusztulnak, és visszaszívással semmisülnek 

meg a magzatok. Lehetséges, hogy a nagy gátméretű nőstények nőivarú 

utódai érzékenyebbek a tesztoszteronra anyjuk méhbeli múltja miatt, s így 

rosszabbul tolerálják a hímek felől érkező tesztoszteront. Előfordulhat, hogy a 

nagy gátméretű nőstények magasabb tesztoszteronszinttel rendelkeznek, bár 

ezt vom Saal & Bronson (1980) nem így találta. 3. Végül az is lehet, hogy 

szelektíven a nőstény egyedek a vemhesség utolsó fázisában elpusztulnak a 

méhben, vagy a születést követően, és az eltérő ivararány így jön létre. Mivel 

nem találtunk összefüggést a halva született egyedek előfordulása és az anyai 

gátméret között, illetve a halva született egyedekben az ivararány nem tért el 

az 1:1 -től, ez a harmadik lehetőség is kizárható a nyúl esetében. Esetünkben 

a középső lehetőség, tehát a szelektív magzatvisszaszívás a legvalószínűbb, 

de ennek igazolása nem egyszerű.  

Semmiképp nem szabad azonban azt gondolni, hogy a nagy gátméretű 

nőstények „rosszabbak”. Bár vizsgálatunk ezt sugallja, ez azért van, mert ezt 

és az idézett rágcsálós kísérleteket mind kontrollált laboratóriumi körülmények 

között végezték. Azonban azok a vizsgálatok, amelyek terepi körülmények 

között készültek, máris más képet festenek. Zielinski és Vandenbergh (1992) 

egereken végzett vizsgálatából kiderül ugyanis, hogy amíg a körülmények 

optimálisak, addig valóban a kis gátméretű nőstények a sikeresebbek, értve 

ezalatt azt, hogy több és nagyobb almot képesek kihordani. Terepi 

körülmények között azonban kiderül, hogy a nagyobb gátméretű nőstények 

nagyobb territóriummal rendelkeznek. A nagyobb territórium pedig szűkösebb 

időkben több lehetőséget adhat a nagyobb nőstényeknek az életben 

maradásra és a sikeresebb reprodukcióra. 
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5.6 6. Kísérlet  

 

Kérdés: Befolyásolja-e az anyai stressz az utódok ivari 

differenciációját? 

 

Rágcsálókon végzett vizsgálatok alapján tudjuk, hogy az anyai stressznek 

vannak az utódokra ható rövid és hosszú távú hatásai, melyek érintik azok 

morfológiáját és viselkedését is (Ryan & Vandenbergh 2002). A stresszelt 

anyák utódai kisebbek (vom Saal 1983), a hím utódok gátmérete kisebb 

(Williams és mtsi. 1995), lassabban nőnek, érzékenyebbek az anya 

távollétére, felnőttkorban pedig nehezebben találnak párt, hímek esetében 

nehezebben nemzenek utódot, nőstények esetében nehezebben vemhesülnek 

(Politch & Herrenkohl, 1984). A következő kísérletben arra voltunk kíváncsiak, 

hogy az anya szelídségének (kezeltségének), mint stressz-tényezőnek 

vannak-e az utódokra ható rövidtávú morfológiai hatásai. Azt vártuk, hogy a 

kezeletlen anyák kevesebb utódot hoznak létre, az újszülöttek utódai kisebb 

súllyal születnek, és a hím utódok gátmérete kisebb lesz, mint a kezelt anyák 

utódai esetében. 

 

5.6.1 Anyag és módszer 

 
A kísérletben kezeletlen (n=12) és kezelt (n=11) anyákkal dolgoztam. Az 

anyák korai kezelése az eddigiekhez hasonlóan újszülött korban történt a már 

ismert módon (kézbefogás születés utáni első héten közvetlenül a szoptatás 

után). Elválasztás után (1 hónap) fél éves korukig, amíg az ivarérett kort 

elérték semmiféle beavatkozást nem végeztünk rajtuk.  

Hat hónapos korban természetes módon bepároztattam az állatokat. Ez 

úgy zajlott, hogy a nőstényeket beraktam egy bak ketrecébe és amennyiben 

nem figyeltem meg párzást, további bakokkal, illetve további napokon 

keresztül tovább próbálkoztam. A sikeres párzás jele a nyulaknál, hogy a bak 

a hágó mozdulatok után görcsösen a nőstény alá gördül és hörgő hangok 

kíséretében ejakulál. Innen számítva a nőstény 30-32 nap elteltével nagy 

valószínűséggel le fog elleni. Az ellés napján az almok következő változóit 

regisztráltam:  

- alomméret (db) 
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- alomsúly (g) 

- ivararány (hím %) 

- egyedi súly (g) 

- gátméret (mm) 

A kisnyulak ivarát illetve gátméretét binokulár és digitális tolómérő 

segítségével határoztam meg. Az újszülött hímek ivarszerve kör, míg a 

nőstényeké csepp alakú. Az ivart kétszer határoztam meg, illetve amennyiben 

a két határozás eredménye eltért, harmadszor is elvégeztem a vizsgálatot. 

Minden ivarhatározás előtt megmértem a kisnyulak súlyát is. A gátméretet 

tizedmilliméter pontossággal mértem úgy, hogy az újszülött végbélnyílásának 

közepétől az ivarnyílás közepéig mértem, háromszor, majd az adatok 

kiértékelésénél átlagoltam a mért értékeket. 

Az alomméretet és a halva született kisnyulak számát kétmintás T-

teszttel, az ivararány 50%-tól való eltérését egymintás T-teszttel vizsgáltam. 

A különböző kezelésű anyáktól származó és különböző ivarú kisnyulak adatait 

kétutas, és mivel a hímek és nőstények azonos alomból származtak, 

ismétléses varianciaanalízissel hasonlítottam össze. 

 

5.6.2 Eredmények 

 
Nem találtunk különbséget a különbözőképpen kezelt anyák almainak a 

méretében (6.1. ábra) [2 mintás T-teszt t(21)=0.037 p=0.971], sem a halva 

született utódok számában [2 mintás T-teszt t(21)=-0.49 p=0.637]. Nem volt 

különbség a csoportok között az ivararányban sem (6.2. ábra) [2 mintás T-

teszt t(21)=0.797 p=0.434], és egyik csoportban sem különbözött az 

ivararány szignifikánsan a várható 50%-tól: kezelt anyára t(10)=-0.196 

p=0.849, kezeletlen anyára t(11)=0.94 p=0.367. A különbözőképpen kezelt 

anyák almai súlyban sem különböztek egymástól: (6.3. ábra) t(21)=-0.748 

p=0.463. A különböző ivarú kisnyulak adatait tekintve, azok súlyban nem 

különböztek egymástól: 2W RM ANOVA anyai kezelésre: F(1,21)=0.482 

p=0.495, ivarra: F(1,21)=0.202 p=0.658, interakcióra: F(1,21)=0.424 

p=0.522. A kisnyulak gátméretét tekintve azonban jelentős eltéréseket 

tapasztaltunk a különböző csoportok értékei között. A kezelt anyák almaiban a 

kisnyulak nagyobb gátmérettel rendelkeztek (6.4. ábra) [2W RM ANOVA anyai 

kezelésre: F(1,21)=4.945 p=0.037], és a hímek gátmérete kezeléstől 
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függetlenül nagyobb volt, mint a nőstényeké [ivarra: F(1,21)=43.32 

p=0.000]. Az interakcióban azonban nem találtunk különbséget a csoportok 

között [interakcióra: F(1,21)=1.238 p=0.278].  
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6.1. ábra. Nem találtunk különbséget a kezelt és kezeletlen anyák által ellett almok 

méretében. 

30

40

50

60

70

Kezelt anya   Kezeletlen anya

H
ím

 %
 +

 S
E

6.2. ábra. A született almok ivararánya sem különbözött egymástól. 
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6.3. ábra. A született almok súlya nem különbözött egymástól. 
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6.4. ábra.  A kezelt anyák almaiban a kisnyulak gátmérete szignifikánsan nagyobb 

volt, mint a kezeletlenekében. A hím utódok gátmérete az anyai kezeléstől 

függetlenül nagyobb volt, mint a nőstényeké. 

 

Külön megvizsgálva csak a hímek és csak a nőstények közötti különbséget, 

azt találtuk, hogy a kezeletlen anyáktól származó hím utódok gátmérete 

kisebb, mint a kezelt anyák újszülöttjeié (6.5. ábra) (2 mintás T-teszt 
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t(21)=2.95 p=0.008), azonban ugyanez a nőstények esetében nem 

különbözött (2 mintás T-teszt t(21)=1.39 p=0.18). 
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6.5. ábra. A kezelt anyák hím utódainak gátmérete nagyobb volt, mint a 

kezeletleneké. 
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6.6. ábra. A nőstény utódok esetében nem volt különbség a kisnyulak gátméretében. 
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 Mivel a szakirodalom (Graham & Gandelman 1986, Gallavan és mtsi. 

