
EMELT SZINTŰ ETOLÓGIA 
 

Tájékozódás/ migráció 

Pongrácz Péter 



Még mielőtt rátérnénk a „hogyan” kérdésre… 
Migráció és a genetika 

• Eurázsiában költő, Afrikában telelő madarak 

• Jellemzően keleti és nyugati útvonal 

• Alpok, Földközi-tenger, Szahara 

• Öröklött vagy tanult? 



Legalább két kísérleti megközelítés 
• Vándorlás közben befogás, áthelyezés, eleresztés 

– Seregélyek 

– Fiatalok automatikusan folytatják a vándorlást 

– Idősebbek kompenzálnak 

• Fiatalok (tojás, csibe) áttelepítés, felnevelés, 
eleresztés ősszel 

– Gólyák 

– Az eredeti populációnak megfelelő irányba indulnak 

Erős genetikai komponens, nemcsak a vándorlási  
késztetés időzítésére, hanem az irányra is 
Tanulással később módosulhat 



Vonulási irány statikus vizsgálata 
Emlen-tölcsérben 

 



• Barátposzáta vándorlási irány a keleti és 
nyugati populációknál, őszi vonuláskor. 



Barátposzáták örökletes vándorlási 
iránya 

• Szülői és F1-es 
populációk 
Ausztriából (keleti) 
és Délnyugat-
Németországból 

• Intermedier 
öröklés 



„Fajkeletkezés” a szemünk előtt 

• Az 1960-70-es évektől felbukkannak a Brit 
szigetek felé vándorló barátposzáták ősszel 

• Tiszta vonalra tenyésztve is mutatják az új 
vándorlási irányt 



Genetika vagy környezetszennyezés? 

• Elméletileg környezetbe került ösztrogén-
hatású szennyezőanyagok is befolyásolhatják 
az irányválasztást 

• A döntő kísérlet: angliai és német szülői 
barátposzáta vonalak keresztezése 

• Anyai hatás meglétének vizsgálata 

• Az F1 mindig köztes irányt választ, nincs anyai 
hatás  GENETIKA 



Indirekt (összetett) tájékozódás 

• Az állatok nem mindig egyenesen közelítenek meg 
valamit 

– Kinézis, taxis 

• A célpont sokszor nem érzékelhető közvetlenül 

• Viszonyított tájékozódásra lesz szükség 

• De MIHEZ képest? (iránytű) 

• És HOL vagyok jelenleg? (térkép) 

• És MEDDIG kellene mennem? (térkép? Belső óra?) 



Távoli célpontok elérése 

• Térkép (tereptárgyak, hangok, szagok) 
– Pl. lazac, hangya, méh 

– Rugalmas  

– Szükséges a saját tapasztalat a megtett útról 

• Iránytű 
– Legtöbb vándormadár 

– Állandó környezetben megbízható 

– Fix kiindulási pontokra van szükség 

• Navigáció (térkép ÉS iránytű) 
– Egyes madarak (galamb, albatrosz) 

– Abszolút rugalmasság 



Kell egy iránytű 

• Mi a biológiai iránytű? 

– Külső referenciarendszer érzékelése 

– Aktuális tereptől, tájtól független 

– Lehetőség szerint minél nagyobb léptékben 
érvényes 

– Környezeti behatásokra kevéssé érzékeny 

– Állat helyzetére nem érzékeny 

 



Változatok az iránytűre 

• Nap 

• Polarizált fény 

• Csillagos ég 

• Föld mágneses mezeje 



Nap szerinti tájékozódás 

• Könnyű észlelni (állatok többségének vannak 
fényreceptorai) 

• Az egész Földön használható 

 

• Éjjel nem látható 

• Borús időben nem látható 

• „Mozog”, tehát habár viselkedése kiszámítható, 
kompenzációs képesség kell hozzá 



A Nap „mozgásának” kompenzálása 

• Időérzék (belső óra) kell hozzá 

• A belső órát a nappal/éjszaka 
váltakozása „állítja be” 

• Kísérletesen manipulálható  



Nap-iránytű seregélyeken 

• Seregélyek őszi vándorlás idején befogva 

• „Migrációs nyugtalanság” kimutatása 

• Seregély nappal vonul 

• Határozott irány csak napfényes időben 
mutatható ki 

• Tükrökkel „elmozgatott” Nap esetén új irány 

• A Nap haladásának kompenzálása 

• Vándorlás-független kondicionálásos kísérlet 



Belső óra + Nap iránytű 

• Belső óra átállítása seregélynél (Hoffmann 
1954) 

Reggel 9,  
normál óra 

Du. 3,  
-6h eltolt óra 

Du. 3,  
normál óra 

+45 fok 

+45 fok 

-45 fok 



A Nap-iránytű kalibrálása 

• Hogyan kapcsolható össze a Nap iránya az 
égtájakkal? 

