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Ha a róka enni akar, nyúlra vadászik, miközben
az a gyepet vagy a facsemetéket rágja. Ha
tehát az erdész csökkenteni szeretné a vad-
kárt, nemcsak kerítést építhet vagy puskát
ragadhat a nyúlrágás ellen, az is célra vezet-
het, ha abbahagyja a rókák gyérítését, és azok
elvégzik helyette a nyúlirtást. Az ökológiai
összefüggések és a mögöttük húzódó eto-
lógiai mechanizmusok ismerete lehetõséget
nyújt a folyamatok dinamikájának értõ befo-
lyásolására, és lehetõvé teszi, hogy az egyen-
súlyt a biológiai sokféleség megõrzése mellett
biztosítsuk. Most egy olyan kutatásról számo-
lunk be, amelynek középpontjában a kiskun-
sági borókások életének megértése áll.

A Duna-Tisza közi homokhátságon kiala-
kult természetes vegetáció legszembetû-
nõbb sajátsága, hogy több léptékben is mo-
zaikos szerkezetû, vagyis élesen körülhatá-
rolt foltok szabálytalan ismétlõdéseként
írható le (Kertész et al., 1994). Az 1976-ban
alakult Kiskunsági Nemzeti Park a homok-
buckásokon kialakult nyáras borókás erdõ-
ket, az erdõt körülvevõ homoki legelõket
és az ennek mélyedéseiben létrejött kiszára-
dó szikes tavakat hivatott megõrizni. Az
észak-déli gradiens mentén húzódó bugac-
bócsai valamint orgoványi õsborókás-puszta
komplexének mozaikos szerkezete mind el-
méleti, mind kutatás-szervezési szempont-
ból ideális hosszú távú, több léptékben
jelentkezõ folyamatok kísérletes vizsgálatára.

Kutatócsoportunk a növényzet-növényevõ
kapcsolatok foltos környezetben megnyil-
vánuló sajátosságait elemzi 1989 óta. A kuta-
tás fõ témája az üreginyúl (Oryctolagus cu-
niculus) és a boróka (Juniperus spp.) sokré-
tû kapcsolata.

„A borókás egy darabka félsivatag Európa
közepén” mondjuk, ahol a déli lejtõk felszíni
hõmérséklete nyáron elérheti a 70 fokot. A
nyáras-borókás facsoportok közé ékelõdõ
tisztások csupasz homokfelszínének létre-
jöttében az üreginyúl legelésének, kaparásá-
nak hatása igen számottevõ lehetett. Az
üreginyúl számára ideális élõhely az õsbo-
rókás, ibériai õshazájában is a félsivatagos
ligetes növényzetû homokdûnéket lakja,
ahol õ a boróka fõ terjesztõje: a magok csak
a nyúl által elõemésztve csíráznak ki. Az üre-
ginyúl magyarországi elterjedését is nagyban
befolyásolja a vegetáció architektúrája iránti
preferenciája, illetve a kotorékásás lehetõsé-
ge, amit az mutat, hogy elterjedése egybe-
esik a homoktalajok elõfordulásával. A bugaci
õsborókásban a másfél évszázada itt élõ
nagyszámú üreginyúl rágása hozzájárulha-
tott a jelenlegi arculat, a csupasz felszínt öve-
zõ szélsõséges mikroklimatikus viszonyok
kialakulásához. A gyepben az üreginyúl táp-
lálékválasztásában általában preferált fûfélék
helyett ma a magas méregtartalmú növé-
nyek a gyakoriak (Thymus spp., Linum hir-
sutum, Colchicum autumnale), feltehetõ-
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en azért, mert az üreginyúl a számára ehetõ
növényfajokat az erdõ korábbi történelme
során kiette a gyepbõl. Ez a hatás ma is ki-
mutatható, a táplálék-összetétel elemzése
szerint a tavaszi fõ táplálék a már csak néhány
rágott tõben fellelhetõ Festuca vaginata
(Mátrai et al., 1997). A sok évtizede ható rágás
következményeként valószínûleg már a talaj
magbankja is kimerült, a növényevõket kizá-
ró kísérletünkben a mintavételi helyeken
több év után sem jelentek meg a máshol
állományalkotó fûfélék.

