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Színes gyűrűk révén megfogás nélkül, 
messziről is azonosíthatók az egyedek 
FOTÓ | PREISZNER BÁLINT

ellenőrzéssel járó zavarást eltűrve (ami 
magában foglalja az odú fáról való leeme-
lését is) mindvégig a fészken maradtak, míg 
erdei fajtársaik jellemzően már a fészek-
odú bolygatásának első jeleire lerepültek a 
fészekről.
Összegyűjtött és számszerűsített megfigye-
léseinkből azt a következtetést vonhattuk le, 
hogy az erdei széncinegék érzékenyebben 
reagálnak az emberi zavarásra, feltehetőleg 
azért, mert a városiak már hozzászoktak az 
ember jelenlétéhez, és talán kevésbé tekin-
tik őket lehetséges fészekrablóknak.

AkI mER, AZ NyER?
Az emberrel szembeni kockázatvállalás 
ennél jóval általánosabb módszerekkel is 
vizsgálható. Ennek egyik módja, ha fel-
mérjük, milyen közel engednek bennün-
ket magukhoz a földön táplálkozó, vagy 
alacsony bokrokon ücsörgő madarak. Ez a 
távolság az úgynevezett „menekülési távol-
ság”, amelyet kutatócsoportunk városi és 
vidéki élőhelyek verébcsapatai között vetett 
össze.
A felmérés során a megfigyelő azonos 
távolságból, nyíltan közelített a verébcsapat 
felé, feljegyezve azt a távolságot, amelynél 
a madarak már szárnyra kaptak. Eredmé-
nyeink egyértelműen azt mutatták, hogy a 
városi verébcsapatok sokkal kevésbé félő-
sek, hiszen a megfigyelést végző embert 
átlagosan nagyjából 1-2 méterre engedték 
közel magukhoz. Ugyanakkor a vidéki csa-
patok jellemzően már 5 méternél felröp-
pentek. De vajon a városi madarak fokozott 
bátorsága azt tükrözi-e, hogy már „alapjá-
raton” merészebbek, vagy inkább arról van 
szó, hogy életük során gyorsabban hozzá-

szoknak az ember jelenlétéhez? 
E kérdéskört kísérletes körülmények között 
is vizsgáltuk, és ehhez városi és vidéki 
népességekből (populációkból) ideiglenesen 
a laborba költöztettünk néhány verebet. A 
madarakat néhány napig tágas kalitkákban, 
azonos és zavartalan körülmények között 
tartottuk, miközben gondoskodtunk bőséges 
élelmezésükről, illetve az alkalmas pihe-
nő- és búvóhelyekről. Ezután következett a 
kísérleti szakasz.
Ennek során a megfigyelő két napon keresz- 
tül napi négy alkalommal megzavarta a 

madarakat azáltal, hogy kicserélte a kalit-
kájukban levő etetőket. Ezt követően a 
szoba egy rejtett részéből követte nyomon 
a madarak reakcióját, feljegyezve, hogy az 
egyes egyedek a zavarást követően milyen 
gyakran rejtőztek el, és mennyi időt töltöt-
tek búvóhelyeiken.
Eredményeink azt mutatták, hogy elein-
te a városi és az erdei verebek is hasonlóan 
reagáltak a zavarásra, azaz csaknem azo-
nos mértékben tartottak az őket megzava-
ró embertől. Ugyanakkor szembeötlő volt, 
hogy a zavarás ismétlődésével a városi 
verebek kezdeti félelme gyorsan csökkent: a 
harmadik zavarás már alig hozta lázba őket, 
és szinte egyáltalán nem vonultak vissza. 
Ezzel szemben a vidékieknél az ember lát-
tán csak a negyedik alkalom után csökkent 
számottevően a pánikhangulat, és a vizs-
gálat során mindvégig többször rejtőztek 
el, mint városi fajtársaik. Ezek alapján úgy 
látszik, hogy ha eredendően nem is bátrab-
bak, de a városi verebek gyorsabban képe-
sek hozzászokni az ismétlődő emberi zava-
ráshoz, és ez sikeres megmaradásuk egyik 
záloga lehet.

„ARcFELISmERő” mAdARAk?
Noha a széncinegéket biztos távolból táv-
csővel is megfigyelhetjük, azonban ha 
a fészek körüli viselkedésük apró rész-
leteire is kíváncsiak vagyunk, akkor 
videófelvételekről célszerűbb dolgoznunk. 
Éppen ezért madárodúinkat már a kihelye-
zésükkor felszereltük egy kicsiny doboz-
zal is, amelyben bármikor elrejthettünk 
egy apró kamerát anélkül, hogy a mada-
rak utódgondozó viselkedését megzavar-
nánk. A videókamerák felvételeiről egy-
részt nagy bizonyossággal azonosíthatók az 
adott fészeknél tevékenykedő szülők (egyedi 
színesgyűrű-kombinációik révén, amelyet 
gyűrűzésükkor kapnak), másrészt a felvé-
telek által mindenféle viselkedési adat is 
gyűjthető. 
Ezt a lehetőséget kihasználva arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy miként viselkednek 
a cinegék akkor, ha az ember nem jelent 
nyilvánvaló és közvetlen veszélyt a fész-
kükre. Emellett azt is tudni akartuk, hogy a 
madarak vajon érzékenyebben reagálnak-e 
olyan valakire, akivel kapcsolatban már vol-
tak rossz tapasztalataik, vagy egy kalap alá 
vesznek mindenkit, aki a fészek közelében 
megfordul.
E megfigyelésre is a költési időszakban került 
sor. Először egyik munkatársunk 10 percet 

