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 POPULÁCIÓ

A populáció egyed feletti szerveződési szint. A populációt egymáshoz hasonló, egy 
fajhoz tartozó, térben és időben együtt élő egyedek alkotják. Az egyedek között fenn-
áll a szaporodás lehetősége. Az egyedek között nincs akadálya a génáramlásnak. 

A környezet eltartóképessége az a populációlétszám vagy egyedsűrűség, melynél a 
születési és halálozási ráta azonossá válik, vagyis a populáció létszáma közel állandó 
marad. 

Ez jellemző a K-stratégiájú fajokra. 
emelt szint

Grafi kusan olyan görbével szemléltethető, amely ele-
inte lassuló növekedést mutat (korlátozott növekedési 
görbe), majd egy határérték (eltartható egyedszám) 
körül ingadozik. Az eltartóképességet egy adott terü-
leten például a táplálék, a búvóhely, a fészkelésre alkal-
mas fák száma stb. szabja meg.

A változás a populációk egyedszámának növekedését 
vagy csökkenését jelenti, amit a születések és halálo-
zások aránya szab meg. A populáció szaporodóképes-
ségét az ún. születési ráta szabja meg, mely a nőiva-
rú egyedek egységnyi idő alatt létrehozott utódainak a 
számát jelenti. A születési rátából a populáció poten-
ciális szaporodóképességére következtethetünk, ami az elméletileg produkálható 
legmagasabb utódszám, de ez a természetben sohasem valósulhat meg. Görbéjének 
növekedése korlátlan. 

A reális szaporodóképesség a ténylegesen megvalósuló szaporodás mértéke, 
amelynek alakulásában nagy szerepe van a környezet korlátozott eltartóképességé-
nek, és jelentősége van a környezeti és a populáción belüli hatásoknak. 

A gradáció a populáció egyedszámának ugrásszerű megnövekedése, mely meg-
haladja a környezet eltartóképességét. Oka a környezet kedvező változása. A 
legtöbb esetben az egyedszám igen gyorsan visszaáll az átlagos értékre, a nagy-
mértékű pusztulás miatt. Gradáció például a levéltetvek, a patkányok, a mezei 
pockok, a sáskák stb. elszaporodása egy területen. Az agresszió segít megaka-
dályozni a túlszaporodást, mert az erőforrások függvényében korlátozza a sza-
porodás ütemét, pl. a territóriumok mint szaporodási helyek határainak védel-
mezése a terület eltartóképességének megfelelő számú utód fölnevelését teszi 
lehetővé. Az állatvilágban főként az r-statégiájú fajok esetén fordulhat elő, hogy 

A populáció korlátlan és korlátozott 
növekedési görbéje
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a járványok vagy a táplálék hiánya vet véget a gradációnak, mert rájuk nem jel-
lemzőek a szaporodást szabályozó fajon belüli mechanizmusok.

A populációkat azok méretével, szerkezetével és időbeli változásaival szoktuk jelle-
mezni. Egy populáció abszolút mérete az adott élőhelyen előforduló egyedek szá-
mát jelenti. Az egyedsűrűség meghatározott nagyságú területegységre (kvadrát = 
négyzet alakú mintavételi terület) vagy térfogategységre vonatkoztatva adja meg az 
egyedszámot. Egyes esetekben az egyedszám helyett megbecsülik, hogy pl. egy terü-
let mekkora részét borítja fű (borítási érték), vagy egy vízmintában az algák egyed-
száma helyett a klorofi ll mennyiségét határozzák meg. Ha ismertek egy populáció 
különböző környezeti tényezőkkel szembeni tűrőképességi mutatói, akkor megjó-
solható az egyedek előfordulási gyakorisága, amely általában annál nagyobb, minél 
kedvezőbbek a feltételek az adott populáció számára.

A populációk szerkezetét az egyedek térbeli eloszlásával szokták jellemezni, 
mely több vizsgálat szempontjából is fontos mutató. A térbeli eloszlás fő típusai: 

 egyenletes, pl. énekes madarak, 

 véletlenszerű vagy random, pl. zuzmók megtelepedése, 

 felhalmozódó, pl. indákkal szaporodó növények, mint a szeder, 

 szigetszerű, pl. rajokban úszó halfajok, marhacsorda. 

