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BEVEZETÉS 

A különböző ökológiai környezethez történő adaptáció során nem csak lényegesen eltérő 

fiziológiai, hanem szociális és viselkedésbeli különbségek is kialakulnak (Bronson 1985). A 

szociális közeg alapvetően meghatározza egy állat környezetét, mivel a fajtársak potenciális 

szaporodó-partnerek, vagy lehetséges résztvevői kooperatív, kompetitív interakcióknak. Az 

állati csoportok elsősorban bizonyos erőforrások szűkössége vagy a predációs veszély 

csökkentése miatt alakulnak ki (Davies et al. 2012), amennyiben a csoportban élés költségei 

kellően alacsonyak és az elérhető haszon magas.  

A csoportos élet számos komplex viselkedés kialakulását teszi lehetővé, amelyek további 

előnyöket jelenthetnek az abban részt vevő egyedeknek. Ilyen viselkedések például a 

vészjelzések használata (Sherman 1977), az élelemmegosztás (Benz 1993), a segítségnyújtás 

(Brown 1987) illetve a közös utódgondozás (Creel and Creel 1991), a dominanciaviszonyok 

kialakítása (Bernstein 1981), az egyedi felismerés képessége (Wrangham 1983) és a 

különböző szaporodási rendszerek (Emlen and Oring 1977). A csoportos élet azonban 

számos hátrányt is hordoz. Csoportokban erősebb a kompetíció az egyedek között, ami 

fokozott agresszióhoz vezet (Walters and Seyfarth 1986). A domináns egyedek 

monopolizálhatnak bizonyos erőforrásokat (Wrangham 1981). Nő a fertőzések és paraziták 

terjedésének esélye (Brown and Brown 1986). Az egyedek közötti kooperáció azonban - ami 

további előnyöket jelenthet a résztvevő egyedeknek - szorosan összefügg az adott populáció 

szociális viselkedésének jellemzőivel (Dugatkin 1997). 

A kooperáció általános jelenség az élővilágban, a baktériumoktól a főemlősökig. A 

kooperatív viselkedésformák fajtái az egyszerűtől az egészen bonyolultig megfigyelhetők. Az 

elméleti biológia három fő magyarázatot ad arra, hogyan tud a kooperatív viselkedés 

kialakulni és fennmaradni egy populációban. Ezek: a rokonszelekciós modell  (Hamilton 

1964), a kölcsönösségi modell  (Axelrod and Hamilton 1981; Trivers 1971) és a közös haszon 

modell  (Lima 1989; Maynard Smith 1983). A közös haszon modellek olyan kooperatív 

helyzeteket feltételeznek, ahol a résztvevőknek nem éri meg csalni, mert az együttműködés 

nyújtja a legmagasabb payoff-ot. Ilyenek azok a helyzetek, amikor bizonyos előnyök valóban 

csak közös erőfeszítéssel érhetőek el. 



3 
 

Az agresszió különösen fontos szerepet játszik a párzási és szociális rendszerek 

kialakításában (Trivers 1972), mivel az erőforrásokért folyó kompetícióból adódó  

territoriális viselkedésen keresztül nagyban befolyásolja az egyedek térbeli eloszlását (Grant 

1972). Az egyedek közötti agonisztikus viselkedés és a tolerancia szintje ökológiai 

körülmények által befolyásolt és szorosan összefügg az állatok szociális rendszerével, a 

csoportok meglétével és összetételével valamint a párzási rendszerekkel (Armitage 1981; 

Crowcroft and Rowe 1963; Getz and Carter 1980; Getz et al. 1981; Insel et al. 1995; Livoreil 

et al. 1993; Patris et al. 2002; Sachser et al. 1999; Shapiro et al. 1986). A kölcsönös 

tolerancia elengedhetetlen a csoportok létrejöttéhez és a kooperatív viselkedések 

kialakulásához, miközben az ismeretlen egyedek felé mutatott szelektív agresszió különösen 

fontos a territóriumok fenntartásában és az erőforrások megvédésében. 

