
EMELT SZINTŰ ETOLÓGIA

Alkalmazkodás ellenséges 
környezethez

avagy „élet a fagyban”

Pongrácz Péter



Ellenséges környezet
(relatív fogalom)

• Minden környezet minden időpontban 
tartalmaz potenciálisan ártalmas hatásokat, 
veszélyeket

• Két jellemző megközelítés
– (1) Az adott környezet a legtöbb faj számára 

alkalmatlan a huzamosabb életben maradásra

– (2) A környezet időszakosan olyan paraméterekkel 
rendelkezik, amelyek egyes ott élő (szaporodó) 
fajok számára a szokásos életvitelt lehetetlenné 
teszik



(1) Legtöbb faj számára lakhatatlan környezet

• Sivatag, Arktisz, Antarktisz, magashegységek, 
legmélyebb óceánok, hőforrások, barlangok…

• A körülmények szélsőségesek, ám többnyire 
állandóak

• Erősen specializálódott fajok
• Különleges tulajdonságok védik őket

– Anatómia
• Pl. a kistermetű sarki róka szőrméje a legmelegebb emlős 

szőrzet

– Metabolizmus 
• Pl. teve zsírt raktároz, a zsír lebontása közben termelődő 

vizet nem vesztegeti el, hanem „megissza”



(2) Időszakosan (és jelentősen) rosszabbodó 
körülmények

Extrém hideg periódus („tél”)

• A táplálékféleségek nagy 
része megritkul, illetve 
eltűnik

• A hideg a változó 
testhőmérsékletű állatok 
metabolizmusát gátolja

• Az állandó 
testhőmérsékletű állatok 
energiafogyasztása 
sokszorosára nő

Extrém száraz periódus

• A táplálékféleségek nagy 
része megritkul, illetve 
eltűnik

• A szárazság a vízhez kötött 
fajok aktivitását gátolja, a 
vízigényes fajokét korlátozza

• Ha a szárazság extrém 
magas hőmérséklettel jár, az 
állandó testhőmérsékletű 
állatok energiafogyasztása 
megemelkedik

Megoldás?



Stratégiák az időszakosan ellenséges környezet 
esetében

Marad és alkalmazkodik

• Megoldás (új viselkedés, 
metabolizmus változása) 
kell a következő 
problémákra:

• Élelem (víz) hiány

• Hideg (meleg) elviselése

Elvándorol

• Nincs szükség a viselkedés 
és a metabolizmus 
nagymértékű átalakulására

• A vándorlást elősegítő 
képességek kifejlődése kell

• A vándorlásnak nagy 
költsége van
– Kimerültség

– Ragadozók

– Telelőhelyen kompetíció

– Visszatéréskor hátrány a 
szaporodás megkezdésekor



„Élet a fagyban”
helyben dacolás a téllel

• Hibernáció

– Teljes inaktivitás („torpor”)

• Élelemraktár

– Többé-kevésbé csökkent aktivitás

• Hájréteg („belső raktár”)

• Felhalmozás , rejtés („külső raktár”)

• Szezonálisan átalakuló táplálkozás

– Táplálékszerző aktivitás változatlan



Hibernáció

• Jellemzően a tél folyamán beálló aktivitási 
szünet, melyet az anyagcsere drasztikus 
lelassulása jellemez.

• Legtöbbször az élelemhiány túlélése a „cél” –
amikor az állat több energiát fordítana a 
táplálék megszerzésére, mint amennyihez a 
táplálék megtalálásával jutna.



Hibernáció-jellemzők

• Energetikailag a legkedvezőbb állapot 
(egységnyi energia / életben maradási idő)

• Környezeti veszélyek legmegbízhatóbb 
kivédése

• Szinte teljes reakció-képtelenség

• Robosztus és többnyire rugalmatlan – állandó 
környezeti feltételek mellett adaptív, örökletes 
válasz



„Kik” hibernálnak?

• „Minden” áttelelő gerinctelen

• A legtöbb változó testhőmérsékletű állat 
(kivéve egyes halakat)

• Kevés emlős (madár egy kivétellel nem 
hibernál, bár éjjeli torpor előfordul)

– Kistermetű (és a medve?!)

– Növény (mag) és rovarevők

– Egyes rágcsálók (ürge, pele, hörcsög)

– Denevérek, sün



„Miért” hibernálnak?

• Élelmük télen eltűnik

• Az élelem nem felhalmozható, begyűjthető 
típusú

• Elvándorolni többnyire nem tudnának

• Kistermetű állatok, energetikailag különösen 
nem gazdaságos hidegben

• Kis termet miatt nem tudnak elegendő hájat 
felhalmozni ébrenléthez



„Hogyan” hibernálnak?

• Adenozin neuromodulátor szerepben

• Agyi receptorokhoz kötve álmosságot okoz
– Koffein ezekhez a receptorokhoz kötve „űzi el az 

álmosságot”

• Hibernációs időszakban az idegrendszer 
érzékennyé válik az adenozinra, amely így 
hibernációt vált ki
– Kísérlet sarki ürgékkel

– Csak téli periódusban lehetett 

hibernációt kiváltani



Extrém hibernátor
a közönséges ürge

• Már szeptemberben elvonulnak (a kifejlett egyedek)
• 10 fokonként felével csökkenő metabolizmus
• Egészen március közepéig!
• Külső hőmérséklet függés és a hibernáció előrehaladása



Hibernáció és a ciklikus „felébredés”

• Néhány naponta-hetente visszatérnek 1-1 
napra a normál testhőmérsékletre

• Nem esznek (nincs raktár!), de ürítenek

• ALSZANAK!

• Torporban az agy túl „hideg” és inaktív a 
valódi alváshoz

• (Alvás nélkül minden emlős elpusztul)



Az egyetlen hibernáló főemlős:
közepes macskamaki (Cheirogaleus medius)

• Madagaszkár két évszaka: 
– Forró, nedves nyár

– Hűvös, száraz tél

• A macskamaki élőhelye (Nyugat-Madagaszkár) 
télen teljesen vízhiányos

• Zsírraktár az állat farkában

• Valódi hibernáció!

• Ürgéhez hasonló rövid „visszatérések”

• Ürgéhez képest túlnyomó részt REM-alvás 
ilyenkor