Egy harmincöt hektáros terület teljes fel-
mérése azt mutatta, hogy az üreginyulak
életének központja a nyúlvár, amit dombte-
tõn álló borókák alá ásnak. Fontos a táplá-
léklelõhely közelsége, így a legelés közben
megzavart állatok gyorsan el tudják érni a
váraikat. Mivel a dombok és a borókák elosz-
lása nem egyenletes, a rágás hatása sem
egyenletesen jelentkezik, a várat rejtõ boró-
kákat szinte csupasz homoksáv veszi körül.

A legelést követõen az üreginyulak nem
akárhol ürítenek: több ezer nyúlbogyóból álló
ürülékhalmokra potyogtatnak. Ezek funk-
ciója a területjelzés, így elsõsorban a kolóniák
határain találhatóak. Ezt úgy bizonyítottuk,
hogy minden ürülékhalomra fehér papírla-
pot helyeztünk, majd helikopterrõl légifotó-
sorozatot készítettünk, amin a fehér pöttyök
helye pontosan bemérhetõ. Ezek szerint az
ürülékhalmok 5-8 méterenként kialakított
láncolata a várak körüli legelõket határolja. E
halmok kialakulása azt is jelenti, hogy a gyep-
bõl elfogyó szerves anyag nem egyenlete-
sen kerül vissza a körforgásba, hanem az
ürülékhalmokon összpontosul. Az ürülékhal-
mok körül sokkal több a nitrogén, mint má-
sutt, így nem véletlen, hogy zöld növény-
gyûrû látható körülöttük, egyrészt a trágyá-
zás, másrészt a nyúlbogyókban rejtõzõ ma-
gok kicsírázása következtében. Az üreginyúl
õshazájában több száz olyan növényfajt írtak
le, amelyek csakis a nyúlon keresztülhaladás
után tudnak kicsírázni.

A nyúl rágása  nemcsak a gyep sorsát befo-
lyásolhatja. A bugaci terület belsõ, homokbuc-
kás részein, ahol a kutatás kezdetén az üregi-
nyúl különösen gyakori volt, sok kifejlett bo-
róka alsó levelei hiányoztak. Alkonyatkor
gyakran láttuk, hogy az üreginyúl ágaskodva
eszi a borókaleveleket. Ez annál inkább
feltûnõ volt, mert az erdõ másik végében, Bó-
csán nem volt nyoma a borókafogyasztásnak.
A bugaci borókarágás bócsai hiányának több
oka is lehet, különbözhetnek az üreginyulak
is, a borókák is. Mivel az örökzöldek olyan
terpéneket tartalmaznak, amik az emésztést
blokkolják, elképzelhetõ volt, hogy a bócsai
borókák sokkal mérgezõbbek, így az ottani
üreginyulak elkerülik õket. Ezért még 1992
õszén huszonnégy darab, megközelítõleg 25
cm-es magasságú, Bócsáról származó kisboró-
kát ültettünk át Bugacra, és a csemeték felét
mûanyag hálókkal elkerítettük a nyulak elõl.
Két nappal késõbb a kerítetlen kisborókáknak
már csak a vastagabb fás ágai voltak meg,
vagyis a nem rágott terület borókái fogyaszt-
hatók – legalábbis a bugaci nyulak számára!
Ezután figyelmünket arra összpontosítottuk,
miben különbözhetnek a bugaci nyulak. A
tisztásokon kijelölt sok száz mintaterület le-
írása azt bizonyította, hogy a borókások gyep-
szintjében a körülmények nem térnek el jelen-
tõsen, a kínálat eltérése tehát nem lehet fele-
lõs a helyi étrendért. Az üreginyúl kb. hetven-
féle növényfajból válogathat, bár ezek nagy
része csak idõszakosan áll a rendelkezésükre.
A gyep botanikai jellemzése mellett minden
évszakban mintát vettünk az állatok étrend-
jébõl is. Mivel a nyulak éjszaka táplálkoznak,
megfigyeléssel nem sokra mentünk, a „min-
tát” az ürülékbogyójuk jelentette, amiben az
elfogyasztott növények kemény külsõ epi-
dermiszrétege árulkodik az elõzõ napi étrend-
rõl. A bogyóbeli maradványokat mikroszkóp-
pal elemezve a bugaci nyulak hullatékában
több évszakban is található boróka (Mátrai et
al., 1997), tehát rendszeresen fogyasztják e
növényt.
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Mivel az üreginyulak több évszázada
jelen vannak a Kiskunságban, kézenfekvõ
volt a lehetõség, hogy a helyi körülmények-
hez történõ alkalmazkodás eredményekép-
pen borókaszeretõ populáció alakult ki Buga-
con. Ezt könnyen kideríthetjük, ha ellenõr-
zött körülmények között borókával kínálunk
bugaci és más üreginyulakat. Befogott
állataink valóban ették a borókát, de csak
akkor, ha a bugaci erdõben nõttek föl: a la-
boratóriumban született példányok elkerül-
ték a borókát. Több más emlõsnél is ismert,
hogy kölyökkorban alakul ki a preferenciájuk,
a legelészõ birka báránya ellesi az anyja szo-
kásait, és õ is hasonló növényeket fog fo-
gyasztani. Az anya-kölyök kapcsolat azonban
az üreginyúl esetében olyan különleges,
hogy az étrend „ellesése” kizártnak tûnt.