1999) gyakran nem direkt az AGD-vel, hanem egy képzett, valamilyen módon 

normált értékkel számol, megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a gátméret 

és az újszülöttek súlya között. Azt találtuk, hogy a két érték között 

szignifikáns összefüggés van (Pearson korreláció R=0.206 N=197 p=0.004). 

Ezért mi is normáltuk az AGD-t úgy, hogy minden gátméretet elosztottuk a 

hozzá tartozó súly értékkel és az így született értéket az irodalom alapján 

elneveztük Intra Uterine Position Index (IUPI)-nek. A továbbiakban ezzel az 

értékkel végezve az analízist, a korábbiakban, a csoportok között talált 

különbség eltűnt, míg az ivarok között ezután is megmaradt: (6.7. ábra) 2W 

RM ANOVA anyai kezelésre: F(1,21)=0.101 p=0.754, ivarra: F(1,21)=0.9.921 

p=0.005, interakcióra: F(1,21)=0.658 p=0.426. 
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6.7. ábra. A gátméretet a születési súllyal normálva a különbség a csoportok között 

eltűnt, míg az ivarok között megmaradt. 
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5.6.3 Értékelés 

 

Eredményeink szerint a nyúlanyák korai kezelésének hiányának vannak az 

utódokra való hatásai, azonban ezek jóval kevésbé markánsak, mint amire a 

rágcsálókon végzett vizsgálatok alapján számítottunk. A kezeletlen anyák 

utódai között azt a különbséget fedeztük fel, hogy a hím utódok gátmérete 

kisebb volt, mint a nőstényeké. A többi, rágcsálókon talált különbséget 

(például kisebb súlyú utódok, kevesebb utód) nyúlon korai kezeléssel való 

befolyásolással nem tudtuk kimutatni. Lehetséges, hogy azért, mert ezekben 

az idézett vizsgálatokban a stresszt kifejezetten erre kidolgozott módszerekkel 

érték el, például az állatokat hő-, fény- illetve immobilizációs stressznek tették 

ki (például Williams és mtsi. 1998) vagy közvetlenül a stresszhormont (fajtól 

függően kortizolt vagy kortikoszteront) illetve a stresszhormon termelődését 

serkentő anyagot (corticotropin-releasing factor, CRF) juttatták az állatok 

szervezetébe (például Williams és mtsi. 1995). Lehetséges, hogy a kezelés 

hiánya által okozott stressz kisebb mértékű stresszhormonszint képződéssel 

jár, mint az adagolt hormonok mennyisége, és így a fiziológiás hatása is 

kevésbé jelentős.  

A született almok ivararánya esetében nem találtunk szignifikáns 

különbséget a csoportok között. Ebben a tekintetben Ryan & Vandenbergh 

(2002) intrauterin hatásokról szóló összefoglaló cikkében eltérő módon 

nyilatkozik, állításuk szerint stresszelt sertés kocák esetén azok az embriók, 

amelyek méhen belül elpusztulnak nagyobb valószínűséggel hímek, amely 

eredmény szerint a nőstények nagyobb valószínűséggel ellenek nőstényeket, 

amikor a körülmények szűkösek (Chen & Dzuik 1993). Aranyhörcsögökön 

(Mesocricetus auratus) végzett vizsgálat hasonló eredményekről számol be, 

szociális stressznek kitett szubordinált nőstények kevesebb hím utódnak 

adnak életet, mint a dominánsok (Pratt & Risk 1989). Az eredmények fejezet 

6.2. ábráról úgy tűnik, hogy a kezeletlen anyák almaiban kicsit nagyobb 

százalékkal szerepelnek hím utódok, azonban mivel a csoportok közötti 

különbség közel sem szignifikáns, valószínű, hogy a kezeletlen anyák almainak 

hím-gazdagsága csak a véletlennek köszönhető. Alomméret illetve alomsúly 

tekintetében szintén nem találtunk szignifikáns különbséget a csoportok 

között, aminek valószínűleg szintén a „nem elég nagy” stresszhatás az oka, 

hiszen a legtöbb rágcsálókon végzett hasonló kísérlet szerint ezeket a 
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paramétereket a stressz erősen befolyásolja. Bár Ryan és Vandenergh (2002) 

összefoglalójában néhány további eredmény szerint sertéseknél az 

alomméretet részben a méhlepényben található ösztrogén szint szabályozza.  

Az egyetlen, nyúlon is megtalált különbség, az hogy a kezeletlen anyák 

hím utódainak kisebb a gátmérete. Annak a hátterében, hogy ezt, a rágcsálós 

kísérletekben már kimutatott különbséget (Williams és mtsi. 1995, 1998) 

nyúlon is sikerült kimutatni az lehet, hogy e hatás elérésében nemcsak a 

kortikoszteronnak, hanem a tesztoszteronnak is szerepe lehet. Rágcsáló 

embriók esetében a hímek maszkulinizációja a méhen belüli fejlődés utolsó 

harmadában történik meg. Ilyenkor a hímek szervezetében a tesztoszteron 

koncentrációja megsokszorozódik, míg a nőstényekében nem. Ha ez a 

tesztoszteronhatás valamiért nem következik be vagy eltolódik, akkor az 

állatok maszkulinizációja kárt szenved, mely mind morfológiai, mind 

viselkedési és fiziológiai szinten is megnyilvánul (Ward & Weisz 1980). A 

kortikoszteron pedig pontosan olyan tulajdonsággal bír, hogy hatására a 

tesztoszteron a hímek szervezetében késve jelenik meg, amikor már a 

maszkulinizációra érzékeny sejtek, gének, génkomplexek már nincsenek az 

érzékeny periódusukban. Emiatt a maszkulinizáció folyamata sérül, a 

tesztoszteron által okozott élettani változások mértéke kisebb lesz. Jelen 

esetben ez a gátméretben mutatkozott meg.  

A gátméret normálásával csak az IUPI-vel dolgozva, eltűnt a különbség 

a kezelt és kezeletlen anyák utódai között a különbség, csak a különböző 

ivarok közötti differenciáció maradt egyértelmű. Tény, hogy a gátméretbeli 

különbség minden emlősfajon kimutatható, a hím állatok gátmérete mindig 

nagyobb, mint a nőstényeké. Az, hogy a különböző kezelésű csoportok közötti 

különbség már nem mutatható ki az érzékenyebb változó behozásával arra 

utalhat, hogy a különbség több módon is megnyilvánul, és ezek esetleg 

kioltják egymás hatását. Ezért is javasolt, hogy amennyiben az AGD-t olyan 

jelenség meghatározására kívánjuk használni, amelyre a súly is hatással lehet, 

mindig normálni kell azt (Graham & Gandelman 1986). 

Érdemes volna hosszabb távon is vizsgálni a jelenséget, hogy 

megtudjuk, okoz-e hosszabb távú élettani, viselkedési különbségeket ez a 

fajta hatás. Ezeket a további vizsgálatokat tanszékünkön Bánszegi Oxána 

végzi (Bánszegi és mtsi. 2005).  
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MÁSODIK RÉSZ – TEREPI KÍSÉRLETEK 
 

 

5.7 7. vizsgálat 

 

Magyarország több területéről az üreginyulak az elmúlt 10 évben eltűntek 

(Altbäcker 1998). 2005-ben, tíz évvel az üreginyúl populációk hanyatlása után 

összehasonlító vizsgálatot végeztünk a Duna-Tisza közén található bodoglári 

homokbuckáson és a bugaci homokbuckáson található üreginyúl-várak térbeli 

szerkezetéről. A vizsgálatra az után került sor, hogy hosszas keresés után hírt 

kaptunk a helyi erdészettől, hogy az előbb említett területen még találhatóak 

működő üreginyúl-kolóniák. Az összehasonlítást Nyéki Olga 1991-es 

szakdolgozata alapján végeztük. Ez a munka a nyulak életterének fizikai 

leírására, és a bugaci- illetve bodoglári növényzet és a nyúlvárak 

kapcsolatának vizsgálatára készült.  

 

 

Kérdés: Van-e különbség az üreginyúl-várak térbeli 

elhelyezkedésében a Kiskunsági Nemzeti Park két területén? 

 

5.7.1 Anyag és módszer 

 

Helyszín. Az összehasonlító vizsgálat két helyszíne a bugaci és a bodoglári 

homokbuckás volt. A két terület táj- és talajszerkezeti felépítése hasonló, az 

alapkőzet homok, mely buckákat képez. A növényzet között azonban alapvető 

különbség van; míg Bugacon a boróka a meghatározó növényfaj, addig 

Bodogláron a galagonya, aminek a nyúlvárak szerkezetében rendkívül fontos 

szerepe van; a nyúlvárak legnagyobb része egy cserje vagy egy fa gyökerei 

között található, a gyökerek funkciója a vár szerkezetének megtartása.  