Ennél gyakoribb az ún. egyedsűrűség vagy denzitás megadása, ami az egyed-
szám területi- vagy térfogategységre vonatkoztatott mennyisége.

emelt szint

A populációk korosztályonkén-
ti, valamint nemek szerinti 
megoszlását szemléletesen tük-
rözik a korfák, amelyek a né-
pességre vonatkozóan egy pilla-
natnyi állapotot tükröznek, 
azonban a populáció addigi élet-
története és jövője is kiolvasha-
tó belőlük. Nagyobb katasztró-
fák (pl. hidegebb teleken több 
énekesmadár pusztul el a táplá-
lékhiány és a zord időjárás mi-
att), tömeges elszaporodás és az 
egyedszámok jövőbeni alakulá-
sa is jól követhető a korfák 
elemzése során.
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Összehasonlítási 
szempontok

K-stratégisták r-stratégisták

A környezet 
éghajlata

állandó változó

Az erőforrások 
elérhetősége

kiszámítható, egyen-
letes

erősen változó

Az élettérben az 
adott populáció 

jelenléte

állandó ideiglenes

Az egyedek halandó-
ságának mértéke

alacsony magas

A populáció szaporo-
dási rátája

alacsony magas

A populáció 
egyedszáma

közel állandó érték változó

Az egyedek 
élettartama

hosszú rövid

Az egyedek 
testmérete

általában nagy kicsi

Szülői gondoskodás 
mértéke

állatok esetében az iva-
dékgondozás fejlett

általában nem jellemző 
a fejlett ivadékgondo-
zás

Az egyedek agresszi-
vitásának mértéke

a zárt populációkra 
jellemzően a közösség-
ben jelen van

nem jellemző

Szociális viselkedés 
a populáción belül

fejlett szociális kapcso-
latok jellemzik a popu-
lációt (család nagycsa-
lád, csoport stb.)

az egyedek nem is-
merik egymást, nyílt 
a közösség, anonim a 
csoport

Példa a bükk, a ragadozó ma-
darak, a nagyobb testű 
emlősök 

egyes sáskafajok, levél-
tetvek, egerek, pockok, 
egyes pázsitfüvek, bi-
zonyos gyomnövények

Ugyanaz a faj a különböző körülmények között, és évszaktól függően K-, illetve 
r-stratégistaként is élhet. A  Daphnia (vízibolha) kedvező körülmények között
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szűznemzéssel szaporodva r-stratégistaként él, majd az erőforrások végessége 
miatt ivarosan szaporodva átmenetileg K-stratégistává válhat.

A K érték a környezet eltartóképességére utal, ami az adott, környezetével 
egyensúlyban lévő populáció egyedszámát mutatja. A populáció egyedszáma a K 
érték körül mozog, a csillapított rezgéshez hasonlóan.

Környezeti kölcsönhatások

Az élőhely (biotóp) tulajdonságai közül azok a külső feltételek, amelyek egy populá-
ció vagy életközösség egyedeire ténylegesen hatnak, annak ökológiai környezetét 
alkotják. Az életfeltételek két nagy csoportja az élettelen (abiotikus) és az élő 
(biotikus) feltételek. Egy adott életközösségre ható legfontosabb élettelen felté-
telek a fény, a hő (hőmérsékleti viszonyok), a levegő, a víz és a talaj; a legfontosabb 
élő környezetből származó feltételek pedig a táplálék (ha fogyasztó), a ragadozók és 
a versenytárs populációk jelenléte. Ezek a feltételek egy populáció térbeli elterjedését 
is meghatározhatják.

A tűrőképesség megmutatja, hogy egy adott populáció a környezeti tényezők válto-
zásait milyen határok között viseli el. A tűrőképesség mértéke szemléltethető úgy, 
hogy egy koordináta-rendszer vízszintes tengelyén a környezeti tényező értékeit, 
függőleges tengelyén pedig az egyedszámot vagy az élettevékenység mértékét tün-
tetjük fel. A kapott grafi kon neve tűrőképességi (harang) görbe. A görbe optimum 
tartománya jelenti az adott populáció számára a környezeti tényező legkedvezőbb 
értékeit, míg a maximum és a minimum értékek a tűrés végső határát. Ha a mini-
mum és a maximum távol vannak egymástól, az optimum tartomány széles sáv. Az 
ilyen élőlények az adott tényezőre tág tűrésűek (tág tűrőképességűek). A kismértékű 
változásokat elviselni képes fajok szűk tűrésűek. Minden populáció saját környeze-
tének legjobb indikátora, ezért élettevékenységének változásai rendszerint összefüg-
gésbe hozhatók saját környezetük megváltozásával. A gyakorlatban indikátor fa-
joknak nevezzük azokat a szűk tűréshatárú fajokat, amely populációk vizsgálata 
felhasználható egy-egy környezeti feltétel változásának jelzésére. Pl. a zuzmók a lég-
szennyezettség indikátorai, mivel a levegő kén-dioxid-tartalmára érzékenyek.

