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Bevezetés és célkitűzés 

 Urbanizáció 

 Lég-,talaj-,vízszennyezés 

 Oxidatív stressz 

 Hematokrit érték 

 

 Madarak oxidatív stressz és hematokrit értéke 

 Városi és természetes helyek összehasonlítása 

 



Ökológiai és fiziológiai stressz 

 Oxidatív stressz 

Antioxidánsok 

 Hematokrit 

 Környezeti hatás 

 



Széncinege 

 Hazai tanulmány városi és erdős 

környezet hatása a széncinege 

tojásminőségére 

 Esszenciális antioxidánsok (lutein, 

karotinoid, tokoferol, retinol) 

 Pb, Cu, Zn  káros hatás 

 Erdős környezetben gazdagabb 

antioxidáns tartalom a tápanyagban 

 Forgalom általi szennyezés 

 Fenotípusos jellegek megváltozása  



Házi veréb 

 Spanyol tanulmány: oxidatív stressz változás 

monitorozása városban és vidéken 

 Vérben kimutatható oxidatív károsodás 

 Hemoglobin- és antioxidáns szint jóval 

alacsonyabb volt a városban 

 

 

 
Települé

sek 

Népes- 

ségszám 

(fő) 

Ipari 

terület (%) 

Városi 

terület 

(%) 

CO 

(mg/m3) 

NOx 

(µg/m3) 

SOx 

(µg/m3) 
Környezet 

OF 338 0 15,86 0,30 5 3 

Vidék 
EE 15.161 0 92,51 0,50 45 4 

FB 198.132 7,81 100 0,60 51 4 

Város 
MD 3.233.527 9,78 100 0,45 55 6 

1. táblázat: Városi és vidéki szennyezési területek összehasonlítása. 

OF=Olmeda de las Fuentes; EE= El Escorial; FB= Fuenlabrada; MD= Madrid 



Oxidatív stressz és hematokrit érték hatása az életmenetre 

 Fizikai aktivitás 

 Örvös légykapó hímek testmérete és vérplazma antioxidáns szintje 

negatívan korrelált  nagyobb izommunka 

 Rövidtávú repüléskor kevésbé változik az oxidatív státusz 

 Nagyobb tömegű madarak magasabb hematokrit értékkel rendelkeztek, és 

jobban bírták a repülést 

 



Oxidatív stressz és hematokrit érték hatása az életmenetre 

 Párválasztás 

 Másodlagos ivari jellegek kialakításában szerepe lehet az oxidatív stressznek  

 Örvös légykapó hímek szárny- és homlokfoltja 

 Karotinoidok szerepe a másodlagos ivari jellegek kialakításában  

 széncinege 

 Hematokrit értékkel nem volt összefüggés 

 

 



Oxidatív stressz és hematokrit érték hatása az életmenetre 

 Reprodukció 

 Újonnan kikelt fiókák szabadgyök termelése felgyorsul 

 Tojók antioxidánsokat juttatnak a tojásokba 

 Sok testvérrel rendelkező fiókák és az őket nevelő szülők oxidatív stressz 

szintje magasabb 

 Költési időszakban a tojók hematokrit szintje magasabb 



Összegzés 

 Fiziológiai stresszre hatással van:  

 Fizikai aktivitás 

 Párválasztás 

 Reprodukció 

 Eltérő ökológiai környezetek,eltérő stressz szint 

 Antropogén hatások tetézik a stresszt 

 Légszennyezettség, nehézfém szennyezés stb. 

 Antioxidáns szint változás 

 

 



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 


