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Vizsgálat háttere

Miért fontos a viselkedés flexibilitása?

• Az urbanizáció hatására a természetes élőhelyek  
átalakulnak

Folyamatosan változó, megújuló, kiszámíthatatlan 
környezet

• Az újító viselkedéselemek (problémamegoldás) 
segíthetik az állatok alkalmazkodást, a 
lehetőségek kiaknázását



Kérdések

• Különbözik-e a városi és vidéki egyedek 
problémamegoldási sikeressége?

• Milyen más egyedi tulajdonságok 
befolyásolják a problémamegoldási sikert?



A házi veréb (Passer domesticus)

• Világszerte elterjedt faj és sokféle urbanizáltságú 
környezetben megél.

• Nyugat-Európában drasztikusan csökken az 
állománya

• Hazánkban 2007-ben az év madara



Módszerek

• 8 vidéki és 8 városi helyszínről fogtunk be 
madarakat (N=104)

• 1-2. nap: fogsághoz szoktatás egyedi 
kalitkákban (ad libitum víz és mag, 3 
ülőrúd, búvóhely) 

• 3-5. nap: táplálékszerzési feladatok



• Tesztek napi menete:

− reggel 8-9:30 éheztetés

− 9:30-11:00 tesztfeladat: ismert, de lezárt      
etetőből táplálék megszerzése                                                   
− teszt után a következő napi tesztben 
használandó, nyitott etetőből ad libitum táplálék

• Teszt során 3 percenként minden egyed 
viselkedésének rögzítése (30 rekord / teszt) + 
videófelvétel



1. tesztfeladat



2. tesztfeladat



3. tesztfeladat



Módszerek: elemzés
• Függő változó: sikeresség az adott feladatban

• Magyarázó változók: 

• Analízis: binomiális modell (GLM) R-ben

Ivar

Súly

Élőhely

Csüdhossz

Farokhossz

Csőrhossz

Szárnyhossz

Kondíció (testmérethez   

viszonyított testtömeg)

Parazitáltság (Coccidia bélparaziták 

oociszta-száma az ürülékben)

Aktivitás (mozgással töltött idő)

Próbálkozások száma

Etetőn töltött idő

Búvóhelyen töltött idő

Első próbálkozásig eltelt idő

Első etetőre érkezésig eltelt idő

Első táplálkozásig eltelt idő



Eredmények: 1. tesztfeladat
• A madarak 50%-a oldotta meg a feladatot

• Nincs szignifikáns különbség az élőhelyek között

• A kevesebbet mozgó egyedek sikeresebbek
(t102=4.1, p<0.001) 



Eredmények: 2. tesztfeladat

• A madarak 23%-a oldotta meg a feladatot

GLM paraméterbecslés     SE        t      p   

Főátlag                        -1.489e+03  4.465e+02  -3.335  0.00158

élőhely                        -7.529e+01  3.809e+01  -1.977  0.05339

parazitáltság                   1.344e+02  4.091e+01   3.285  0.00183

súly                            5.037e+01  1.521e+01   3.311  0.00169

ivar                            1.335e+03  4.064e+02   3.284  0.00184 

aktivitás                       2.020e+01  6.656e+00   3.035  0.00375 

elsőPróbálkozásig eltelt idő    4.577e-02  2.129e-02   2.150  0.03624  

parazitáltság:súly             -4.555e+00  1.401e+00  -3.252  0.00201

parazitáltság:ivar             -1.181e+02  3.651e+01  -3.236  0.00211

súly:ivar                      -4.607e+01  1.401e+01  -3.288  0.00181

élőhely:súly                    2.407e+00  1.280e+00   1.880  0.06568  

parazitáltság:súly:ivar         4.077e+00  1.263e+00   3.229  0.00216



A sikeres egyedek aránya a nagy testtömegű, kevéssé 
parazitált tojó ivarú madarak között volt a legnagyobb



A sikeres egyedek aránya a városi, nagy testtömegű 
madarak között volt a legnagyobb



Eredmények: 3. tesztfeladat

• A madarak 21%-a oldotta meg a feladatot

• Vidéki egyedek sikeresebbek 

(t94=2.0, p= 0.041)



• A rosszabb kondíciójú egyedek sikeresebbek

(t94=2.5, p=0.014)



Következtetések

• Az élőhely és az egyedi tulajdonságok hatása 
kontextusfüggő

• Aktivitás – stressz?

• Testsúly, parazitáltság – fizikai erő?

• Kondíció – motiváltság?
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