A vizsgálat során a bugaci adatokat a Nyéki szakdolgozatból nyertük, 

míg Bodogláron a következő 13 változót vettük fel a Nyéki szakdolgozat anyag 

és módszer fejezete alapján (Nyéki 1991). 
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1. Vegetációtípus 

Nyáras-borókás vagy nyáras-galagonyás? 

2. Bejáratok száma 

Ennek felmérése a terülés mtsiapos átkutatásával történt. A várakat 

körüljárva kerestem és számoltam össze a hozzá tartozó bejáratokat, majd az 

értékeket átlagoltam. 

3. Használt bejáratok száma 

Használtnak tekintettem a tisztán tartott bejáratokat, tehát amelyben 

nem volt sem száraz levél, sem pókháló vagy egyéb eltakarítandó növényi 

rész. 

4. Várhasználat 

Használtnak tekintettem egy várat, ha volt legalább egy tisztán tartott, 

használt bejárata.  

5. Domborzat 

Itt azt rögzítettem, hogy a várnak volt-e olyan bejárata, amely nem 

buckába, hanem völgyteknőbe nyílt. 

6. Milyen növény alatt ásódott a vár 

Szinte minden üreginyúlvár egy növény gyökerei közé ásódott, mely így 

szerkezeti stabilitást is adott annak. A területen található növényfajok alapján 

a következő jelölésekés mtsikalmaztam:  

G: galagonya  

G+: elhalt galagonya 

N: nyárfa 

F: fagyal 

0: nem volt növény a vár felett 

7. Bejárat-gyep távolság 

A legrövidebb gyep-bejárat távolság, méterben. Nem pontosan mért 

értékek voltak, hanem átlagos lépéshossz alapján becslések. 

8. Vár átmérője 

A két egymástól legtávolabb eső bejárat távolságát vettem a vár 

átmérőjének, méterben. Az értékek szintén becsültek voltak.  

9. Friss bogyó jelenléte 

Az üreginyúl-jelenlét egyik leghitelesebb bizonytéka, ha van friss bogyó 

a vár körül, illetve a vár bejáratainál. A bogyók frissességét nedvesség illetve 

szag alapján állapítottan meg. 
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10. Kaparás 

Szintén jellegzetes üreginyúl tevékenység a kaparás. A kaparások 

általában tenyérnyiek és 2-3 cm mélyek. A frissességét jelzi, ha a kikapart föld 

tetején friss bogyó illetve vizelet található.  

11. Nyom 

Az üreginyúl nyom eltéveszthetetlen, lefelé fordított háromszög alakú. A 

nyulak úgy szökellnek, hogy a hátsó lábaikat a mellsők mellett egyszerre 

előrelendítik. Az így keletkezett nyomok a háromszög alapi csúcsai, míg a 

mellső lábak képezik a háromszög csúcsát. 

12. Szúnyogok 

A szúnyogok jelenléte a várak bejáratának tetején együtt jár a 

nyulakéival. A szúnyogok a plafonon pihenve várják a nyulak visszatértét az 

üregbe. Ilyenkor az állatok fejére szállva a fülükből illetve a pofájukból szívják 

a vért. 

13. Elhullott állat 

Ezt a változót a területre érve vettük fel a listába, ugyanis a várak körül 

nem elhanyagolható mennyiségű elpusztult állatot találtunk. 

 

Mivel a bugaci felvételezés eredményeiről csak az átlagok voltak 

birtokunkban, az összehasonlítás során statisztikai analízist nem tudtunk 

készíteni. Az elemzés során így csak a különböző átlagok egymáshoz való 

aránya alapján tudtuk becsülni a területek hasonlóságát illetve 

különbözőségét. 

 

5.7.2 Eredmények 

 

     BUGAC   SZANK 

1. Vegetációs kategória 

  Nyáras borókás  Nyáras galagonyás 

2. Bejáratok száma (db) 

2 11 

3. Használt bejáratok aránya 

0,64     0,52 
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4. Várhasználat (legalább egy tisztított bejárat) 

92%     86% 

5. Domborzat (buckatető) 

93%     91% 

6. Mi alatt  

83%     81% 

Boróka    Galagonya 

 

 

7. Bejárat-gyep távolság (m) 

6.5 2.33 

8. Vár átmérője (m) 

1.8 5.54 

9. Friss bogyó jelenléte 

44%     0% 

10. Kaparás 

Nincs adat    0% 

11. Nyom jelenléte 

nincs adat    0% 

12. Szúnyog jelenléte 

nincs adat    18%  

13. Elhullott állat (db) 

nincs adat    32 

 

 

Központi növény, ami alatt a 

nyúlvárak találhatóak-Bugac

Boróka

Nyárfa

Gyep

Egyéb

Központi növény, ami alatt a 

nyúlvárak találhatóak

Galagonya

Nyárfa

Gyep

Egyéb
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7.1. kép. Bodogláron nemrég még éltek üreginyulak. (Fotó: Csatádi) 

 

5.7.3 Értékelés 

 

Az összehasonlító vizsgálat eredményeként azt találtuk, hogy az üreginyúl 

populációk a két különböző területen egyes tekintetben hasonló módon élnek 

(éltek), sok tekintetben azonban fontos eltéréseket találtunk. A nyulak 

mindkét területen a domináns növényfaj alá ásták az állatok a várakat. Ez 

Bugacon a boróka, Bodogláron pedig a galagonya volt. Hasonlóság volt az is, 

hogy az állatok mindkét területen előnyben részesítették a buckákat a 

völgyekkel szemben. Érdekes különbség azonban, hogy a várak átmérője és a 

bejáratok száma a bodoglári esetben nagyobb volt, a bejárat-gyep távolság 

pedig jóval kisebb volt a bodoglári váraknál. Feltehetőleg a növényborítás 

különbözőségéből erednek ezek az eltérések. A galagonya, a cserje 

szerkezetéből eredően jóval nyitottabb élőhelyet biztosít az állatoknak, így 

azok sokkal nagyobb mértékben kitettek a ragadozóveszélynek. A nagyobb vár 

nagyobb – ragadozómadár-mentes - élőhelyet biztosíthat, amihez viszont több 

kijáratra van szükség. Szintén alátámasztja ezt a magyarázatot a bejárat gyep 
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távolság. Az üreginyulak a közeli gyepfoltokon táplálkoznak, ahonnan veszély 

esetén azonnal bemenekülhetnek a várba. Amennyiben a bejárat távol esik a 

gyepfolttól, kisebb eséllyel érnek vissza időben, ezért lehet fontos, hogy ahol 

könnyebben meglátják a ragadozók a nyulakat, kisebb legyen ez a távolság. 

 A legdrámaibb különbséget az életjelek után kutató változók felvétele 

során tapasztaltuk. Mivel az üreginyúl szürkületkor aktív állat, jelenlétéről 

elsősorban közvetett módon nyerhetünk bizonyosságot. Három fő változó van, 

melyek alapján biztosan lehet az állatok jelenlétéről tájékozódni, a friss 

kaparás, a friss ürülékbogyók és a lábnyomok. Bodogláron e három változó 

közül egy sem volt jelen. Kizárólag régi kaparásokat és beszáradt bogyókat 

találtunk. Voltak azonban a várak bejáratainál szúnyogok. A szúnyogok 

bejárat falán várakoznak, hogy a nyulak megérkezzenek és a vérükkel 

táplálkozhassanak. Az, hogy ezek a rovarok annak ellenére ott voltak, hogy 

nem tapasztaltunk semmilyen életjelet arra enged következtetni, hogy 

nemrégiben még éltek a környéken üreginyulak. És valóban, a vizsgálat során 

a területen körülnézve összesen 32 többé illetve kevésbé friss elhullott állatot 

találtunk. Az elhullást valószínűsíthetően a szúnyogok által terjesztett 

myxomatosis okozta, illetve a földön elszórva talált söréthüvelyek arra utaltak, 

hogy azokat az egyedeket, melyeket nem a betegség tizedelt, azokat kilőtték. 

 Ez az összehasonlító vizsgálat rávilágított arra, hogy a magyarországi 

üreginyúl-állomány valóban veszélyben van, és hogy akár egy egész kolónia 

kipusztulása is nagyon rövid idő alatt végbemehet. Az üreginyúl 

visszatelepítése aktuális természetvédelmi projektté válhat. 

 

7.2. kép: elhagyott üreginyúlvár galagonya alatt (Fotó: Csatádi) 
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5.8 8. Kísérlet 

 

A 7. vizsgálat eredményei megerősítették a már publikált üreginyúl-populáció 

hanyatlásokról szóló híreket. Az üreginyulak jelenlétének és legelésének 

hiánya a borókás foltok között elterülő nyílt homokgyepeken azóta feltűnően 

jelentkezik, gyomosodás indult, tájidegen fajok jelentek meg, ezért 

visszatelepítésük, mint természetvédelmi kezelés, különösen esedékessé vált. 