Tűrőképességi görbék
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Specialisták azok a fajok, amelyek a legtöbb környezeti feltétellel szemben szűk tű-
résűek, emiatt csak igen speciális élőhelyen fordulhatnak elő (például egyes korall 
fajok). Generalisták, vagy élőhely-generalisták azok a fajok, amelyek sok környezeti 
feltételre nézve tág tűrésűek (például a mezei veréb).  Kozmopoliták azok a fajok, 
amelyek populációi bárhol előfordulhatnak a Földön. Pl. vándorsáska, vándorpat-
kány, vándorsólyom stb.

A különböző fajok a vízhiányt eltérő mértékben viselik el. A vízigénnyel kapcsolatos 
tűrőképesség alapján a növények lehetnek változó és állandó vízállapotúak. Az ál-
latok közül a változó testhőmérsékletűek viselik jobban a vízhiányt. A levegő kémiai 
összetételét tekintve kb. 78% nitrogén, 21% oxigén, 0,9% argon, 0,03% szén-dioxid és 
0,07% egyéb gáz keveréke, melyből az élő szervezet számára leginkább a megfelelő oxi-
gén- és szén-dioxid-tartalom lényeges, de hatással vannak rá a szennyező anyagok is. 
A  levegő felszínnel párhuzamos áramlása a szél, melynek kedvező hatásai például a 
beporzás, a párologtatás fokozása, káros hatásai például az élőhelyek elpusztítása. 

A talaj a földkéreg legfelső, laza szerkezetű, termékeny rétege. Kialakulását földta-
ni, éghajlati, domborzati és biológiai tényezők határozzák meg. Az alapkőzet fi zikai 
aprózódását követően kémiai folyamatok (főleg hidrolízis) során agyag képződik. 
Az elpusztult élőlények maradványaiból képződő humusz a biológiai mállás ered-
ménye. Az agyag és humusz együttese alkotja a talajkolloidokat, amelyek nagy fe-
lületén ionok és vízmolekulák adszorbeálódnak. 

A talajok egyik legfontosabb tulajdonsága a termőképesség. A talaj pH-ja, szerkeze-
te, hőmérséklete és víztartalma hatással van az élőlényekre. A talajokat a szennyezés 
és az erózió veszélyezteti.
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A talajba a mezőgazdasági művelésből, az ipari tevékenységekből és a háztartásokból 
is kerülnek szennyező anyagok. A kisebb szennyeződéseket a talajlakó mikroorga-
nizmusok lebontják, de a nagyobb szennyezések a csapadékkal kimosódva eljutnak 
a felszín alatti vizekbe. Legtöbbször a rosszul adagolt műtrágyák az élő vizekbe ke-
rülve eutrofi zálódást vagy szerves anyagokban való feldúsulást okoznak. Bizonyos 
növényvédő szerek, a nehezen bomló, és rákkeltő hatású anyagok a zsírszövetekben 
halmozódnak fel, azaz bioakkumulatívak, a táplálékláncokban felhalmozódnak.

A napsugárzásból származó fény és hő is befolyásolja a különböző fajok elterjedé-
sét a Földön. A felszínt a fény közvetlenül vagy szóródva éri el. A fotoszintézisnek 
a szórt fény magasabb aránya kedvez. Egy terület fény- és hőmérsékleti viszonyait 
befolyásolja:

 földrajzi elhelyezkedés,

 domborzat,

 területet borító növényzet.

A növények fényigényük szempontjából lehetnek fénykedvelők, fény- és árnyéktű-
rők és árnyékkedvelők. A  virágzáshoz szükséges megvilágítás alapján a növények 
lehetnek hosszúnappalos és rövidnappalos típusúak. Az állatok bioritmusát a 
fény változása szabályozza. Az élőlények hőmérsékleti igényük szerint lehetnek tág 
tűrőképességűek és szűk tűrőképességűek. A szűk tűrőképességűek lehetnek meleg-
kedvelők és hidegkedvelők. Az állandó testhőmérsékletű állatok elterjedési területe 
testfelépítésük és külső jegyeik alapján – a szabályszerűségek ismeretében – behatá-
rolható.

