
„Városiasodó” állatfajok

Előjáték domesztikációhoz?



Környezetformáló emberiség

• Ember = legfontosabb ökológiai mérnök-faj

• Legalább 10 ezer év óta elkezdi átalakítani a 
környezetet

• Már azelőtt is (paleolitikum végén) markáns 
hatás ökoszisztémákra (megafaunák eltűnése)



Ausztrál madár-megafauna eltűnése
Első emberek érkezése 40 ezer éve
Tojáshéj leletek égésnyomokkal
A hajdani tűz megállapíthatóan enyhe
és rövid lehetett
NEM erdőtűz!  sütés!



Erdőirtás – a legnagyobb környezeti átalakulás

• Tüzelő – fűtés, főzés, fémolvasztás

• Építőanyag – házak, bányák, hajók

• Mezőgazdaság – legelő, szántóföld

• Élettér – települések, hadviselés



Állatok az ember közelében

• Vadászat minden „ehető”

• Kompetíció  vetélytársak (ragadozó, 
növényevő)

• Védekezés  veszélyes állatok

• Környezetrombolás  szűktűrésű 
fajok

ELKERÜLŐ 
MAGATARTÁS 
ÉS RITKULÁS

RITKULÁS ÉS/VAGY 
ELKERÜLÉS



Ember és „vadállat” elkülönülése

• XIX. századra a vadállatok felbukkanása egyre 
ritkább a települések környékén Európában és 
Észak-Amerikában

• Kulturális kivételek vannak csak
– Pl. rézuszmajmok Indiában
– Hanuman isten élő megjelenése – „szent állat”
– Indiában kb. 50 millió!
– 2007. New Delhi polgármestere is áldozatul esik



Problémás majmok

• Páviánok Fokvárosban
• Eredetileg „természetes 

étrend”
• Tilos megölni, bántani és 

ETETNI
• Egyre több majom, változó 

táplálkozás és viselkedés
• Emberek zaklatása, támadások
• Új terv: vezérhímek 

(„bajkeverők”) megölése



Vadállatok felbukkanása városokban

KI? MIÉRT? HOGYAN?



Klasszikus magyarázatok az 
urbanizálódásra

• Emberi település hasonlít az eredeti élőhelyre

– Sziklákon, fákon, üregekben fészkelő madarak

– (emberi üldözés hiánya)



Klasszikus magyarázatok /2

• Táplálkozási lehetőségek hasonlók/ jobbak az 
emberi településeken

– Eredeti táplálék bőségesebb/ stabilabb (kisebb 
évszakos fluktuáció)

– Új táplálékforrás (kompetíció emberrel!)

– (emberi üldözés nincs/ hatástalan)



Klasszikus magyarázatok /3

• Ember aktív etető/ ellátó magatartása

– (téli) madáretetés, mókusetetés, …etetés



Klasszikus magyarázatok/ 4

• „Opportunista” magatartás

– Mindenevő, változatos táplálkozású fajok



Urbanizálódás mint evolúciós esemény

• Valóban „csak” ennyi lenne?

– Emberek lakhelye mint

– Fészkelési és táplálkozási lehetőség?

Az emberi települések, elsősorban a VÁROSOK
teljesen ÚJ környezetet jelentenek az utóbbi
mindössze néhány száz évben



Egy teljesen új élettér

• MINDEN ÚJ

• Épületek, utak, falak

• Emberek tömege

• Háziállatok

• Hangok, színek, tárgyak

• Az állatfajok többsége erős NEOFÓBIÁT mutat

• Az állatok többsége elkerülési reakciót mutat az 
emberre



Változások az urbanizált fajokban

• Összehasonlítások vadon élő populációkkal

– Kisemlősök, denevérek

– Minnesota állam

– Múzeumi példányok a XX. század különböző 
időszakaiból

– Jelentős agyméret növekedés  VÁROSI egyedeknél

ELTÉRŐ KOGNITÍV KÉPESSÉGEK
URBANIZÁLT EGYEDEKNÉL?



Viselkedési változások/ 1

• Urbanizált populációk merészebbek

– Új táplálékforrások kihasználása

– Aktívabb felderítés

– Megijesztést követően gyorsabb visszaállás

Alkalmazkodás egy új, 
gyors változásokkal teli környezethez



Viselkedési változások/ 2

• Városi feketerigók óvatosabbak

– Nem mennek új helyekre

– Nem közelítenek meg új tárgyakat

– Új veszélyek elkerülése

– Újfajta predátorok (macska)

– Emberek! Mérgező anyagok!



Viselkedési változások/ 3

• Urbanizált populációk csökkent agresszivitást, 
erősebb szociabilitást mutatnak

• „Szociális” rókák

• Kevésbé agresszív verebek

• Kisebb stressz-reakciót mutató városi 
patkányok

• Összeférhetőbb fajtársak

• (Állandó) új ingerekre kisebb stressz

De szürke mókusnál
pont fordítva!



Molekuláris genetika  evolúciós 
folyamatok az urbanizáció hátterében

• Házi veréb „klasszikus városiasodott madár”
– Nem vándorol

– Település lakatlanná válik  házi veréb is eltűnik

• De mikortól? És hogyan?

• Kulcs: baktriai veréb



Evolúciós változások a házi verébnél

• Baktriai veréb: alfaj

• Vándormadár, településeket kerüli

• Genetikai szétválás ~ 11000 éve

• Időben és térben ott, ahol az ember először 
letelepedett és elkezdett mezőgazdálkodni

• Genetikai eltérések
– Koponya fejlődése

– Biológiai óra

– Keményítő emésztés



Urbanizáció és természetvédelem
• Kitróka (Vulpes macrotis mutica)
• Észak-Amerika veszélyeztetett faja (élőhelyvesztés)
• Városi populáció megítélése (kérdőív)
• Több tapasztalat  jobban kedvelik őket
• Több tapasztalat  gyakoriság érzete