A nyúlmama egy föld alatti üregben hozza
világra kölykeit, s a napi egyszeri szoptatások
közötti idõszakban a fészek bejáratát gon-
dosan bezárja. Mivel az ellés után azonnal
párzik, a szoptatási idõszakban már rendsze-
rint újra vemhes. A huszonnyolc napig tartó
szoptatási idõszak végén azután a kicsiket
elûzi maga mellõl, így azok az elválasztás
utáni héten, a legkritikusabb idõszakban
semmiféle közvetlen segítséget nem kap-
nak. A halandóság az elsõ hónapban igen
magas, csak azok az egyedek maradnak élet-
ben, melyek megtalálják a megfelelõ búvó-
helyeket, illetve ki tudják választani a szegé-
nyes kínálatból a tápláló, de kevéssé mérge-
zõ növényfajokat. Feltételezésünk szerint ez
a szelekciós nyomás rá kellett hogy szorítsa
az utódokat arra, hogy a megfelelõ táplálékról
minél korábban szerezzenek információt.
Mivel erre késõbb nincs lehetõségük, még a
fészekben, anyjuktól kell hogy tanuljanak.

Ezt a hipotézist laboratóriumban tesztel-
tük, az egyszerûség kedvéért csincsilla fajtájú
házinyulakon. Nõstények három csoportját
a vemhesség illetve a szoptatás idején három
különbözõ diétán tartottunk. A kontrollcso-
port csak tápot kapott, a második emellé

adalékként 10 % borókát, a harmadik pedig
10 % kakukkfüvet. Ezeket a növényeket
azért választottuk, mert a kutatási területen
megtalálhatók, a nyulak rendszeresen fo-
gyasztják is ezeket, s elegendõen aromásak
ahhoz, hogy szaguk jól érezhetõ legyen. A
kisnyulak rögtön elválasztásuk után hármas
választási tesztben vettek részt egy hétig. A
tesztek során regisztráltuk az elsõ választá-
sokat, és mértük, hogy mennyit fogyasztot-
tak az egyes táplálékfélékbõl.