A szélsőségesebb körülményekhez alkalmazkodott (adaptálódott) azonos ro-
konsági fajba tartozó állatok külső megjelenésében az Egyenlítőtől a sarkok felé 
haladva megfi gyelhető, hogy:

 a testméret egyre nő, azaz csökken az adott tömegegységre jutó felület  nagy-
sága (Bergman-szabály) (Mivel a hőtermelés a testtömeggel, a hőleadás a testfe-
lülettel arányos. A nagyobb testű állat fajlagos felülete kisebb),

 a kiálló testrészek mérete csökken (Allen-szabály),

 a bunda színe világosodik (Gloger-szabály).

Azonos környezeti igényű populációk tartósan nem élhetnek együtt. Ez a 
Gause-elv, vagy kompetitív kizárás elve. Jövevény (adventív) fajok és az ősho-
nos életközösséget alkotó fajok populációi között általában ilyen kapcsolat ala-
kul ki. Például az őshonos vadgerlét teljesen kiszorította a falvakból és a váro-
sokból a balkáni gerle. Az Észak-Amerikából érkezett selyemkóró és az akác is 
olyan agresszíven terjed, hogy egyes homoki gyepekben teljesen megváltoztatta 
az eredeti életközösséget.

emelt szint
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Az ökológiai niche egy olyan absztrakt tér, amelynek paraméterei megadják, 
hogy a környezeti tényezők milyen értékeit hasznosíthatják a populáció egyedei. 
A populáció eredeti környezeti igényei és tűrőképességi tulajdonsága a versengés 
előtti vagy más néven fundamentális niche-ben jelenik meg. A  fundamentális 
niche határai azonban a versenypartnerek hatására módosulhatnak, ezt nevez-
zük a versengés utáni vagy realizált niche-nek.

A következő ábrákon két faj kéttényezős 
niche-tereit ábrázolták. Az 1. és 2. grafi -
konokon az élettani nichék láthatók. A 3. 
grafi konon ábrázolták a két fajt együtte-
sen, így az ökológiai niche-tér láthatóan 
szűkebb, mint a fundamentális.

Két faj kéttényezős niche terei

A

BB faj

A faj

1. 2. 3.

Kölcsönhatások

A társas kapcsolatok alapja az egyedek közötti szociális vonzódás, vagyis más egye-
dek jelenlétének, a velük való együttműködésnek az igénye. Az állatcsoportok egy 
része átmeneti, nyitott közösség. Az időleges tömörülésre pl. a  vonuló halrajok, 
madárcsapatok közösségei. 

Zárt közösségek alakulnak ki, ha a fajtárs egyedek közötti szociális vonzódás ál-
talában erős. Létszámuk – kevés kivétellel – korlátozott, időtartamuk legalább egy 
szaporodási időszakra, gyakran hosszabb időre, néha egész életre szólhat. A közösség 
tagjai felismerik egymást, az idegen egyedekkel szemben agresszíven viselkednek, 
igyekeznek ezeket eltávolítani, ritkán fogadnak be újakat. Ez az agresszió a csoport 
egyedei között is jelentkezik, hiszen a környezet adta lehetőségek végesek. Egyesek 
fi zikai erejüket, hevesebb természetüket, bátorságukat, tapasztalataikat felhasználva 
maguk mögé utasítanak másokat. Ez az alá- és fölérendeltségi kapcsolat a rangsor. 
Kialakulása a csoportnak túlélése szempontjából előnyös. Az előkelőbb helyekért ví-
vott küzdelem általában nem jár komoly sérülésekkel, mert a vesztes behódol, elis-
meri alárendeltségét. Ha az élen állók megöregednek, legyengülnek, az alárendeltek 
előnyösebb pozícióba szeretnének kerülni, vagy új egyed érkezik a csoportba, akkor 
újrarendeződik a rangsor.  Zárt közösségeken belül – főleg az ivadékgondozásban és 
a rokon egyedek között – az önzetlen magatartás (altruizmus) is működik.