Bármilyen állatfaj visszatelepítése gondos előkészületeket igényel, nincs ez 

másképp a nyulak esetén sem. A következő két kísérletet azért végeztem el, 

hogy választ kapjak arra, mekkora jelentősége van a laborban felnevelt nyulak 

esetén a nyúltápról a természetes táplálékra való áttérésnek a terepi 

körülményekhez való alkalmazkodásban. Mivel az üregi- és a házinyulak 

viselkedése nagymértékben nem különbözik, és üreginyúlból rendkívül kevés 

áll a rendelkezésünkre, a vizsgálatot házinyúlon végeztem. Az első kísérletben 

a kirakandó állatokat etettem szénával, míg a másodikban anyjukat is, mialatt 

a jövőben kirakandó állatokat szoptatták, hogy megtudjam, átmegy-e a 

táplálékpreferencia anyáról utódra a fűfélék esetén is, amit aromás növények 

esetén korábbi tanszéki kísérletek már bizonyítottak (Bilkó és mtsi 1994). 

Várakozásaink szerint a szénával előetetett állatok hamarabb fognak majd a 

természetes táplálékra átállni, míg azok, melyeknek csak anyját etettem 

szénával nehezebben, de várakozásaink szerint még mindig jobban, mint a 

tápos egyedek. 

 

8/1. kérdés. Van-e hatása a szénával való előetetésnek a nyulak 
terepi körülményekhez való alkalmazkodására? 

 

5.8.1 Anyag és módszer 

 

A vizsgálatot a Kiskunsági Nemzeti Park három fokozottan védett természeti 

területén végeztük, Bugacon, Bócsán és Orgoványban. Itt több mint 10 éve 

folyó kutatások révén található 5x2 darab 1 hektáros elkerítéspár. A 

kerítéspárok a tűz utáni regenerációs szukcessziós folyamatokat vizsgálták 

emlősök által rágott, illetve nem rágott területeken. Jelen kísérleteket a 

kerítéspárok rágott tagjaiban végeztem. Ezekből Bugacon kettő, Bócsán egy 
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és Orgoványban szintén kettő található. A vizsgálat körülbelül 2 hétig tartott, 

4 nap bugaci, 4 nap orgoványi és 4 nap bócsai felvételezéssel. 

A vizsgálatot csincsilla fajtájú házinyúlon végeztük, amelyeket a többi 

kísérlethez hasonlóan az Etológia Tanszék nyúlházában tartottunk. A 

vizsgálatban három hónapos nőstény állatok vettek részt. Két csoportot 

alakítottunk ki, a szénásat (n=13) és táposat (n=12). A szénás csoport 

egyedeit a kirakás előtt két héten keresztül kétnaponta homoki gyepről 

származó, elsősorban Festuca sp. dominanciájú növényfajokkal etettük. A 

köztes napokon tápot kaptak. A tápos csoport egyedei csak tápon éltek. 

Kirakás előtt egy héttel különböző színkombinációjú krotáliákkal megjelöltük 

az állatok fülét. A kirakás és a kísérlet 2 héten keresztül tartott. Első 

alkalommal Bugacon két elkerítésbe, majd Bócsán egybe és végül 

Orgoványban ismét kettőben vizsgáltuk az állatok reakcióját a terepi 

körülményekre.  

 A kirakás az 1 hektáros elkerítéseken belül egy kisebb, 5-6 m átmérőjű 

elkerítésbe történt. A felvételezés előtt mindig friss tápot szórtam az 

állatoknak és tiszta vizet adtam nekik egy csőrös itatóban. Minden elkerítésbe 

öt állatot helyeztem, mindkét csoportból 2-t vagy 3-at, véletlenszerű választás 

alapján. Az első kirakás mindig délután történt, napnyugta előtt körülbelül 3 

órával. Ez alkalommal a nyulakat egyesével raktam az elkerítésbe és a 

következő változókat rögzítettem 10 percen keresztül:  

 - növényevés latenciája (s) 

 - tápevés latenciája (s) 

 - növényevés összesen (s) 

 - tápevés összesen(s) 

 - megkóstolt növényfajok száma 

A felvételezést megismételtem még öt alkalommal, másnap reggel, 

napkelte után körülbelül 2 órával, másnap este, harmadnap reggel és este, 

illetve negyednap reggel. Mivel ezeken az alkalmokon már mind az öt állat az 

elkerítésben tartózkodott, a felvételezés sorrendjét előre meghatároztam. 
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5.8.2 Eredmények 

 

Az adatok kiértékelése érdekes eredményeket hozott. Kétutas, ismétléses 

varianciaanalízis segítségével azt találtuk, hogy a szénával előetetett nyulak 

hamarabb kezdtek el növényeket enni (8.1.1. ábra)[csoportra F(1,23)=12.44 

p=0.002, időre F(5,115)=4.259 p=0.001 interakcióra F(5,115)=1.171 

p=0.328], és többet is ettek belőlük, mint a csak táppal etetettek (8.1.2. 

ábra)[csoportra F(1,23)=4.454 p=0.046, időre F(5,115)=3.513 p=0.005 

interakcióra F(5,115)=0.697 p=0.627]. A tápevés latenciájában [csoportra 

F(1,23)=0.973 p=0.334, időre F(5,115)=8.987 p=0.000 interakcióra 

F(5,115)=0.318 p=0.901] és az össz tápevésben [csoportra F(1,23)=1.57 

p=0.223, időre F(5,115)=7.917 p=0.000 interakcióra F(5,115)=0.311 

p=0.906] azonban nem találtunk különbséget a csoportok között (8.1.3. és 

8.1.4. ábra).  
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8.1.1. ábra. A szénával előetetett nyulak minden alkalommal hamarabb kezdtek el 

füvet enni, mint a táposak. 
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8.1.2. ábra. A szénával előetetett állatok több szénát fogyasztottak, mint a 

táposak. 
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8.1.3. ábra. Nem találtunk különbséget a tápevés latenciájában a két csoport 

között. 
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8.1.4.ábra. A két csoport nyulai ugyanannyi tápot ettek 

 

Sőt az is kiderült, hogy a szénás csoport nyulai több növényfajt 

kóstoltak meg, mint a táposak (8.1.5. ábra) [csoportra F(1,23)=13.42 

p=0.001, időre F(5,115)=13.713 p=0.000 interakcióra F(5,115)=0.222 

p=0.952]. 
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8.1.5. ábra. A szénával előetetett állatok több növényfajból fogyasztottak, mint a 

táposak. 

 

Az időfaktor kihagyásával, a csoportokat T-teszttel összehasonlítva 

hasonló eredményeket kaptunk (8.1.6. ábra). A csoportok különböztek 

egymástól a növénylatencia: t(23)=-3.527 p=0.002, az össznövényevés: 

t(23)=2.111 p=0.046 és a megkóstolt növényfajok számában: t(23)=-3.663 

p=0.001. Azonban nem különböztek a táplatencia t(23)=0.986 p=0.334, az 

össztápevés t(23)=-1.253 p=0.223  és az össz evéssel töltött idő t(23)=1.177 

p=0.251 mértékében. 
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8.1.6. ábra. Az időfaktor kihagyásával a csoportok között hasonló eltéréseket 

találtunk. 
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8/2. kérdés. Van-e hatása az anyák szénával való előetetésének az 
utódok terepi körülményekhez való alkalmazkodására? 

 

5.8.3 Anyag és módszer 

 

A vizsgálatot csincsilla fajtájú házinyúlon végeztük, amelyeket a többi 

kísérlethez hasonlóan az Etológia Tanszék nyúlházában tartottunk. A 

vizsgálatban három hónapos nőstény állatok vettek részt. A vizsgálat során 

négy csoportot alakítottunk ki, amelyek abban különböztek egymástól, hogy 

az állatok anyja evett-e szénát a szoptatás alatt, illetve, hogy maguk az 

állatok ettek-e szénát a kirakás előtt. Az anyák szénával etetése a következő 

módon történt: ellés után az első két hétben az anyák minden második nap 

homoki gyepről származó, elsősorban Festuca sp. dominanciájú szénát kaptak. 