Az elsõ választások értékelése azt mu-
tatta, hogy az állatok elõnyben részesítették
azt az aromás növényt, melyet anyjuk fo-
gyasztott. Az elfogyasztott mennyiségek is
hasonló preferencia kialakulását támasztot-
ták alá: a kezelt nõstények kicsinyei sokkal
többet fogyasztottak az aromás táplálékból,
mint a kontrollállatok. A kezdeti különbség
azután fokozatosan csökkent, s végül pár nap
alatt eltûnt. A kicsik megtanulták, hogy a
táplálóbb nyúltáp fogyasztása elõnyösebb
(Altbäcker et al., 1995).

A következõ lépés az volt, hogy megvizs-
gáljuk, milyen módon hat az anyai étrend a
kisnyulakra. Kimutattuk, hogy a kicsikre az
anya étrendjének már az anyaméhben van
hatása, az is elegendõ volt a teljes preferencia
kialakulásához, ha az anyanyúl csak a vem-
hesség alatt fogyasztotta a borókát. Hasonló
módon az is hatásos volt, ha a kontroll kis-
nyulakat egy borókát evõ nõstény szoptatta,
vagyis az étrendrõl szóló információ az anya
tejével is átadódhat. Ezek a jelenségek pat-
kánynál is ismertek voltak, azonban a nyu-
laknál egy további átadódási mód is létezik.
Az anyanyúl minden szoptatáskor elhelyez
néhány ürülékbogyót a fészekben, és a köly-
kök elfogyasztják a megrágott növények
szaganyagait is tartalmazó nyúlbogyókat. Ha
olyan nõstény bogyóit tesszük egy tápon
nevelt anya fészkébe, amely borókát evett,
ez is elegendõ a kisnyulak boróka-prefe-
renciájának kialakításához (Bilkó et al.,
1994).
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Mivel a preferencia már a táplálék elsõ
érintése elõtt is megjelenik, várható, hogy a
szaglásnak döntõ szerepe van a  reakcióban.
Úgy is sikerült preferenciát kiépíteni, hogy
nem az anyát etettük borókával, hanem a
borókabogyókat a fészekbe tettük egy az
érintkezést megakadályozó erõs fémrács alá.
A késõbbiekben Robyn Hudson müncheni
vizsgálatai azt is kimutatták, hogy a tartós
preferencia hátterében a boróka illatára tör-
ténõ specifikus szagtanulás áll. Bár a borókára
specifikus receptorok minden kisnyúl szagló-
hámjában megvannak, de életük elsõ heté-
ben lezajló sejtszintû szelekciós folyamatok
következtében csak a borókával is táplálko-
zó anyák utódaiban maradnak meg, s erre
vezethetõ vissza a viselkedési tesztben mér-
hetõ pozitív reakció.

Ezek a kísérletek bizonyítják, hogy az
üreginyúlnál a táplálékpreferencia szociális
tanulás révén átadódhat egyik generációról
a másikra, azonban ez csak a kezdeti válasz-
tásban segíti a kisnyulakat. Az egyéni, próba
szerencse tanulás túlságosan kockázatos az
elválasztást követõ napokban, így az anya
tapasztalatának szolgai átvétele átsegítheti
a kisnyulat a tejrõl a szilárd táplálékra átállás
nehéz idõszakán. A preferencia az anya ét-
rendjére még akkor is kialakul, ha a kérdéses
növény az állatok számára mérgezõ. A ka-
kukkfû fogyasztása többszöri vetéléshez
vezetett, és a kicsik késõbbi fejlõdésére is
kedvezõtlenül hatott. Mi emberek is gyakran
fogyasztunk kakukkfûteát, például meg-
hûléses betegségek ellen. A dobozon ott sze-
repel: „terhesség esetén fogyasztása ellen-
javallt”. Érdemes tehát betartani ezt az intel-
met. A kakukkfû-étrenden tartott nõstények
kicsinyei elválasztásukat követõen mégis
elõnyben részesítették ezt a növényt. Vajon
miért? A fészekbõl kibúvó kisnyúl kb. hetven-
féle növényfajból válogathat Bugacon, ámde
ezek jó része mérgezõ, vagy csak idõsza-
kosan áll a rendelkezésükre. Csak azok az
egyedek maradhatnak életben, melyek ki

tudják választani a szegényes kínálatból a
legkevésbé mérgezõ növényfajokat. Nincs
jó, csak elfogadható táplálék, és ilyen körül-
mények között célszerû inkább az anya ta-
pasztalatában, mint a vakszerencsében bízni.
Könnyen lehet, hogy a többi növény még a
kakukkfûnél is mérgezõbb…