A zárt közösségek egyedei bizonyos távolságot tartanak egymás között. Ez a szemé-
lyes tér. Nagysága változó, fajra jellemző. A csoport egésze (vagy egy egyed) által 
birtokolt terület, amely a létfenntartáshoz és a szaporodáshoz szükséges, a territóri-
um (saját terület). Kijelölése történhet kémiai anyagokkal, hangadással (énekesma-
darak), vagy akár vizuális jelekkel (korallhalak). A területet birtoklók a betolakodókat 
agresszív magatartással igyekeznek elűzni (territoriális magatartás).

A legkisebb létszámú zárt közösség a család. A család leggyakrabban a madaraknál és 
az emlősöknél jellemző közösség, de gerinctelenekre is jellemző lehet.
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Több nemzedék közös területen, szoros kapcsolatban együtt élő, zárt közössége a 
nagycsalád. Jellemző a rágcsálóra. Bizonyos állatfajok családjai tömegesen tömö-
rülnek egy adott területen, ez a kolónia. A közös élőhelyen minden családnak van 
a szaporodásra és az ivadékgondozásra kijelölt helye, amelyet a többi családtól vé-
delmez. A rovarok különlegesen szervezett, zárt közösségei a rovarállamok. Ilyen 
társas kapcsolatot hoznak létre a különböző hangya-, méh- és termeszfajok. Az óriási 
egyedszámú csoport bonyolult biológiai szabályozás révén összhangban működik. 
A rovarállam egy kasztrendszerhez hasonló. 

Az államalkotó rovarok viselkedésének kutatása kapcsán kiderült, hogy a darwi-
ni természetes szelekciós elmélettel nem magyarázható az altruista (önzetlen, 
segítő) magatartás. Megfi gyelték, hogy bizonyos egyedek saját rátermettségük 
kárára is elősegítik rokonaik fejlődését, szaporodását. Ennek valószínű oka, hogy 
a hasonló génkészlet vagy bizonyos gének fennmaradása a cél. Az önzetlenség 
mértéke egyenesen arányos a rokonsági fokkal. Ez a jelenség a rokon-
szelekció (Hamilton-törvény). A  dolgozó méhek génkészlete a királynővel 
50%-ban azonos. Mivel az apjuk (egy királynő haploid utóda, amely egyedek a 
megtermékenyítetlen ivarsejtekből jönnek létre) génkészlete minden dolgozó-
ban megtalálható, így a testvérek génállománya 75%-ban azonos. A  dolgozók 
tehát a saját génkészletüket nagyobb eséllyel adhatják tovább, ha inkább a test-
véreiket gondozzák, mintha saját utódaik lennének.  Az önzetlenségnek viszont 
csak akkor van haszna, ha a kedvezményezett egyedeknek nagyobb a nyeresége, 
mint az altruista viselkedésű egyedek biológiai értékének csökkenése.

Hasonló elgondoláson alapul a csoportszelekció hipotézis. Oroszlánok terü-
letvédő magatartásával kapcsolatosan fi gyelték meg, hogy a nem teljesen rokon 
nőstényeknek csak egy kisebb hányada vesz részt a territórium védésében. Ezek 
a „vezető” egyedek. Ha túl kevés vezető egyed van, a territórium elveszhet a cso-
port számára. Ha az arányuk optimális, megmarad a területük, és a többiek is 
előnyt élveznek a vezető egyedek tevékenységéből. A vezetőknek nincs nyeresé-
gük a viselkedésükből, tehát önzetlenek, de a csoport szelekciós előnybe kerül. 

Az ember kommunikációja több elemben és lényegesen eltér az állatokétól. 
A kémiai kommunikáció kevésbé jelentős, leginkább a szexuális vonzerő növelé-
sére szolgál, különböző kozmetikumok alkalmazásával. A beszéd a legfontosabb 
információközlő, amelynek a vizuális jelzések többnyire csak metakommuniká-
ciós kísérői. Az állatok csak meghatározott jelzéseket adhatnak (fajspecifi kus 
jelrendszer), tehát kommunikációjuk zárt. Jelzéseik analógok, vagyis azok ereje 
(intenzitása) is információ (pl. a hangosabb morgás dühösebb állapotot jelez). 
A beszédnek – ami szintén fajspecifi kus – nem az ereje, hanem a szavak, a kife-
jezett gondolatok tartalma („van-nincs” jel) a meghatározó. Ez a digitális jelek 
jellemzője. A beszéd korlátlan számú jelentéstartalom – állapot, múlt és 
jövő – közlésére alkalmas, tehát nyitott kommunikáció.

emelt szint
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