A köztes napokon csak tápot ettek. A kisnyulak kirakás előtti szénával etetése 

az előző kísérletben leírt módon történt, kirakás előtt két héten keresztül 

kétnaponta. Így a négy kialakult csoport a következőképpen nézett ki: 

1, Anya szénás, kisnyúl szénás (SZSZ, n=5) 

2, Anya szénás, kisnyúlt tápos (SZT, n=5) 

3, Anya tápos, kisnyúl szénás (TSZ, n=5) 

4, Anya tápos, kisnyúlt tápos (TT, n=5) 

Kirakás előtt egy héttel az állatok fülét különböző színkombinációjú 

krotáliákkal megjelöltük. A felvételezés az előző kísérlethez hasonlóan történt, 

azonban volt két alapvető különbség: egyrészt ezt a kísérletet csak a bugaci, 

égett elkerítésben végeztük, másrészt a felvételezéseket nem tíz, hanem 

tizenöt percig végeztem. 
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8.1. kép. Felvételezés. (Fotó: Altbäcker) 

 

5.8.4 Eredmények 

 

A növényevés latenciájára (8.2.1. ábra)az anya etetésének nem volt 

szignifikáns hatása F(1,16)=1.112 p=0.307, a kisnyulak előetetésének 

azonban igen F(1,16)=8.046 p=0.012, a kettő interakciója viszont ismét nem 

volt szignifikáns F(1,16)=0.221 p=0.645. Az idővel a növényevés latenciája 

nem változott F(5,80)=0.929 p=0.467. Az idő és az anya illetve a kisnyúl 

etetésének hatása nem volt interakcióban egymással: idő x anya etetése 

F(5,80)=0.276 p=0.925, idő x kisnyúl etetése F(5,80)=1.329 p=0.260, idő x 

anya etetése x kisnyúl etetése F(5,80)=0.992 p=0.428. 
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8.2.1. ábra. A növényevés latenciája. 

 

A növényevéssel töltött időre (8.2.2. ábra) az anya etetésének nem volt 

szignifikáns hatása F(1,16)=0.036 p=0.852, sem a kisnyulak előetetésének 

F(1,16)=2.447 p=0.137, vagy a kettő interakciójának F(1,16)=2.583 

p=0.128. Az idővel növényevés összideje megváltozott F(5,80)=3.984 

p=0.003. Az idő és az anya illetve a kisnyúl etetésének hatása nem volt 

interakcióban egymással: idő x anya etetése F(5,80)=0.690 p=0.633, idő x 

kisnyúl etetése F(5,80)=2.199 p=0.062, idő x anya etetése x kisnyúl etetése 

F(5,80)=1.021 p=0.411. 

0

50

100

150

200

250

300

Kirakás 2.nap

reggel

2. nap

este

3.nap

reggel

3.nap

este

4.nap

reggel

N
ö

v
é
n

y
 ö

s
s
z
 (

s
)

SZSZ

SZT

TSZ

TT

 

8.2.2. ábra. A növényevéssel töltött idő összesen. 
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A tápevés latenciájára (8.2.3. ábra) sem az anya etetésének nem volt 

szignifikáns hatása F(1,16)=0.433 p=0.52, sem a  kisnyulak előetetésének 

F(1,16)=2.667 p=0.122, vagy a kettő interakciójának F(1,16)=2.170 

p=0.160. Az idővel azonban a tápevés latenciája megváltozott F(5,80)=3.213 

p=0.011. Az idő és az anya, illetve a kisnyúl etetésének hatása nem volt 

interakcióban egymással: idő x anya etetése F(5,80)=0.657 p=0.657, idő x 

kisnyúl etetése F(5,80)=0.315 p=0.903, idő x anya etetése x kisnyúl etetése 

F(5,80)=0.726 p=0.606. 
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8.2.3. ábra. A tápevés latenciája. 

 

A tápevéssel töltött időre (8.2.4. ábra) sem az anya etetésének nem 

volt szignifikáns hatása F(1,16)=0.035 p=0.853, sem a  kisnyulak 

előetetésének F(1,16)=2.919 p=0.107, vagy a kettő interakciójának 

F(1,16)=0.937 p=0.348. Az idővel tápevéssel töltött idő megváltozott 

F(5,80)=7.384 p=0.000. Az idő és az anya illetve a kisnyúl etetésének hatása 

nem volt interakcióban egymással: idő x anya etetése F(5,80)=0.528 

p=0.754, idő x kisnyúl etetése F(5,80)=0.626 p=0.680, idő x anya etetése x 

kisnyúl etetése F(5,80)=0.162 p=0.976. 
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8.2.4. ábra. A tápevéssel töltött idő összesen. 

 

A megkóstolt növényfajok számára az anya etetésének nem volt 

szignifikáns hatása F(1,16)=0.514 p=0.484, sem a kisnyulak előetetésének 

F(1,16)=0.241 p=0.630, vagy a kettő interakciójának F(1,16)=1.551 

p=0.231. Az idővel azonban ez megváltozott F(5,80)=8.003 p=0.000. Az idő 

és az anya illetve a kisnyúl etetésének hatása nem volt interakcióban 

egymással: idő x anya etetése F(5,80)=0.267 p=0.930, idő x kisnyúl etetése 

F(5,80)=0.795 p=0.556, idő x anya etetése x kisnyúl etetése F(5,80)=0.293 

p=0.915. 
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8.2.5. ábra. A megkóstolt növényfajok száma. 
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8.2.6. ábra. Ezen az összesítő ábrán látható, hogyan viselkedett a négyféleképpen 

előkondicionált csoport a felvételezések során. 

 

Az összesítő ábrából kiragadva érdemes a növényevés latenciáját és a 

növényevéssel töltött időt külön ábrán ábrázolni (8.2.7. ábra). Az előbbi ábrán 

jól látható, hogy a növényevés latenciája tekintetében a kisnyulak 

előetetésének volt hatással az értékekre [2 W ANOVA anya kezelés 

F(1,16)=1.112 p=0.307 kisnyúl kezelés F(1,16)=8.046 p=0.012 interakció 

F(1,16)=0.221 p=0.645]. A növényevéssel töltött idő esetén az ábrán látható, 

hogy a duplán kondicionált állatok jóval több időt töltöttek növényevéssel, 

mint a többi csoport nyulai, bár ezt statisztikailag nem tudtuk bizonyítani [2 W 

ANOVA anya kezelés F(1,16)=0.36 p=0.852 kisnyúl kezelés F(1,16)=2.447 

p=0.137 interakció F(1,16)=2.583 p=0.128]. 
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8.2.7. ábra. A növényevés latenciája tekintetében csak a kisnyulak előkondicionálása 

hozott különbséget a csoportok között, az anyáké nem. 

 

5.8.5 Értékelés 

 

Vizsgálataink során azt találtuk, hogy a kirakás előtti szénával etetésnek 

pozitív hatása van az állatok terepi körülményekhez való alkalmazkodására. Az 

első vizsgálat során azt találtuk, hogy a szénával előetetett állatok a kirakás 

során hamarabb kezdenek el növényeket enni, többet esznek belőlük, és több 

növényfajt kóstolnak meg, mint a nem előetetett állatok (Csatádi & Altbäcker 

2004). Ezzel ellenkezően a tápfogyasztás latenciájában és a tápfogyasztással 

töltött időben nem találtunk különbséget a csoportok között. Úgy tűnik, hogy 

nagy jelentősége van az állatok számára annak, hogy új környezetbe kerülve 

milyen előismereteik vannak arról. Ahogy az a 8.1.1. és 8.1.2. ábrákról 

látszik, a hat felvételezés során a lényegében nem változott az állatok 

viselkedése, abban a tekintetben, hogy a szénás állatok mindig hamarabb 

kezdtek el füvet enni és tovább is tették ezt. Ezt a jelenséget a második, 

kibővített vizsgálatban is megtaláltuk, bár nem volt annyira egyértelmű a 

különbség a csoportok között, mint az első vizsgálatban. Mindkét vizsgálatból 

az tűnik ki, hogy a tápos egyedek számára a három nap nem volt elegendő 
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ahhoz, hogy úgy reagáljanak az új környezetre, mint a két hétig szénával 

előetetett társaik.  

Ebből az következik, ahogy a jövőben elvégzendő visszatelepítési 

kísérleteknél a kirakandó nyulakat feltétlenül elő kell etetni a terepen található 

növényfajokkal. Ahhoz, hogy megtudjuk, a bélstruktúrájukban illetve a 

bélflórájukban milyen változásokat eredményez a tápos étrend után a széna, 

érdemes lenne egy újabb vizsgálatot elvégezni, melyben hullatékmintából 

bélflóra-elemzést készítünk majd. Érdekes lehetne megtudni azt, hogy 

mekkora változást okoz a két héten keresztüli etetés, illetve a három napon 

keresztüli növényevés a bélbaktériumok arányában. Mivel ezt a vizsgálatot 

laborban is el lehet végezni, a későbbiekben erre a vizsgálatra ott fog sor 

kerülni.  