A fiatalkori elvándorlás mintázata szintén összefügg a populációra jellemző szocialitás 

szintjével és nagy szerepe van a populáció és a csoportok szerveződésében (Perrin and 

Goudet 2001). Kimutatható, hogy a populáció struktúrája meghatározó szerepet tölt be a 

kooperáció evolúciójában (Nowak and May 1992). Nem csak azért mert a csökkent 

elvándorlás következtében létrejövő csoportokban az egyedeknek lehetősége van az 

együttműködésre, de azért is mert így közeli rokonokból létrejövő csoportok alakulnak ki 

(Hamilton 1964) amiken belül a kooperatív viselkedés evolúciósan előnyösebb. Az 

elvándorlási mintázatok szoros összefüggést mutatnak párzási rendszerekkel is. Elmondható, 

hogy polygín fajoknál a hímekre jellemzőbb inkább az elvándorlás, míg monogám fajoknál 

inkább a nőstények, vagy mindkét nem elvándorol. (Dobson 1982; Favre et al. 1997; 

Greenwood 1980; Perrin and Mazalov 2000; Wolff 1993)  

A mérsékelt és hideg égövben élő kisemlősök számára a tél komoly szelekciós nyomással 

bír. A téli túlélést elsősorban az alacsony hőmérséklet és a primer produkció visszaesése 

befolyásolja. Ez számos olyan fiziológia, anatómiai és viselkedési adaptációt okozott, amely 

segíti a hideg hónapok alatti túlélést. Ezen tulajdonságok közül némelyek csak az egyént 

érintik, más részük azonban csoportos válasz, ami több egyed részvételét feltételezi. Azon 

állatok számára, amelyek nem vándorolnak el vagy nem hibernálnak a téli időszakban, az 

olyan viselkedési válaszok, mint az élelemgyűjtés (Vander Wall 1990), az összebújás 

(Contreras 1984; Hayes et al. 1992), vagy az aktivitási mintázat és szint megváltoztatása 

(Jackson et al. 2001) különösen fontos.  



4 
 

Az aktuális ökológiai környezet fontosabb szerepet játszik a szociális rendszerek és 

viselkedés evolúciójában, mint a filogenetikai leszármazás (Carranza 2000; Emlen and Oring 

1977). Akár közel rokon fajoknál is lényeges különbségek lehetnek a szociális 

szervezettségben, a viselkedésben, amik inkább tükrözik az adott faj vagy populáció 

ökológiai kényszereit, mint a rokonságot. 

A güzü egér (Mus spicilegus Petényi 1882) Magyarországon őshonos faj. Az egyetlen a 

Mus csoportban, amely szociálisan monogám szaporodási rendszerrel rendelkezik. (Baudoin 

et al. 2005; Patris et al. 2002). A szaporodó partnerek között erős szociális kapcsolat alakul ki 

(Patris and Baudoin 1998), miközben mindkét nem különösen agresszív ismeretlen 

egyedekkel szemben (Patris et al. 2002; Simeonovska-Nikolova 2003; Suchomelova et al. 

1998). A kísérleti csoportokban a güzü egerek stabil párokat alakítanak ki (Baudoin et al. 

2005; Simeonovska-Nikolova 2003) és mindkét szülő részt vesz az utódok gondozásában 

(Patris and Baudoin 2000). A güzü egér azonban a különleges áttelelő viselkedéséről is híres. 

Ősszel fiatal egerek egy csoportja nagyméretű hordást készít különböző növényi anyagokból 

és földből majd a hideg időszakot az ez alatt kialakított fészekben vészelik át. Ebben az 

időszakban az ivarérésük gátolt, csak a következő tavasszal hagyják el a halmot és kezdenek 

szaporodni.  