– Polarizált fényhez képest 

– Föld mágneses mezejéhez képest 

• Postagalambos kísérlet manipulált mágneses mezővel 
és igazi Nappal 

• Fiókákat 60, illetve 120 fokkal eltérített mágneses 
mezőben nevelték úgy, hogy láthatták a Napot 

• Első repüléskor helytelen irányt választottak a Naphoz 
képest  



Polarizált fény 

• Speciális szem kell az 
érzékeléséhez 

• Ha a Nap nem látható, 
akkor is utal hollétére a 
polarizált fény 

 



Tájékozódás polarizált fény által 

• Hol a víz?  
– Hátonúszó poloska 

 
• Hol a Nap? 

– Repülő rovarok 
 

 
• Mi lesz az irány 

sötétedés után? 
– Éjjel vonuló madarak 



Csillag-iránytű 

• Sok madár éjjel vonul 

• De hogyan tájékozódnak? 

– Lenyugvó Nap mint utolsó támpont 

• Az éjszaka hosszú, közben is kell tájékozódni 

• Az indigópinty és a planetárium 

 



Mágneses iránytű 

• Használható 
paraméterek  

– Polaritás (erővonalak 
iránya: délről északra) 

– Emelkedés (sarkok felé 
meredekebb) 

– Intenzitás (sarkoknál 
erősebb) 

 



Ki mi szerint? 

• Polaritás 
– (ember iránytűje), homár, földikutya, gőte 
– Kimutatása: polaritás cserével 

• Emelkedés 
– Madarak, teknősök 
– Erővonalak iránya kirajzolja az É-D tengelyt 
– Erővonalak emelkedése megmutatja, a sark felé, vagy 

attól elfelé halad-e az állat 
– Egyenlítőnél nem használható (alternatíva?) 

• Intenzitás 
– Kiegészítő információ lehet 



Bizonyítékok mágneses iránytűre 

• Vörösbegy vándorláskor 

– Sötétben tudja 

– Fordított polaritással tudja 

– Megváltozott 
meredekségnél nem tudja 

• Galamb borús időben 

– Helmholtz tekercsek 

– Észak = amerre az 
erővonalak lejtenek a Föld 
felé 



A mágnesesség problémái 

• Egyenlítőnél 
vízszintesek az 
erővonalak 

• Sarkokhoz közel erős 
eltérés a mágneses 
és földrajzi észak 
(dél) között 

• Sarkokhoz közel túl 
meredek erővonalak 



Tengeri teknősök és mágneses iránytű 
• Álcserepes teknős 

• Iránytű kalibrálása 
hullámokkal 

• Földrajzi hosszúság? 

• Meredekség és 
intenzitás 

• Tengerfenék 
mágnesessége 



Mágneses térkép? 

• Az iránytű még nem 
térkép! 

• Galambok és a mágneses 
anomáliák 

• Ezüstös pápaszemes 
madár 
– Fiatalokat nem lehet 

megzavarni 

– Öregeket igen 

 



Szagiránytű 

• Lazacok 

– Látás nem, szaglás kell 

– Érzékeny periódus 
fontos 

– Helyi szagok és/vagy 
szociális (populációra 
jellemző) szagok? 



Szagiránytű, szagtérkép? 

• Galambok 
– „mozaik modell” 
– „grádiens modell” 

• Tesztelés 
– Depriváció (cinkszulfát)  

• Lassabb, bizonytalanabb hazatalálás 
• Térmemória változatlan egyéb feladatokban 
• Talán más is változik? (mágneses érzékelés?) 

• Szélterelés 
– Csak a szelet tereli? 

• Mesterséges illat hozzáadás 
– Jónak tűnik 

Nem túl jó módszer 