Az első vizsgálat során a szénával előetetett állatok több növényfajt 

mertek megkóstolni, mint a tápos nyulak. Ezt az eredményt azzal 

magyarázzuk, hogy ezeknek az állatoknak nem volt újdonság a növények 

illata, és bátrabban kísérletezgettek a növényfajok kóstolásával. A második 

vizsgálatban ezt az eredményt nem tudtuk kimutatni, az egyes csoportok 

között nem volt szignifikáns különbség ebben a tekintetben. Az azonban 

azonos volt, hogy mindkét vizsgálatban az állatok először jóval több fajból 

ettek, mint a későbbi felvételezések során. Bilkó és munkatársai (1994) 

eredményei alapján eredetileg arra számítottunk, hogy azok az állatok, 

akiknek anyját szénával előetettük valamiképpen specifikusan fognak a 

növényfajokból kóstolni, hiszen az anyatejen keresztül már érintkeztek a 

széna illatával, míg a tápos állatok újdonságként élik meg az ismeretlen 

táplálékot. A neophobia jelensége táplálékok esetében is fennáll. Ismeretlen 

táplálékot nem fogyaszt szívesen egy emlős faj sem (Birch 1999), ami a 

túlélésükre pozitív hatással van, hiszen ennek segítségével kerülhetnek el az 

állatok felesleges rosszullétet vagy akár halált is (Rozin 1976). Patkányok a 

mérgező táplálék elkerülését rendkívül magas szinten művelik (Galef & Stein 

1985), de egereknél is kimutatható az averzió (Valsecchi & Galef 1989). 

A 8.1.5. illetve 8.2.5. ábrákról látható, hogy ez a nyulaknál nem volt 

felfedezhető. Az ábrákról az látszik, hogy az első alkalmakkor a nyulak jóval 

több növényfajt megkóstoltak, mint a későbbi felvételezésekkor és így a 

megkóstolt növényfajok száma az idő múlásával csökken. Ez arra utal, hogy a 

nyulaknál a táplálékra való neophobia ebben az esetben nem vagy csak 
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kismértékben jelentkezett. Ez érthető is, ha figyelembe vesszük, hogy a 

nyulak már méhen belül illetve a szoptatás folyamán megtanulják, hogy mit 

lehet enni és mit nem. Annak, hogy ez jelen vizsgálatban nem volt 

kimutatható az lehet az oka, hogy míg Bilkó és munkatársai (1994) igen 

markáns illatú aromás növényfajokkal tudták kimutatni a tanulást a kisnyulak 

esetében, addig ezeknek az egyszikűeknek az illatanyagai nem vagy nem 

annyira dominánsak, s így nem okoznak specifikus tanulást. Ebben a mozaikos 

környezetben alig néhány növénynemzetség képviselteti magát, s 

elképzelhető, hogy ezeknek az egyszikűeknek az illatanyagai nagyon 

hasonlítanak egymásra. A tanulás végbement ugyan, de ezt jelen kísérletben, 

jelen módszerekkel nem tudtuk mérni. 

A 8.1.4. illetve 8.2.4. ábrákról azt lehet látni, hogy volt valamiféle napi 

ritmus a tápfogyasztásban. Bár ez a második kísérletben ismét nem annyira 

egyértelmű, mint az elsőben, úgy tűnik, hogy az esti felvételezéskor többet 

esznek az állatok, mint a reggelinél. Ennek az állatok természetes napi 

ritmusában keresendő az oka. A nyulak szürkületkor és hajnalban aktívak. 

Valószínű, hogy az esti felvételezéskor aktív állapotban voltak, míg a 

reggelinél már nem.  

Ez a kísérlet csak egy kis részét fedi le annak a hosszútávú 

kísérletsorozatnak, amit el kell végeznünk addig, amíg élesben is 

megpróbáljuk az üreginyulat visszatelepíteni természetes élőhelyére. 

Hazánkban több állatfaj esetében is indult visszatelepítési, illetve szaporítási 

program, ezek közül több ma is folyamatban van (Bajomi 2003). Egyes 

programok hazánkból teljesen kipusztult fajok, így például a kékcsőrű réce 

(Oxyura leucocephala), a siketfajd (Tetrao urogallus), a hód (Castor fiber), és 

az eurázsiai vadló (Equus caballus przewalski) visszahonosítását célozták meg 

(Márkus 2002). Máskor az adott veszélyeztetett állat megmaradt hazai 

állományából telepítenek át egyedeket más természetvédelmi területekre (pl. 

ürge, Citellus citellus) (Váczi és Altbäcker 1999).  

Egy faj természetvédelmi célú visszatelepítése, illetve szaporítása hosszú 

távú elkötelezettséget igénylő, számos nehézséggel járó komplex folyamat 

(Wolf és mtsai. 1996). Fontos tehát a kitűzött célok, az alkalmazott módszerek 

és az elért eredmények elemzése. Érdemes felmérni, hogy a programok 

mennyire működnek jól, milyen tényezők befolyásolják a sikerüket, és milyen 

stratégiák vezetnek a legnagyobb eséllyel sikerhez (Griffith és mtsai. 1989). 



 99 

A természetvédelmi célú visszatelepítési programoknak sikerességét sok, 

különböző természetű tényező befolyásolja. Így közvetlenül a kiengedett 

egyedek száma, segítő intézkedések, a program időtartama, a kiengedések 

száma, a kiengedett egyedek életkora, az élőhely minősége (Wolf és mtsai. 

1996). Gyakran szükséges a kipusztulás okának megszüntetése, illetve 

élőhely-javítási, -helyreállítási intézkedések véghezvitele.  

Kiemelt jelentőségű, hogy a visszatelepítendő állomány vad vagy 

fogságban szaporított. A vad populációból származó egyedekkel dolgozó 

programok ugyanis sikeresebbek, mint a fogságban szaporítást alkalmazóké 

(Griffith és mtsai. 1989, Fisher & Lindenmayer 2000). Kis populációméret és a 

fogságban szaporítás során bekövetkező domesztikáció is befolyásol. A 

fogságban szaporítás körülményei, és az ott érvényesülő szelekciós tényezők 

sokszor radikálisan eltérnek a természetes környezettől, így a szaporított fajok 

morfológiai, viselkedési és fiziológiai tulajdonságai gyors evolúciós 

változásokon mehetnek keresztül (Snyder és mtsi. 1996).  

A túlélés esélye több ok miatt csökkenhet: az állatoknál hiányozhat a 

predátor-elkerülési viselkedés, nem ismerik fel a természetes táplálékot, 

emberekre imprintálódtak, nem használják ki a természetes menedékhelyeket, 

szociális rendszerük károsodott (Perez és mtsi. 2002). 

A Bugacnyúl Project végső célja, hogy olyan módszereket dolgozzon ki, 

melyek segítségével az üreginyulak tartósan megmaradnak és szaporodnak a 

területen, ahova kitelepítettük őket, jelen esetben a Kiskunsági Ősborókásban. 

A visszatelepítés csak akkor lehet sikeres, ha a fent említett összes tényezőt 

kivizsgáljuk, és az üreginyulak igényeihez igazítjuk.  
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6 ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS 

 

Ez a disszertáció a házinyúl egyedfejlődését befolyásoló néhány tényező 

vizsgálatát írta le. Vizsgálataim mind az intrauterin, mind a születés utáni 

egyedfejlődés során történő természetes, illetve kísérletes hatások 

következményével is foglalkoztak.  

Eredményeink szerint a nyulak egy hónapos korban előnyben részesítik azt 

a tesztelőt, aki egy hetes korukban kezelte őket. A megközelítéstesztek során 

a kisnyulak hamarabb és többször közelítették meg az ismerős személyt, mint 

az ismeretlent. Az eredmények hátterében nagy valószínűséggel a szagtanulás 

áll, a kisnyulak a szoptatás körül kialakuló izgalmi állapotban a kezelő 

specifikus illatát megtanulták és azt a későbbi teszt során előnyben 

részesítették. Ezen eredmények ismeretében kíváncsiak lettünk, hogy a 

kevésbé szelíd nyulak viselkedése hogyan viszonyul a kezeletlen nyulak 

viselkedéséhez, ezért általam tesztelt, azonos szezonból származó kezeletlen 

adatokat visszakerestem és a fönti két csoporttal összehasonlítottam. Az 

adatokból készült ábra (VI.1. ábra) alapján világosan látszik, hogy a kezeletlen 

állatok viselkedése nagymértékben eltér még az ismeretlen által tesztelt 

nyulak viselkedésétől is  
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VI.1. ábra. A kezelő által tesztelt (kezelő=tesztelő) illetve az idegen által tesztelt 

(kezelő≠tesztelő) csoportokat összehasonlítva a kezeletlennel azt találtuk, hogy a 

kezeletlen nyulak szignifikánsan nagyobb félelmi reakciót mutattak az emberrel 

szemben, mint bármelyik kezelt csoport. 
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Ezek szerint a kezelés hatására általánosságban szelíddé váltak az állatok, és 

a kezeletlen állatoknál akkor is jóval kisebb félelmi reakciót mutattak a 

tesztelővel szemben, ha az nem a kezelő volt. Míg az első kísérletben az 

átlagos megközelítésszám is hat illetve kilenc körül volt, a tesztelő személyétől 

függően, addig a korábbi kísérletek kezeletlen nyulai egyszer, legfeljebb 

kétszer közelítették meg az emberi kezet.  