Ha azonban kedvezõbb táplálékot talál-
nak az állatok, pár nap alatt kitapasztalják, és
egyre inkább ennek fogyasztására térnek át.
Ez az egyedi tanulás nem jelenti az anyától
szerzett információk elfelejtését, feltehetõ,
hogy az állatok életük késõbbi szakaszában,
különösen kritikus helyzetekben, relatív
táplálékhiány idején is képesek hasznosítani
a tanultakat. A laboratóriumban a boróka-
preferencia nem csak elválasztáskor jelent-
kezik: amikor a vemhességük alatt borókát
evõ anyák kisnyulai csak hat hónappal ké-
sõbb találkoztak életükben elõször boróká-
val, akkor szinte rávetették magukat, ellentét-
ben a kontrollállatok enyhe reakciójával.

Bár a felnõtt nyulak nem szívesen esznek
mérgezõ növényeket, ha nincs más, ki tud-
ják választani a kevésbé ártalmasakat. A
bugaci borókásban nem minden boróka egy-
forma, a hatóanyag-tartalomban négyszeres
különbségek is elõfordulnak. Ezek között
egy laboratóriumi tesztben még a tapaszta-
latlan házinyulak is különbséget tudtak tenni,
nem véletlen tehát, hogy a bugaci boróka-
rágás csak bizonyos, alacsony méregtartalmú
egyedekre összpontosul. Bócsán, az erdõ
másik felében, ahol az anya nem járt elöl jó
példával a boróka fogyasztásában, még az
alacsony méregtartalom is elegendõ a nyu-
lak távol tartásához. A legnagyobb veszély-
nek a kisborókák vannak kitéve, mivel sok-
sok évig eltart, míg a boróka „kinõ a nyúl
szájából”, vagyis a hajtáscsúcsok az ágaskodó
nyúlnál is magasabbra nõnek. Ha viszont a
fentiek szerint ilyen eltérõ az erdõ bugaci és
bócsai végén a kisborókákra leselkedõ ve-
szély nagysága, ennek halmozottan jelent-
keznie kell a túlélõ borókák méretében. A
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borókák korcsoport-eloszlását oly módon
határoztuk meg, hogy 10-10 hektárnyi terü-
leten megmértük az ott található összes
boróka törzsátmérõjét. Bugacon alig volt
méternél kisebb egyed, míg Bócsán a leg-
több boróka ebbe a mérettartományba esett.
Most már csak a borókák korát kellett meg-
határozni, amihez az erdõtûzben elpusztult
egyedek törzsét használtuk fel. Ezekbõl egy
talaj feletti korongot kivágva csiszolatot
készítettünk, amin megszámolhatók az év-
gyûrûk, így megállapítható az életkor és a
törzsátmérõ összefüggése. Ennek ismereté-
ben az élõ borókák kora törzsátmérõjükbõl
roncsolásmentesen volt meghatározható.
Ezzel a módszerrel sikerült felfedni, hogy
Bugacon mintegy negyven évre visszame-
nõleg kevés kisboróka marad meg, feltehe-
tõleg azóta rágják õket az üreginyulak. Az
Országos Vadgazdálkodási Adattár szerint
abban az idõszakban különösen nagy meny-
nyiségben éltek üreginyulak Bács-Kiskun
megyében. Az erdészek szerint a sok állat
annyira lerágott mindent, hogy alig volt mit
enniük, és vélhetõen ekkor fanyalodtak rá a
borókaevésre. Ez az újítás nem tûnt el nyom-
talanul, azok a hatvanas évekbeli nyulak egy
új táplálkozási tradíciót hoztak létre. Sokrétû
bizonyítékaink vannak arra nézve, hogyan
maradhatott fenn ez a szokás a generációs
határokat áttörve, miként követik a kisnyu-
lak anyjuk táplálkozási szokásait.