töltött el a fészekodú alatt afféle passzív 
szemlélőként – tehát anélkül, hogy az odút, 
vagy a közelben levő szülők mozgását direkt 
figyelemmel kísérte volna. (Erre azért volt 
szükség, mert – sok madárfajhoz hason-
lóan – a széncinegék is képesek a veszély 
mértékét felmérni a rájuk szegeződő tekin-
tetből, amely általában fenyegetést jelent.) 
Ezután 10 perc nyugalom következett, majd 
egy másik munkatársunk töltött el 10 per-
cet az odú alatt az imént említett semleges 
magatartással. Fontos tudnunk, hogy a két 
személy egyike mindig olyan (potenciálisan 
veszélyes) valaki volt, aki az adott helyen 
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A
z egyik legzavaróbb 
tényező, amelyhez 
a városi madarak-
nak alkalmazkodniuk 
kell, az emberi jelenlét. 
Lehetséges megítélésünk 

madárszemszögből korántsem egyértel-
mű: míg egyes madarak veszélyforrásként, 
ragadozóként tarthatnak számon bennünket 
(ilyenek lehetnek például a régebben mező-
gazdasági kártevőnek tekintett, vagy épp a 
hosszú ideig a vadászható fajok listáján sze-
replő madarak), addig más, az ember által 

eltűrt vagy épp kedvelt tollruhások lehet-
séges erőforrás-kínálóként (ételadóként) 
nézhetnek ránk. Általános vélekedés, hogy 
a „városlakó” madár bátrabb, jobban tűri az 
emberi jelenlétet és kockázatvállalóbb is – 
máskülönben örökké csak menekülne. 
Ennek az elméletnek a tesztelésére olyan 
madárfajokra és kutatási rendszerre volt 
szükségünk, amelynek révén a megfigyelni 
kívánt egyedekről könnyen és rendszeresen 
gyűjthetünk viselkedési adatokat. Ehhez 
kapóra jött, hogy a széncinegék előszere-
tettel foglalják el a számukra kihelyezett 

mesterséges fészekodúkat nem csupán az 
erdőkben, hanem a városokban is. Így a 
költés során minden odúellenőrzéskor felje-
gyezhetjük, hogy a városi és az erdei cine-
geszülők – ha éppen a fészken, vagy annak 
közelében voltak – miként viselkedtek a 
fészekellenőrzést végző emberrel szemben. 
Megfigyeltük, hogy a fészekodú megközelí-
tése és ellenőrzése közben a városi szénci-
negék gyakrabban hallatnak riasztóhangot, 
és jelzik egymásnak, hogy valami nincs 
rendben a fészek körül. Ugyanakkor jóval 
kockázatvállalóbbak is: gyakori, hogy az 

Az állatok viselkedését alapjaiban határozza meg életterük, hiszen a 
különböző típusú élőhelyek más-más kihívások elé állítják lakóikat. 
Az ember által létrehozott mesterséges környezethez, különösen a 
városokhoz való alkalmazkodás izgalmas, új „evolúciós kísérletnek” 
tekinthető, ahol a kérdés, hogy a fajok milyen mértékben képesek 
megfelelni az új követelményeknek. Kutatócsoportunk két gyakori 
városlakó, a házi veréb és a széncinege alkalmazkodását kísérte nyomon 
nemcsak ökológiai, hanem viselkedésbiológiai megfigyeléseken keresztül is.
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a városi verebek kezdeti 
félelme gyorsan csökkent
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Akadály a bejáratnál:  
hogy jussak be a fiókákhoz?  
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a rendszeres ellenőrzést végezte a mada-
rak fészkein (tehát a cinegéknek bőven 
volt alkalmuk arra, hogy „megismerjék”), 
míg a másik (semleges) megfigyelő még 
soha nem járt a vizsgálatba bevont fészkek 
közelében. 
A kutatás során a madarak bátorságát 
azzal jellemeztük, hogy a fiókáikat gon-
dozó szülők visszatértek-e utódaikhoz 
jelenlétünk ideje alatt, és ha igen, akkor 
ehhez mennyi időre volt szükségük. A 
videófelvételek összesítése azt mutatta, 
hogy az erdőlakók jelenlétünkben egyál-
talán nem tértek vissza a fészekhez, míg 
a városiak 42 százaléka még ilyenkor is 
bemerészkedett fészekodújába. Ugyanak-
kor a madarak a kockázatvállalás szem-
pontjából látszólag nem tettek különbséget 
a potenciálisan veszélyes és a semleges  
személy között, mivel mindkét esetben 
hasonló eredményeket kaptunk. Ez egybevág 
a verebeknél is tapasztaltakkal, miszerint 
a városi madarak sokkal merészebbek az 
emberrel szemben, mint vidéki társaik. 