Szintén a témához tartozik egy hasonló jelenség megvitatása. A 

tanszékünkön folyó vizsgálatok során az almokat akkor is, ha nem kezeléses 

kísérletben vesznek részt, az esetek nagy részében kifejezetten kezeljük 

újszülött korban, hiszen fontos számunkra, hogy lehetőleg szelíd állatokkal 

dolgozhassunk Érdekes megvizsgálni a jelenséget, hogy hogyan alakul a 

megközelítésteszt során azoknak az állatoknak a viselkedése, akiket egynél 

több ember kezelt.  
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VI.2. ábra. Azok a nyulak, amelyeket legalább három különböző ember kezelt 

hasonló viselkedést mutattak a tesztben azokhoz, amelyeket nem az a személy 

kezelte, mint aki tesztelte. 

 

Visszakeresve olyan almok adatait (VI.2. ábra), ahol a kisnyulakat legalább 

három különböző ember kezelte (ez könnyen előfordulhat, hiszen hét közben a 

nyúlház gondozója, míg hétvégén mindig az épp aktuális ügyeletes kezel) azt 

tapasztaltuk, hogy az állatok mind megközelítésszám, mind az első 

megközelítés latenciája tekintetében olyan átmeneti viselkedést mutattak, 
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mint az 1. kísérletben az ismeretlen ember által tesztelt nyulak (VI.2. ábra). 

Mindkét fönti eredményből következtethető, hogy a nyulak egyrészt 

általánosságban is megtanulják, felismerik az ember szagát, azonban ezen 

belül képesek különbséget tenni, és preferenciát mutatnak arra a személyre, 

aki újszülött korukban, a szoptatást követő izgalmi állapotban kezelte őket. 

Ahhoz, azonban, hogy biztosan állíthassuk, hogy a viselkedés mögött 

szagtanulás áll, még specifikusabb kísérletekre van szükség, melyeket részben 

már elvégeztünk, részben még tervezés alatt vannak. 

A disszertációban több nyúlfajtán is dolgoztam, érdemes összevetni, hogy a 

különböző nyúlfajtákon hogyan alakul a kezelés hatása. Jelen dolgozatban 

csincsilla illetve új-zélandi fehér fajtájú házinyulakkal folytak kísérletek. 

Történtek azonban próbálkozások korábban is, Pongrácz Péter pannon fehér 

fajtát, Bilkó Ágnes pedig üreginyulat vizsgálva azt találták, hogy a kezelés, ha 

megfelelően időzítve történik, minden fajtán hatásos. A lenti ábrán (VI.3. 

ábra), egy csincsilla fajtájú kezeletlen oszloppal kiegészítve, az látszik, hogy a 

kezelt nyulak bármilyen fajtájúak legyenek is, többször megközelítik az emberi 

kezet, mint a kezeletlenek. Mivel az ábrán szereplő eredmények különböző 

időben dolgozó, különböző kísérletezőktől származnak, azok pusztán 

tájékoztató jellegűek.  
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VI.3. A különböző fajtájú kezelt kisnyulak hasonló módon, és a kezeletlenektől 

eltérően reagáltak az emberre a megközelítéstesztben. 
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Vizsgálataim eredményei szerint a kezelés hatása amellett, hogy 

specifikus, általános is. Az, hogy több nyúlfajtán is hasonlóan hatásosnak 

bizonyult a kezelés előrevetíti, hogy az alkalmazásban kiemelkedő jelentősége 

lehet a módszernek. Eredményeim szerint már minimális humán kontaktus 

hatására is több kisnyulat ellenek a kezelt anyák. További kísérletek során a 

módszert még hatékonyabbá téve, termékenyebb és az emberektől kevésbé 

tartó állatok létrehozásával akár szabadalmas eljárást is kidolgozhatunk.  

 

A dolgozatban két vizsgálat foglalkozott a kezelés hátterében található 

élettani folyamatokkal. A 2. kísérletben öt-öt kezelt és kezeletlen kisnyúltól 

gyűjtöttünk vér és hullatékmintát, majd ebből elemeztünk kortikoszteron-

szintet. E vizsgálat során nem találtunk szignifikáns különbséget a csoportok 

között, azonban a tendenciák azt mutatták, hogy a kezeletlen állatok 

hullatékban található stresszhormon-koncentrációja magasabb. A 4. 

kísérletben 18-18 „minimálisan” kezelt illetve nem kezelt kisnyúltól 

gyűjtöttünk hullatékmintát öt alkalommal, 48 óra lefolyása alatt. Ebben a 

vizsgálatban sem tudtunk szignifikáns eltérést kimutatni a két csoport között, 

azonban a stresszhormon-szint időbeli mintázata az előző vizsgálatétól eltérő 

volt: ebben az esetben a kezelt kisnyulaknak volt magasabb a kortikoszteron 

koncentrációja, azonban itt egyfajta napi ritmust véltünk felfedezni. A 

különbség a két kísérletben egyrészt a fajtákban volt, hiszen az előbbiben 

csincsillákon, az utóbbiban új-zélandi fehér fajtán folytak a vizsgálatok. 

Másrészt, míg a csincsillák teljes kezelésben részesültek, addig az új-zélandi 

fehérek csak a nagyüzemi tenyészet ritmusához alakított minimálisban. Bár a 

3. vizsgálat eredményei szerint statisztikailag nem mutatható ki különbség a 

teljesen illetve a minimálisan kezelt nyulak viselkedésében, mégiscsak 

lehetséges, hogy élettanilag ez másképp mutatkozik meg. Az azonban, hogy 

egyik vizsgálatban sem tudtunk szignifikáns különbséget kimutatni a csoportok 

között felveti a lehetőséget, hogy esetleg nincsen, a kortikoszteron-szintben 

kimutatható élettani különbség a két csoport között. Az, hogy valamilyen 

módon alá lehet (és kell) támasztani ezt a viselkedésben oly egyértelműen 

mutatkozó különbséget az valószínű, hiszen sok, más fajon végzett kísérlet azt 

mutatja, hogy a viselkedésszinten megjelenő különbségek élettanilag is 

megnyilvánulnak (von Holst 1998). Fontos volna a megfelelő metodológiát 
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kidolgozni, nemcsak azért hogy megtudjuk, vajon a viselkedésbeli különbség 

mögött van-e hormonális is, hanem mert a későbbiekben a vérből és 

székletből származó hormoneredményeket összehangolva non-invazív 

módszerekkel is megállapíthatnánk a stresszeltség mértékét. 

A gátméret és a fekunditás összefüggését megvizsgálva arra jutottam, 

hogy a kisebb gátméretű nőstények nagyobb és nehezebb almokat hoznak 

létre, melyekben kevesebb a hím ivarú utód. Az eredményekért - többek 

között - valószínűleg a méhen belüli folyamatok lehetnek felelősek. A 

feltételezések szerint a jobban teljesítő nőstények a méhen belül inkább 

nőivarú szomszéddal rendelkeztek, és így méhen belül töltött idő során még 

„nőiesebbé” váltak. Tanszékünkön Bánszegi és munkatársai (2005) vizsgálják 

a méhen belüli pozíció hatását a gátméretre és a szexuális viselkedésre. 

Eredményeik szerint a két nőstény között fejlődött nőivarú embrióknak 

valóban kisebb a gátmérete, mint a két hím között nevelkedetteké, és a 

nőstény kisnyulak gátmérete az alomban született hímek számának 

növekedésével növekszik. Fontos eredményük, hogy a születéskori és az 

ivarérett korban mért gátméret szorosan korrelál egymással. Ezek szerint a 

kisnyulak gátméretéből akár már újszülött korban következtetni lehet a 

későbbi fekunditásukra, aminek a későbbiekben alkalmazott jelentősége lehet. 

Kezelt és kezeletlen nőstényeket felnevelve és pároztatva azt találtam, 

hogy az előbbiek almaiban a hímek nagyobb gátmérettel rendelkeznek. Mivel a 

méhen belül töltött idő során a stressz nagymértékben befolyásolhatja a 

maszkulinizáció folyamatát, elképzelhető, hogy a kezeletlenség hatására a 

tesztoszteron-csúcskoncentráció, az egereken kimutatott módon eltolódott, és 

ezért váltak a kezeletlen anyák hím utódai kevésbé maszkulinná. Ward és 

Weisz (1980) eredményei szerint ezt a jelenséget konkrétan a kortikoszteron 

koncentráció növekedésével lehet összefüggésbe hozni. Érdekes, hogy direkt 

módszerekkel nem sikerült kimutatni azt, hogy a kezeletlen állatok stresszesek 

volnának, míg így, indirekt módon úgy tűnik, vannak a kezeletlenségnek 

élettani következményei. A témát a továbbiakban még alaposan körül kell 

járni. 