Az eddigiek szerint az üreginyulak a
buckásban sokféle módon befolyásolják a
növényzetet: szelektíven legelik a növénye-
ket, terjesztik a magokat, tapossák a gyepet
– a nyúlösvények és az ürülékhalmok a
négyszáz méter magasból készült légifotón
is látszanak –, kaparásuk fizikai zavarást je-
lent, az ürülékdombok pedig nagymérték-
ben befolyásolhatják a gyep nitrogénkör-
forgását azáltal, hogy a tápanyagokat kis
helyre koncentrálják. Az üreginyúl hatása
felerõsíti az abiotikus kényszereket: a rágás
erõsebb hatású, ha a növény eleve tûrõké-

pességének határán tengõdik. Ugyanakkor
a nyúl fontos prédaállata a területen élõ
ragadozóknak, a róka- és a görényürülé-
kekben csaknem kizárólag nyúlszõr található.
Mivel a bugac-bócsai védett területen az
élõhely mozaik igen változatos, úgy látjuk,
hogy a növényevõ emlõsök térben és idõ-
ben szegregálódó közösséget alkotnak. A
helyhez kötött üreginyúl és a borókást nap-
pali rejtõzésre használó mezei nyúl (Lepus
europeus) közötti kompetíciót csökkenti,
hogy a mezei nyulak a pusztára járnak táplál-
kozni, ahol az erdõbelinél sokkal kedvezõbb
táplálékkínálaton a kisszámú õzzel osztoz-
nak. A különbözõ stratégiákat mutató, és az
egymással, valamint a relatíve egyszerû
struktúrájú növényzettel kölcsönhatásban
álló növényevõk rendszerszemléletû tanul-
mányozása általános ökológiai összefüggé-
sekre mutat rá (Altbäcker, 1998).

A kutatások elsõ öt éve azt támasztotta
alá, hogy az ökoszisztémában az üreginyulak
központi szerepet töltenek be, sok növény
léte tõlük függ, míg egy sor ragadozó elsõ-
sorban velük táplálkozik, vagyis a nyúl Buga-
con kulcsfajnak tekinthetõ. Több olyan vege-
tációtípus létezik, például a rövidfüvû préri,
ahol a helyi endemikus emlõsöket a termé-
szetes rendszer részének tekintik, és kimutat-
ták, hogy hatásuk nélkül degradációs folya-
matok indulhatnak be. A nyúlpopuláció öko-
lógiai szerepét állományuk 1994-es össze-
omlása is alátámasztja: azóta mind a vege-
táció, mind az állatközösség átrendezõdött.
A vizsgálati idõszakban több, nagy területet
érintõ erdõtûz is pusztított, szomorú bizonyí-
tékaként annak, hogy eltérõ idõléptékû
folyamatok alakítják a homoki erdõk életét.
A leégett területek regenerációját erõsen be-
folyásolja a legelõ állatközösség összetétele:
máshol legel és mást eszik a birka vagy az
üreginyúl. Ezek alapján elindult a növényzet-
növényevõ kapcsolat hosszú távú terepi
vizsgálata, amiben a legelés részfolyamatai-
nak alapos elemzése az etológus feladata. A
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legelés megfigyelését korábban lehetetlen-
né tette a nyúl félénksége, az elmúlt öt évben
azonban olyan módszert dolgoztunk ki, amivel
az üreginyúl teljesen kezessé tehetõ (Bilkó –
Altbäcker, 2000, Pongrácz – Altbäcker, 1999,
Pongrácz et al., 2001). Ne lepõdjön meg tehát
senki, ha az Õsborókás belsejében békésen
legelõ üreginyulakat figyelõ biopásztorral
találkozik: ilyen most a laboratóriumi kísérle-
teken nyugvó terepetológia.
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