Úgy tűnik viszont, hogy a cinegék – szem-
ben például a verebekkel, varjakkal vagy 
galambokkal – nem tesznek különbséget 
ismerős és nem ismerős emberek között. 
Talán az ilyen személyfelismerő képesség 
valójában ott lehet igazán előnyös, ahol 
a madarak hétköznapjaik során rendsze-
resen bár, de viszonylag kevés emberrel 
találkoznak.

A SZELLEmI kONdícIÓ  
IS SZÁmíT
A zavarástűrés mellett a gyorsabb és jobb 
problémamegoldó képesség szintén előnyt 
jelenthet egy nyüzsgő városban, ezért kíván-
csiak voltunk arra, hogy a városi szénci-
negék bátrabbak és találékonyabbak-e új 
helyzetekben, mint erdei társaik. A madarak 
viselkedését többféle teszt és újfent rejtett 
videókamerák segítségével vizsgáltuk. Az 
első tesztben egy térbeli problémamegol-
dó feladat elé állítottuk a szülőket. Az odú 
bemeneti röpnyílására apró mágnessel nagy-
méretű madártollat rögzítettünk, amelyet el 
kellett távolítaniuk ahhoz, hogy fiókáikhoz 
bejuthassanak.
Másodszor jutalomszerzési játékra hívtuk 
őket, amelyben lisztkukacokat helyeztünk 
az odú bejáratánál levő kis mélyedésbe, 
amelyet egy elfordítható vagy leemelhető, 
átlátszó, kis műanyag lappal fedtünk le. A 
madarak tökéletesen látták a fedél alatt levő 
jutalomfalatokat, ám ahhoz, hogy a kuka-
cokhoz hozzáférhessenek, ügyeskedniük 
kellett. A tesztet megelőzően (az odúellenőr-
zések alkalmával) már rendszeresen helyez-
tünk el lisztkukacokat az odúkon levő kis 

mélyedésbe, ám azt akkor még nem fedtük 
le. Így az odúban költő cinegék már tudták, 
hogy kifizetődő lehet a fedő eltávolításával 
próbálkozniuk. 
Várakozásunknak megfelelően a városi 
párok mindkét tesztben gyorsabban és 
nagyobb arányban teljesítették a megoldan-
dó feladatokat, mint erdei társaik. Ugyanak-
kor a szülőpárok tagjait külön-külön vizsgál-
va ez a város–erdő különbség csak az anyák 
között maradt meg, míg az apáknál nem.
Ezt az ivari különbséget az magyarázhatja, 
hogy a tojók jobban motiváltak lehettek a 
feladatok teljesítésében, és a rovartáplálék-
ban szegény városi környezetben nagyobb 
előnyhöz juthatnak, ha találékonyabbak. 
Habár a hímek is kiveszik részüket az utód-
gondozásból, genetikai vizsgálataink szerint 
ők kevésbé lehetnek biztosak abban, hogy 
a nevelt fiókák mindegyike valóban tőlük 
származik-e, így a nyereségük egy-egy 
fészekalj felneveléséből kisebb lehet. 

A gENETIkAI ALAPOk  
IS FONTOSAk
A viselkedésvizsgálatok következő lépcső-
foka annak a feltárása, hogy a városi élet a 
megfigyelhető mintázatokon túl (mint ami-
lyen például a nagyobb kockázatvállalás) a 
viselkedésre ható gének szintjén is okoz-e 
változásokat, és ha igen, akkor milyen gén-
variánsok és milyen hozzájuk köthető funk-
ciók kínálnak előnyt? Ami az előbbi kérdést 
illeti, a válasz nagy valószínűséggel az, 
hogy igen: egyre több vizsgálat tár fel gene-
tikai különbségeket a városi és a természe-
tes élőhelyek populációinak egyedei között. 
A második kérdés megválaszolása már 
jóval fogósabb. Noha az eddigi vizsgála-
tok azt sugallják, hogy a városi életmóddal 
összefüggésbe hozható génváltozatok közül 
több is befolyásolja a viselkedés valamely 
elemét. E kezdeti eredményekből egyelőre 
még korai lenne messzemenő következteté-
seket levonni. Az azonban bizonyos, hogy 
a viselkedés és a hátterében levő genetikai 
változatosság feltárása új szintet jelentene 
az élővilág emberhez való alkalmazkodásá-
nak megértéséhez.
Akit érdekelnek kutatócsoportunk további 
munkái, keresse fel az 
ornithology.limnologia.hu weboldalt.

A kutatásokat a Nemzeti Kutatási és Fejlesz-
tési Hivatal (NKFIH) 132490. számú pályá-
zata támogatta.

Bátor cinegeszülő védi a kíváncsi 
szemek elől fiókáit 
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