CÉLOK ÉS MÓDSZEREK 

A güzü egerek áttelelését segítő halmok az egyedek együttműködésének 

legkézenfoghatóbb eredményei. A disszertációm első részében a halmok szerepét 

kíséreltem meg tisztázni terepi vizsgálatokkal, és mesterségesen létrehozott halmok 

vizsgálatával. Felmértem a halmok és a fészekkamrák morfológiai jellemzőit több 

magyarországi populációban. Elemeztem az állatok által hordott növényi anyag és az egerek 

étrendjének összetételét. Megmértem a halmok hatását az alatta lévő talaj hőmérsékleti és 

víz-viszonyaira.  Meghatároztam a halmokban található egyedek számát, ivararányát és 

korát. Mesterséges halmok manipulatív vizsgálatával próbáltam meghatározni a halomban 

található növényi anyag szerepét a halmok hő és vízszigetelésében.  

A disszertáció második felében vizsgáltam a kooperatív viselkedés alapjait, és kapcsolatot 

kerestem az azt kialakító ökológia és szociális kényszerek között. Laboratóriumi viselkedési 

tesztekben vizsgáltam a szociális viselkedést az eltérő szaporodási rendszerű és más típusú 
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kooperációt mutató házi és güzü egérnél.  Komparatív tesztekben hasonlítottam össze a 

szociális és agresszív viselkedését valamint a fiatalkori elvándorlását e két fajnak. 

Vizsgálataim alapjául a házi egérnél alaposan dokumentált, gyakran használt módszerrel 

vizsgáltam az agresszív viselkedés fejlődését és a szocialitás hatását. Az elvándorlási 

teszteknél szintén már mindkét fajnál külön-külön használt vizesárokkal ellátott 

berendezéseket használtam.  

 

EREDMÉNYEK 

A GÜZÜ HALMOK MORFOLÓGIÁJA ÉS AZOK HŐ ÉS VÍZSZIGETELŐ HATÁSA TEREPI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN 

Magyarország területén, különböző típusú talajokon végzett vizsgálatok alapján nem 

tehetünk különbséget a halmok morfológiájában a talajtípus alapján, de a fészkek laza 

talajon lényegesen mélyebben voltak találhatóak. A halmok alatt a talaj melegebb volt és 

csökkent annak hőingadozása.  Nem találtam arra utaló jelet, hogy a felhalmozott növényi 

anyag rothadás útján hőt termelne.  A halmok alatt található föld szárazabb volt, mint a 

kontroll pontokon, ez arra utal, hogy a halmok hatékonyan tartják szárazon a földet és a 

fészekkamrát.  

ÁTTELELÉSI SIKER ÉS TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK  

A tél során több alkalommal ástam ki teljes güzü kolóniákat. Meghatároztam a halomban 

élő egyedek számát, ivararányát és korát. Minden egyedtől hullatékmintát gyűjtöttem. A 

vizsgálat során nem tapasztaltam jelentős csökkenést a kolóniák méretében az egymást 

követő mintavételeknél, ami azt valószínűsíti, hogy a halmok alatti áttelelés sikeres 

stratégia. A táplálékbázis vizsgálatok során nem találtam arra utaló jelet, hogy az egyedek 

fogyasztanák a halomban felhalmozott növényi anyagot. A halomba gyűjtött növényi részek 

és a táplálék összetétele nem tükrözi teljesen azok elérhetőségét a halom környezetében. Az 

egerek szelektíven használnak bizonyos növényfajokat és a növények bizonyos részeit. A 

halom építéshez jellemzően egy vagy pár féle növényt használnak. Eredményeim szerint az 

étrendjüket és a halmot főleg tömegesen található kétszikű növények teszik ki, de a két 

felhasználás között a fajok nem fednek át. A fészket jellemzően egyszikűekből építik.  

A NÖVÉNYI RÉSZEK SZEREPE A HALMOKBAN 
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Mesterségesen épített változó mennyiségű növényi anyagot tartalmazó halmokon 

vizsgáltam a halmok hő és vízszigetelő képességét. A talajban három mélységben mértem a 

hőmérsékletet, valamint vizsgáltam az öntözés hatását a halom alatti talaj 

nedvességtartalmára. Kimutattam, hogy az összehordott  növényi anyag fontos szerepet 

játszik a halom hő és vízszigetelő tulajdonságaiban. A növényi anyagot tartalmazó halmok 

csökkentik a talaj hőingadozását, és szárazon tartják azt a tél folyamán.  