A terepi vizsgálatok során elsőként egy olyan üreginyúl élőhelyet 

hasonlítottunk össze a bugacival, ahol a helyi erdészek elmondása szerint a 

felvételezések előtt pár héttel még működő üreginyúl kolónia volt. Az 

összehasonlítás során érdekes hasonlóságokat és eltéréseket tapasztaltunk a 
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két élőhely között, melyekért nagy valószínűséggel az volt a felelős, hogy 

Bugacon a boróka, Bodogláron a galagonya volt a leggyakoribb növényfaj, 

mely alá a nyulak a várat ásták. A legdrámaibb különbségeket a két terület 

között az életjeleket kutató változók felmérésénél tapasztaltuk. Nyéki Olga 

1990-es felvételezésekor Bugacon rengeteg üreginyúl volt, a bodoglári 

felvételezésnél azonban a legkisebb életjelet sem tapasztaltuk, kizárólag 

dögöket, illetve a nagy valószínűséggel a pusztulásukat okozó szúnyogokat 

találtuk csak meg. Nem csak e vizsgálat eredményei miatt merült fel már 

korábban is, hogy hamarosan sor kerülhet az üreginyúl visszatelepítésére 

Magyarországon.  

Az üreginyúl visszatelepítésének körülményeit vizsgáló terepi kísérletekben 

a visszatelepítés helyéről származó szénával előetetett, illetve nem előetetett 

nyulak a terepi körülményekre való reakcióját vizsgáltam. Azt találtam, hogy a 

szénával való előetetésnek akkor van hatása, ha az a kirakás előtti néhány 

hétben történik. Bár ez az eredmény nem túl meglepő, mégis egy fontos lépés 

annak a hosszú kísérletsorozatnak az elején, melynek során az üreginyúl 

visszatelepítésének optimális körülményeit fogjuk vizsgálni. Az anyák 

szoptatás alatti szénával való előetetésének nem volt hatása, talán azért, mert 

az egyszikűek nem rendelkeznek olyan markáns illatanyaggal, mint az 

eredetileg az alapkísérletben használt illóolaj-tartalmú növények. A két 

kísérletsorozat során a vártnál kevesebb átfedést találtunk az eredmények 

között. Ennek egyik oka lehet, hogy míg az első évi vizsgálatokat öt különböző 

helyszínen végeztem, addig a második évben csak Bugacon vizsgálódtam. 

Ezen kívül a második kísérletsorozatban csoportonként 13 helyett már csak öt 

állattal dolgoztam. A nyúlon végzett etológiai kutatásoknak komoly 

természetvédelmi és gazdasági jelentősége van. Mivel az üreginyúl eltűnőben 

van a magyar homokbuckásokról mindenfajta információra szükségünk lehet 

egy későbbi visszatelepítő projekt sikeressége érdekében. Másrészről, 

Magyarország óriási nyúlhús exporttal rendelkezik, és mivel az EU előírások az 

utóbbi időben jelentősen szigorodtak, ezért minden, az állatjólétet elősegítő 

vizsgálatra komoly szükség van. Vizsgálataim eredményei ezért nemcsak az 

alapkutatásban, de az alkalmazottban is hasznosíthatóak lehetnek. 
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7 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK  

 

Az első rész vizsgálatai (egy kivétellel, lásd alább) mind arra a jelenségre 

épültek, mely szerint a nyulak életük egy nagyon kezdeti periódusában oly 

mértékben érzékenyen reagálnak bármiféle beavatkozásra, hogy annak rövid 

és hosszú távon is rendkívül specifikus hatásait lehet mutatni. Ez a 

beavatkozás a fönti kísérletekben a kezelés volt. Azok a kisnyulak, akiket 

életük első hetében a szoptatást követő fél órán belül kezeltünk a 

későbbiekben kisebb elkerülést mutattak az emberekkel szemben, és a 

következő specifikus jelenségeket találtuk: 

 egy hónapos korban a kisnyulak a megközelítéstesztben 

előnyben részesítették azt a tesztelőt, aki egyhetes korukban 

kezelte őket 

 a megközelítésteszt után gyűjtött hullatékmintákban a 

stresszhormonszint kisebb volt a kezelt állatok esetében 

 a kezelés akkor is hatásosnak bizonyult, ha az csak alig néhány 

másodpercig tartott 

 a kezelt anyák hím utódai nagyobb gátmérettel születtek 

 a kezelt anyák nagyobb almokat ellettek, ha természetes módon 

pároztattuk őket 

A gátméret több állatfaj esetén is a maszkulinitás indikátoraként 

alkalmazható, ezt a jelenséget próbáltuk nyúlon is vizsgálni. Azt találtuk, hogy 

a nagyobb gátméretű nőstények kisebb és könnyebb almokat ellenek, 

melyekben nagyobb a hímek aránya. 

 

A második részben, a terepi vizsgálatok első lépésében megvizsgáltuk, 

hogy egy, a bugacihoz hasonló homokbuckáson milyen várszerkezetben élnek 

az üreginyulak. Azt találtuk, hogy a nagyon hasonló környék ellenére a 

nyúlvárak szerkezete a bodoglári homokbuckáson eltérő volt. Itt a nyulak a 

várakat a fő növénytípus, a galagonya alá ásták, s feltehetően ennek 

következményeként a várak nagyobbak voltak és több bejárattal rendelkeztek. 

Annak ellenére, hogy a helyi erdészek néhány héttel a felvételezés előtt még 

láttak nyulakat, mi már csak a dögöket találtuk meg. Ezek az eredmények 
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továbbra is azt mutatják, hogy az üreginyúl visszatelepítése esedékessé 

válhat. 

Az üreginyúl visszatelepítő módszereket tanulmányozva azt találtuk, hogy 

a kirakás előtt szénával etetett állatok könnyebben alkalmazkodtak a terepi 

körülményekhez, amennyiben  

 hamarabb kezdtek el füvet enni és többet is ettek belőle 

 több növényfajt mertek megkóstolni, mint a szénával nem 

előetetett nyulak 

Az anyák szénával való előetetése nem járt sikerrel, mivel a második 

vizsgálat során is csak azok az állatok között tudtunk különbséget kimutatni, 

amelyeket kirakás előtt szénával etettünk, az anya szénával etetése 

hatástalan volt. 
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8 SUMMARY 

 

Ontogeny is known to be a very strictly adjusted period of every mammal’s 

life. Any intervention that occurs during this period may result in life long 
changes of offspring’s anatomical, physiological and behavioural 

characteristics. Before parturition, foetuses are completely dependent on their 
mother and its hormonal status influences their maturation largely. Adjacent 
foetuses hormonal status have an even more significant effect on siblings’ 

later life. After birth, mammals go through a very sensitive period when 
imprinting may occur. At this period interventions are accompanied with 

extreme learning capacity and young animals may use the acquired 
information through their life. This sensitive period has an emphasized 
significance in the life of rabbits, which were the subjects of my experiments. 

Offspring of this species have the possibility to learn from their mother only in 
the very short period of pregnancy and lactation. 

 The pre and post parturitive ontogeny of the house rabbit, both in lab 
and field conditions was studied in this doctoral work. First, I investigated 
whether pups could distinguish between humans by performing an experiment 

where different persons handled and tested the rabbits’ behaviour toward 
humans. I found that pups interacted significantly sooner and more to the 

familiar person than to the unfamiliar one. In the second experiment it turned 
out that handled pups have lower stress hormone level in their feaces than 
unhandled pups. As early handling might have an applied significance but the 

process of handling is too long, I tried to set it to stock conditions. I found that 
the application is possible because the timing of handling has turned out to be 

much more important than its length and abbreviated handling is as effective 
as the long procedure. After shorter handling procedure was applied in rabbits 
kept in stock, reproductive performance was estimated at six months of age. I 

measured the litter weight and size of handled or non-handled and naturally or 
artificially inseminated does. I found that handled, naturally mated does gave 

birth to larger litters than any other does did while naturally inseminated does 
independently of handling status gave birth to heavier litters. In an other 

experiment I measured the parameters of litters of handled and non-handled 
does and I found that handled mothers gave birth to male pups that 
possessed larger ano-genital distance. It also turned out that does with larger 

ano-genital distance gave birth to larger and heavier litters which contained 
more male pups. 

 During the field studies for first I compared the physical characteristic of 
two locations where European rabbits used to live. I found that rabbits were 
very well adapted to different living conditions. However, it also turned out 

that rabbits are very close to extinction therefore in the second field 
experiment I was investigating the effect of diet on the adaptation of lab 

raised rabbits to field conditions. I found that prefeeding with hay may 
promote the transition from lab food to natural diet as rabbits that were 
previously fed with hay started to eat earlier and ate more than rabbits that 

ate only lab food before. It seems that the prefeeding of mothers with hay has 
no effect on youngsters’ adaptation to field condition. 
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