A HÁZI EGÉRREL ÖSSZEHASONLÍTVA A GÜZÜK KÉSŐBB VÁNDOROLNAK EL, ÉS NEM MUTATNAK SZEXUÁLIS 

DIMORFIZMUST.  

Laboratóriumi körülmények között hasonlítottam össze e két faj fiatalkori elvándorló 

viselkedését. A diszperziós aktivitás vizsgálatára egy korábban már mindkét fajnál használt, 

vizesárokkal ellátott elvándorló berendezést használtam. Eredményeim azt mutatták, hogy e 

két fajnál az elvándorlási hajlam különbözik. A güzü egerek mindkét neme később vándorolt 

el, mint a házi egerek, ahol nemi különbségek is kimutathatók; a házi hímek korábban 

vándorolnak el, mint a nőstények. A megfigyelt mintázat összhangban áll mind a güzü 

egerek szociálisan monogám szaporodási rendszerével, mind  a közös áttelelés általi 

kényszerekkel.  

A GÜZÜ EGEREK FOKOZOTT AGRESSZIÓT MUTATNAK, DE TOLERÁNSAK AZ ISMERŐS EGYEDEKKEL SZEMBEN.   

Szociális interakció teszteket végeztem 21 60 és 120 napos korban güzü és házi egéren 

annak vizsgálatához, hogy a megfigyelt szociális viselkedés hogyan tükrözi a két faj eltérő 

kooperatív viselkedését. Minden egyedet mindhárom életkorban teszteltem egy ismerős és 

egy ismeretlen egyeddel szemben. Az eredményeim szerint a szociális viselkedés fejlődése 

különbözött a két fajnál és a nemek között. Ismeretlen egyeddel szemben a güzü egerek 

mindkét neme agresszívabb volt, mint a házi egerek. Az ellenfél ismertsége a güzüknél 

fontosabb volt, mint a háziknál. A fokozott agresszió ellenére mindkét nemhez tartozó güzük 

toleránsak maradtak az ismert alomtársaikkal szemben. A megfigyeléseim  azt mutatják, 

hogy szociális rendszer tükröződik a fajok viselkedési mintázatában, valamint hogy a két faj 

összehasonlító vizsgálata hasznos modell lehet a viselkedési mintázatok fejlődésének 

tanulmányozásában.  
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Konklúzió 

Disszertációmban leírtam, hogy a güzü egerek halmai fontos szerepet játszanak a faj 

áttelelésében. Terepi és manipulációs kísérletekkel igazoltam, hogy a halmoknak hő és 

vízszigetelő tulajdonságai vannak, amik hozzájárulhatnak a halmot használó állatok sikeres 

átteleléséhez. A széles körben elterjedt elképzeléssel ellentétben nem találtam arra utaló 

bizonyítékot, hogy az egerek fogyasztanák a felhalmozott növényi anyagot. A halom 

hozzájárulása az áttelelési sikerhez meghaladhatja a téli késleltetett ivaréréssel járó 

hátrányokat.  

A güzü egér agresszív és fiatalkori elvándorló viselkedése jól illeszkedik a közös áttelelés 

és a monogám szaporodási rendszer követelményeihez. A megfigyelt tolerancia az 

alomtársakkal szemben valamint a fokozott agresszió az ismeretlenek irányában 

nélkülözhetetlen a közösen áttelelő csoportok kohéziójához. A csökkent agresszió és a 

csökkent elvándorlás egymás közelében tartja az alomtársakat, testvéreket így a halom 

kooperatív megépítése lehetségessé válik, és evolúciósan profitábilisabb.  

A güzü egereket a különleges közös áttelelés, az ahhoz kapcsolodó kooperatív 

halomépítés és a monogám szaporodási rendszer ideális modelállattá teszi etológiai 

vizsgálatokhoz. A csoportokon belüli rokonsági viszonyok felderítése és összehasonlító 

vizsgálatok más rokon fajokkal további hasznos információkkal szolgálna a kooperáció 

viselkedési alapjairól, a szociális rendszerekről és az ezeket formáló ökológiai kényszerekről. 
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